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I. Wprowadzenie 

1.1. Wstęp 

 
SZANOWNI PAŃSTWO 

Przedstawiona Państwu Strategia Rozwoju Gminy Medyka na lata 2016-2022 zakończyła 

proces wspólnego tworzenia dokumentu rozpoczynając jednocześnie okres jego realizacji - 

czas wspólnych wyzwań i kierunków działania, opartych na szerokiej społecznej partycypacji.  

Decyzja o zbudowaniu nowej strategii, nie zaś aktualizacja dotychczas obowiązującej, 

podyktowana została wieloma ważnymi przesłankami. Z całą pewnością istotne znaczenie 

ma wśród nich nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej i zmodyfikowane założenia 

rozwoju regionalnego ściśle związane z procesami globalizacji i integracji.  

Jednak dla Gminy Medyka elementem kluczowym jest wyraźnie rysująca się zmiana jej 

profilu i specyfiki. W zdecydowanej mierze proces ten związany jest z dokonanym przez 

Mieszkańców wyborem tego miejsca na lokalizację dla swoich domostw. Dzieląc czas na ten 

spędzany w pracy – najczęściej poza Medyką - i ten przeznaczony dla rodziny, chcieliby 

widzieć Swoją Gminę jako miejsce przede wszystkim przyjazne do życia. Z dobrą 

infrastrukturą, w tym głównie drogową, miejscami w których podczas aktywnej rekreacji 

można spędzić wolny czas, gdzie jest bezpiecznie.  

Odrębność zatem i unikalną przewagę Gminy budować należy realizując te cele, które 

kreśląc wizję otwartej, atrakcyjnej, konsekwentnie podnoszącej jakość życia przestrzeni, 

umożliwią także działalność kreatywnym przedsiębiorcom, dbającym o unikatowe cechy 

środowiska naturalnego, działającym z zgodzie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Zakreślony umownie datami granicznymi okres lat 2016-2022, to także wyzwanie do 

budowania kapitału społecznego - o coraz silniej deklarowanej potrzebie integracji 

i wzmacniania lokalnej tożsamości. Silnego dzięki konkurencyjnej bazie edukacyjnej, 

wzmacnianym kompetencjom społecznym, obywatelskiej postawie, konsekwentnie 

pokonującego bariery wykluczenia. Jego gwarantem musi być stale ponawiana zachęta do 

partycypacji, bazująca na rzetelnej informacji i nieprzerwanie trwającym dialogu. 

Postawione cele i precyzujące je szczegółowe zadania to efekt wspólnej pracy powołanego 

zespołu, ale przede wszystkim wynik determinacji i nadzwyczajnego zaangażowania 

Mieszkańców. Dlatego wspólnie realizowanym zadaniem będzie systematyczny proces 

ewaluacji Strategii. Dbanie i stałe monitorowanie tego, co dobrze działa, ale i wychodzenie 

naprzeciw problemom, stanie się dowodem systematycznie wdrażanej i utrwalanej 

współpracy między społeczeństwem i reprezentującą je władzą.  

 

 
Z wyrazami Szacunku 

Wójt Gminy Medyka 

Marek Iwasieczko 
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1.2. Metodologia prac nad „Strategią”  

Strategia Rozwoju Gminy Medyka jest kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego. 

Jest to dokument, którego celem jest wskazanie wizji oraz strategicznych kierunków rozwoju. 

Strategia jest podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania, pozwalającym na 

zapewnienie ciągłości i trwałości w poczynaniach władz Gminy, niezależnie od 

zmieniających się uwarunkowań politycznych. Strategia umożliwia również efektywne 

gospodarowanie własnymi zasobami, takimi jak: środowisko kulturowe i przyrodnicze, 

zasoby ludzkie, infrastruktura czy też środki finansowe. 

Dobrze zorganizowany proces opracowania Strategii Rozwoju umożliwia zaangażowanie 

władz lokalnych oraz mieszkańców gminy w planowanie swojej przyszłości. Uwzględnienie 

zgłaszanych opinii, pomysłów i postulatów pozwala na wypracowanie dokumentu, z którym 

społeczność lokalna będzie się utożsamiała, co stanowi niezbędny warunek jej skutecznej 

realizacji.  

Konieczność posiadania aktualnej Strategii Rozwoju Gminy podyktowana jest nie tylko 

względami praktycznymi „dobrego rządzenia”, ale wynika również z uregulowań prawnych, 

zawartych między innymi w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju. W wymienionych aktach prawnych strategie gmin i powiatów 

zostały zaliczone – obok strategii rozwoju kraju, strategii sektorowych oraz strategii 

wojewódzkich – do kluczowych dokumentów planistycznych, na podstawie których powinna 

być prowadzona polityka rozwoju kraju. Strategia Rozwoju Gminy stanowi również często 

formalną podstawę do przygotowania i oceny wniosków o finansowanie zadań ze źródeł 

zewnętrznych zarówno krajowych jak i zagranicznych.  

Założono, że zaktualizowana strategia będzie dokumentem średniookresowym, a okres jej 

realizacji przypadnie na lata 2016 - 2022. Przyjęcie takiego horyzontu czasowego jest 

zgodne z zaleceniami planistycznymi oraz pozwala na dostosowanie Strategii do wymogów 

wynikających z obowiązującej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Z uwagi na dość 

długi okres obowiązywania Strategii przyjęto, że musi to być dokument uniwersalny, 

koncentrujący się na rozwiązaniu najważniejszych problemów rozwojowych gminy i jej 

mieszkańców. 

Przy opracowywaniu niniejszego dokumentu przyjęto model ekspercko-partycypacyjny,  

polegający na możliwie szerokim udziale władz i społeczności lokalnej w pracach nad 

Strategią, przy jednoczesnym zaangażowaniu ekspertów zewnętrznych odpowiedzialnych 

m.in. za zorganizowanie i przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych i przygotowanie 
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ostatecznej wersji dokumentu. Strategia powstała w wyniku prac Zespołu Strategicznego 

złożonego z przedstawicieli pracowników Urzędu Gminy, Rady Gminy i liderów społeczności 

lokalnej. Została ona poddana także szerokim konsultacjom społecznym. Członkowie 

Zespołu Strategicznego dodatkowo przedstawiali i konsultowali zapisy dokumentu w swoim 

lokalnym środowisku, co stanowiło również bardzo istotny wkład w budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego.  

Prace nad Strategią trwały dwa miesiące i obejmowały następujące etapy: 

1. Analizę obowiązujących w gminie dokumentów o charakterze strategicznym, w tym 

Strategii Rozwoju Gminy przyjętej w 2007 roku, 

2. Przygotowanie diagnozy stanu wyjściowego, czyli opisu sytuacji społeczno - 

gospodarczej gminy wraz z elementami analizy strategicznej, 

3. Konsultacje społeczne, służące między innymi weryfikacji analizy strategicznej oraz 

wypracowaniu misji i wizji gminy, 

4. Identyfikacje kluczowych zadań i projektów przyczyniających się do realizacji strategii, 

5. Przygotowanie ostatecznej wersji strategii oraz jej zatwierdzenie przez Radę Gminy. 

W trakcie procesu tworzenia Strategii starano się przestrzegać następujących zasad: 

 Spójności Strategii Gminy z dokumentami planistycznymi i operacyjnymi na poziomie 

krajowym, regionalnym i powiatowym, 

 Partnerstwa w procesie planowania poprzez współprace władz gminnych 

z samorządami wyższego szczebla oraz innymi podmiotami reprezentującymi różne 

instytucje i środowiska, 

 Wieloletniego planowania rozwoju gminy w oparciu o mierzalne efekty realizacji 

dotychczasowej Strategii Rozwoju w kontekście zmieniającej się sytuacji społeczno – 

gospodarczej na poziomie gminy, powiatu, województwa i kraju, 

 Elastyczności zgodnie z którą pierwotne założenia Strategii były korygowane 

i dostosowywane do uwag i postulatów zgłaszanych przez podmioty zaangażowane 

w prace nad jej zawartością.  

 

Bazę do opracowania niniejszego dokumentu stanowiła poprzednia Strategia Rozwoju 

Gminy Medyka na lata 2007 – 2015, której stopień realizacji stanowił punkt wyjścia do 

dalszych prac analitycznych. Ważnym źródłem informacji były również dane statystyczne 

Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu, Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu 

Statystycznego oraz opracowania i dane przekazane przez Urząd Gminy w Medyce. 
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II. Charakterystyka Gminy Medyka 

2.1. Ogólna charakterystyka obszaru gminy 

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 wyznacz Granica Państwa 

z Ukrainą. Na terenie gminy zlokalizowane jest towarowo - osobowe przejście graniczne 

pomiędzy Polską a Ukrainą.  

Mapa 1. Gmina Medyka na tle Powiatu Przemyskiego 

 
Źródło: Opracowanie własne 

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. 

Grunty leśne stanowią 3,6% powierzchni gminy (2,2 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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Mapa 2. Gmina Medyka 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Pod względem zaludnienia Medyka jest gminą o średnim zasobie ludności. Według danych 

GUS na koniec 2014 roku teren gminy zamieszkiwało 6 498 osób, w tym 3 237 kobiet 

(49,8%) przy średniej gęstości zaludnienia wynoszącej 107 osób/ km². 

W skład gminy wchodzi 7 sołectw: Hureczko, Hurko, Jaksmanice, Leszno, Medyka, Torki 

i Siedliska. Największe miejscowości pod względem zajmowanego obszaru to Medyka oraz 

Leszno i Torki. Te trzy miejscowości stanowią niemal 63% powierzchni gminy. Na terenie 

gminy nie ma ośrodków miejskich, w związku z tym centrum usługowo-administracyjnym dla 

obszaru jest położona w odległości 12 km w kierunku zachodnim stolica powiatu – miasto 

Przemyśl. 
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Tabela 1. Miejscowości Gminy Medyka 

L.p. Miejscowość 
Integralne części miejscowości 

Nazwa Rodzaj 

1.  Hureczko Dolne Hureczko, Górne Hureczko część miejscowości 

2.  Hurko Łapajówka przysiółek 

3.  Jaksmanice - - 

4.  Leszno - - 

5.  Medyka 
Chałupki Medyckie przysiółek 

Garb, Kąt, Oprenki, Zahipczyzna, Zaokop część miejscowości 

6.  Siedliska Kaczmary część miejscowości 

7.  Torki Kolonia część miejscowości 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

Na terenie gminy znajdują się następujące jednostki organizacyjne: 

1. Gminny Zakład Usług Wodnych 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

3. Gminne Centrum Kulturalne w Medyce 

4. Gminna Biblioteka Publiczna w Medyce 

5. Szkoła Podstawowa w Medyce 

6. Szkoła Podstawowa w Torkach 

7. Szkoła Podstawowa w Siedliskach 

8. Szkoła Podstawowa w Hureczku 

9. Szkoła odstawowa w Lesznie 

10. Gimnazjum w Medyce 

11. Samorządowe Przedszkole w Medyce 

12. Gabinet Rehabilitacyjny w Medyce 

 

2.2. Środowisko naturalne 

Położenie geograficzne 

Gmina Medyka położona jest we wschodniej części Województwa Podkarpackiego, 

w powiecie przemyskim. 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 
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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.  

 

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.  
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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. 

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 
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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.  

 

2.3. Walory historyczno - kulturowe 

Okolice Medyki były z dawien dawna zasiedlone, o czym świadczą ślady obozowisk 

człowieka na tym terenie z okresu paleolitu (ok. 30 000 lat p.n.e.). Prowadzone prace 

archeologiczne dostarczyły wielu materiałów z tego okresu. Na początku naszej ery na 

ziemiach nadsańskich kwitło osadnictwo związane z tzw. kulturą przeworską. Na terenie 

Medyki znaleziono skarb z tego okresu w postaci 38 rzymskich monet (33 brązowych 

i 5 srebrnych) z czasów panowania cesarzy Antoniusa Piusa, Hadriana, Galiena oraz złoty 

medalion z podobizną cesarza Walensa z IV wieku.  

Śledząc przemiany dokonujące się w następnych wiekach na ziemi przemyskiej, w skład 

której wchodziła Medyka, dochodzimy do okresu formowania się plemion słowiańskich 

w okresie wczesnego średniowiecza (VII-IX w.). Zapoczątkowane przez władców Polski 

(Bolesław Chrobry, Bolesław Śmiały) próby podporządkowania tych terenów zakończyły się 

pomyślnie za panowania Kazimierza Wielkiego (1333-1370), który w 1340 r. włączył Ruś 

Halicką do Korony. Wybitny władca zapoczątkował na przyłączonych terenach szeroką akcję 

osadniczą, nadając większym osadom handlowym prawa miejskie. Po przyłączeniu Rusi do 

Polski, Medyka stała się wsią królewską i weszła w skład starostwa przemyskiego.  

Pierwsza historyczna wzmianka o Medyce dotyczy 1403 roku, a sama nazwa osady 

najprawdopodobniej wywodzi się od słowa "med" z języka ruskiego, co oznacza miód. 

Z niego to właśnie słynęły medyckie lipowe lasy, w których okoliczna ludność zakładała 

barcie. 

W XV wieku Medyka posiadała drewniany gród - zamek, w którym częstym gościem był 

Władysław Jagiełło (1386-1434), natomiast okolice Medyki jako tereny łowieckie upodobał 

sobie Jan III Sobieski (1676-1696). W 1663 roku utworzono w Medyce starostwo 

niegrodowe, które przetrwało do pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku. W II połowie XVIII 

wieku ludność Medyki liczyła 1101 osób. 
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W 1772 roku Medyka w wyniku pierwszego rozbioru Polski znalazła się pod zaborem 

austriackim, wchodząc w skład cyrkułu ze stolicą w Przemyślu. W tym to roku właścicielami 

wsi stali się Antoni i Zofia Lubomirscy. Po nich właścicielami byli Głogowscy, aż wreszcie 

w 1809 roku Medykę zakupił Józef Benedykt Pawlikowski. W rękach tego rodu Medyka 

pozostała do 1939 roku, stając się zarazem ważnym ośrodkiem kultury polskiej. Za sprawą 

Pawlikowskich Medyka była znana nie tylko w Galicji, ale także w Europie. Dwór medycki 

stał się ostoją polskiej myśli patriotycznej i gościł wiele znaczących osobistości. 

Dziewiętnastowieczna Medyka znana była także ze swych wspaniałych ogrodów. W 1831 

roku z inicjatywy Józefa Gwalberta Pawlikowskiego powstała pierwsza w Galicji szkoła 

ogrodnicza, a jej ukończenie było dla okolicznych mieszkańców szansą na znalezienie pracy 

w licznych dworach i pałacach, m.in. w Dubiecku, Krasiczynie czy w Przeworsku. 

Herbem gminy jest herb Cholewa Pawlikowskich z odmienionym kolorem pola. Przedstawia 

na zielonym polu srebrny miecz o złotej rękojeści umieszczony pomiędzy dwiema srebrnymi 

klamrami oblężniczymi skierowanymi barkami ku sobie. 

Na terenie gminy Medyka znajdują się następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków: 

1. Medyka - Zespół dworski - majdan gospodarczy z fosami i liczne relikty w parku 

pochodzą z XIV i XVI wieku. W XVII w. zespół był siedzibą starostwa niegrodowego. 

XVIII – wieczny, barokowy park został przekształcony przez Gwalberta Pawlikowskiego, 

stanowił słynną kolekcję dendrologiczną jednej z najbardziej postępowych szkół 

ogrodniczych w Europie XIX wieku. 

2. Medyka - Zespół kościelny. 

3. Medyka - Cmentarz komunalny - założony został w 2 połowie XIX wieku. Zachowało się 

w nim kilkadziesiąt nagrobków z przełomu XIX/XX wieku, z których na szczególną 

uwagę zasługują żeliwne krzyże. Ponadto znajdują się tu dwie kaplice grobowe – z nich 

szczególną wartość historyczną reprezentuje kaplica rodziny Pawlikowskich – właścicieli 

Medyki 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEDYKA NA LATA 2016 - 2022 

 

 

15 

Zdjęcie 1. Kaplica rodziny Pawlikowskich 

 
Źródło: www.wikipedia.org 

4. Medyka - Osada z okresu rzymskiego. 

5. Siedliska - Cmentarz gr.-katolicki - jest pozostałością dawnego zespołu cerkiewno-

cmentarnego. Został założony prawdopodobnie na początku XX w. z chwilą 

wybudowania tu drewnianej cerkwi (ob. nieistniejącej). Zachowane nagrobki 

reprezentują miejscowy warsztat – podobne zachowane są w pobliskich Jaksmanicach 

i posiadają dekorację o ludowym charakterze. 

6. Siedliska - Budynek koszar (obecnie szkoła) - powstały na przełomie XIX i XX w jako 

zaplecze mieszkalno-techniczne dla grupy fortecznej Siedliskiej Twierdzy Przemyśl. 

Z całego założenia zachowało się kilka budynków, z których jeden( ob. przedszkole) 

został całkowicie przekształcony i pozbawiony cech stylowych, a inne są w stanie ruiny. 

Budynek będący przedmiotem wpisu został w latach 60-tych zaadaptowany na szkołę 

podstawową- wymieniono wówczas wyposażenie wnętrza (posadzki, drzwi), zostawiając 

jego zasadniczy układ. Remont nie naruszył jego bryły, ona też jest głównym elementem 

zasługującym na zachowanie. 

7. Siedliska - Fort XV "Borek" - jedyny fort Twierdzy Przemyśl z zachowanymi koszarami 

o konstrukcji ceglanej i stropach stało - betonowych. Fort założony na planie barkanu 

poprzedzała sucha fosa broniona na odcinku czołowym 
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Zdjęcie 2. Fort XV „Borek” 

 
Źródło: www.medyka.itl.pl/ug 

8. Siedliska - Fort I "Salis Soglio" - powstał w latach 1882-1886 według projekty Daniela 

Salis-Soglio. Założony na rzucie pięcioboku. Przy projektowaniu obiektu zakładano, że 

będzie fortem pancernym, jednak po roku od rozpoczęcia budowy zrezygnowano 

z montażu wież pancernych i zmodyfikowano pierwotny projekt. 

9. Leszno - Cerkiew gr.-kat. obecnie kościół. 

10. Leszno - Cmentarz gr.-kat. (obecnie komunalny) - stanowi cenny zespół ludowej 

rzeźby nagrobnej z przełomu XIX/XX w z przewagą rzeźb figuralnych o nieczęsto 

spotykanym natężeniu występowania. Stylistycznie są one pokrewne z produkcją 

bruśnieńskiego ośrodka kamieniarskiego – albo tam powstały, albo  są wytworem 

jakiegoś miejscowego warsztatu kontynuującego tradycję rzeźby bruśnierskiej. 

11. Hurko - Zespół dworski. 

12. Jaksmanice - Zespół cerkiewny (obecnie kościelny) - zachował wszystkie trzy elementy 

dawnej kompozycji przestrzennej: d. cerkiew, dzwonnicę i cmentarz. Cerkiew została 

wybudowana w 1901 roku – być może na miejscu drewnianej i reprezentuje typowe 

cechy murowanej architektury cerkiewnej z początku XX wieku. Cmentarz pochodzi 

z 1 połowy XX wieku – zestaw zachowanych nagrobków jest reprezentatywny dla 

miejscowości południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego. Całość 

reprezentuje duże walory zabytkowe. 

13. Torki - Cmentarz komunalny – zabytkowa, południowa część cmentarza zawiera ok. 80 

luźno stojących nagrobków, głównie z przełomu XIX/XX w. Najstarszy datowany 

nagrobek pochodzi z 1886r. Są to głównie kamienne i betonowe postumenty 

z krzyżami bądź figurami świętych. 

http://www.medyka.itl.pl/ug
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III. Sfera społeczna 

3.1. Demografia 

Jedną z głównych składowych kształtujących procesy rozwojowe w gminie są jej 

mieszkańcy. Potencjał demograficzny gminy Medyka według danych GUS na koniec 2014 

roku to 6 498 osób, w tym 3 237 kobiet (49,8% mieszkańców) i 3 261 mężczyzn (50,2% 

mieszkańców), co stanowi 8,78% ludności powiatu przemyskiego. Gmina Medyka jest jedną 

z pięciu gmin powiatu, w której liczba mieszkańców w ostatnich latach uległa zwiększeniu. 

Zanotowany wzrost to 105 osób - w 2010 roku gmina liczyła 6 393 mieszkańców, w tym 

3 212 kobiet oraz 3 181 mężczyzn. W analogicznym okresie liczba ludności w powiecie 

przemyskim wzrosła o 431 osób - z 73 636 do 74 067. Średnia gęstość zaludnienia na 

terenie gminy wynosi 107 osób/km² (105 os/km² w 2010 roku). 

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. 

Tabela 2. Ludność, średnia gęstość zaludnienia oraz powierzchnia gmin powiatu przemyskiego 

Jednostka 
terytorialna 

Ludność 
Powie-
rzchnia 
w km² 

2010 2014 

ogółem 
w tym 

kobiety 
osób/ 
km² 

ogółem 
w tym 

kobiety 
osób/ 
km² 

Gmina Bircza 6 724 3 276 26 6 708 3 266 26 254 

Gmina 
Dubiecko 

9 564 4 784 62 9 378 4 726 61 154 

Gmina 
Fredropol 

5 588 2 750 35 5 537 2 744 35 160 

Gmina 
Krasiczyn 

4 947 2 475 40 5 129 2 567 41 124 

Gmina 
Krzywcza 

4 941 2 401 52 4 890 2 362 52 95 

Gmina Medyka 6 393 3 212 105 6 498 3 237 107 61 

Gmina Orły 8 685 4 335 123 8 859 4 418 126 70 

Gmina 
Przemyśl 

9 904 4 940 91 10 172 5 080 94 108 

Gmina Stubno 4 078 2 050 46 3 966 1 997 45 89 

Gmina 
Żurawica 

12 812 6 434 134 12 930 6 472 135 96 

Razem powiat 
przemyski 

73 636 36 657 61 74 067 36 869 61 1 211 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 
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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. 

Liczbę mieszkańców i średnią gęstość zaludnienia poszczególnych miejscowości gminy 

przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 3. 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 

 

Najwięcej osób w gminie zamieszkuje w miejscowości Medyka (40,8%), Torki (13,7%) oraz 

Siedliska (11,0%).  

Wykres 1. Ludność gminy Medyka [%] 

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

http://www.medyka.itl.pl/
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Na terenie gminy Medyka wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców wyniósł 

w 2014 roku 3,2 ulegając w porównaniu do 2010 roku obniżeniu o 0,7. Pozytywnym 

zjawiskiem jest rosnące saldo migracji wewnętrznych, które na koniec 2014 roku wyniosło 33 

(w 2010 roku wynosiło 24) oraz utrzymujące się na poziomie 0 saldo migracji zagranicznych. 

 

Wykres 2. Przyrost naturalny na terenie gmin powiatu przemyskiego 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

Wśród mieszkańców gminy Medyka najliczniej reprezentowaną grupą wiekową są osoby 

młode w wieku 0 – 19 lat, których liczba na koniec 2014 roku wyniosła 1503 osoby, co 

stanowiło 23,1% ogółu ludności gminy oraz 1108 osób w wieku 30 – 39 lat, które stanowiły 

17,1% ogółu mieszkańców. Kolejne miejsca w strukturze wiekowej mieszkańców gminy 

zajmują porównywalne pod względem liczebności grupy wiekowe: 40 – 49 lat (13,3% ogółu) 

oraz 50 - 59 lat (13,2% ogółu). Ludność gminy Medyka w wieku 65 i więcej stanowiła 11,9% 

ogółu mieszkańców. 
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Tabela 4. Struktura wiekowa mieszkańców (2014 rok) 

Przedziały 
wiekowe 

Ogółem w tym kobiety w tym mężczyźni 

Ilość 
mieszkańców 

% ogółu 
mieszkańców 

Ilość 
kobiet 

% 
ogółu 
kobiet 

Ilość 
mężczyzn 

% ogółu 
mężczyzn 

0 – 19 1 503 23,1 734 22,7 769 23,6 

20 – 24 494 7,6 231 7,1 263 8,0 

25 – 29 560 8,6 273 8,4 287 8,8 

30 – 39 1 108 17,1 541 16,7 567 17,4 

40 – 49 862 13,3 391 12,1 471 14,4 

50 – 59 859 13,2 416 12,9 443 13,6 

60 – 64 340 5,2 165 5,1 175 5,4 

65 i więcej 772 11,9 486 15,0 286 8,8 

Razem 6 498 100,00 3 237 100,00 3 261 100,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

3.2. Rynek pracy i bezrobocie 

Analizując ekonomiczną strukturę wiekową mieszkańców gminy Medyka, można zauważyć 

spadek na koniec 2014 roku w odniesieniu do 2010 roku liczby ludności w wieku 

przedprodukcyjnym – grupa mieszkańców w wieku do lat 17 zmniejszyła się o 116 osób. 

Najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy w wieku produkcyjnym (65,5% populacji), których 

ilość zwiększyła się w ciągu czterech lat o 135 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. 

 Tabela 5. Struktura ludności gminy Medyka wg ekonomicznych grup wiekowych 

Grupa ludności 
w wieku 

przedprodukcyjnym 

w wieku 

produkcyjnym 

w wieku 

poprodukcyjnym 

Rok 2010 2014 2010 2014 2010 2014 

Ilość osób 1 421 1 305 4 121 4 256 851 937 

Udział % w ludności 

ogółem 
22,2 20,1 64,5 65,5 13,3 14,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 
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Przygraniczne położenie gminy Medyka powoduje, że wiele osób z jej terenu znalazło 

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

granicznym Medyka – Szeginie. 

Do najważniejszych przedsiębiorstw działających na terenie Gminy i tworzących miejscowy 

rynek pracy należy zaliczyć: 

1. Punkt Przeładunkowy Medyka (PKP) 

2. „POLCARGO” Medyka Sp. z o.o. 

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

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

Zakład Hureczko 

5. Wytwórnia Mas Bitumicznych w Siedliskach – Przemyskie Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych 

6. Przedsiębiorstwo Polsko – Niemieckie „BADER-POL” w Hureczku 

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

8. Centrum Handlowe Granica S.C. 

9. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 

10. Prywatne Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia i Zbytu Bogdan Boryło 

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

zauważyć, iż od roku 2011 liczba osób zatrudnionych się zmniejsza, z tym, że spadek 

bardziej dotyczy mężczyzn niż kobiet. 

Tabela 6. Pracujący na terenie gminy Medyka w latach 2010 - 2014 

Lata Ogółem w tym kobiety 
w tym 

mężczyźni 

2010 1091 389 702 

2011 1150 437 713 

2012 1138 426 712 

2013 1131 443 688 

2014 1059 423 636 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Pomimo tendencji spadkowej, gmina Medyka klasuje się na drugim miejscu wśród gmin 

powiatu przemyskiego (po gminie Żurawica) pod względem ilości osób pracujących. 
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Bezrobocie 

Bardzo duży wpływ na sytuację społeczną na terenie gminy Medyka ma zjawisko 

bezrobocia. Przeprowadzona po 1989 roku restrukturyzacja gospodarki przejawiająca się 

likwidacją dużej liczby zakładów pracy w powiecie przemyskim w których zatrudniona była 

część mieszkańców gminy, skutkowała pojawieniem się długotrwałego i strukturalnego 

bezrobocia. W konsekwencji nastąpił wzrost ubóstwa prowadzący często do powstawania 

negatywnych zjawisk, takich jak np. wykluczenie społeczne. 

Udział zarejestrowanych osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym na 

koniec 2014 roku według danych GUS był na terenie gminy równy średniej dla powiatu 

przemyskiego i wyniósł 11,5%, notując spadek w porównaniu 2010 rokiem o 1,8%.  

Tabela 7. Udział zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców gminy Medyka w liczbie ludności na tle 
powiatu przemyskiego według płci. 

Jednostka terytorialna 
Ogółem kobiety mężczyźni 

2010 2014 2010 2014 2010 2014 

Gmina Medyka 13,3% 11.5% 12,5% 11.5% 14.0% 11,4% 

Powiat przemyski 12,4% 11,5% 13,1% 12,0% 11,8% 11,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Wykres 3. Udział zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców gminy Medyka w liczbie ludności na 

tle gmin i powiatu przemyskiego. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 
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Według opublikowanych danych przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, na koniec 

września 2015 roku zarejestrowanych było 399 bezrobotnych mieszkańców gminy Medyka, 

w tym 205 kobiet (51,4%), z czego prawo do zasiłku posiadało tylko 56 osób (w tym 

25 kobiet). Wśród zarejestrowanych bezrobotnych aż 97 mieszkańców (64 kobiety) jest 

osobami dotychczas niepracującymi, natomiast 20 osób (w tym 7 kobiet) zostały zwolnione 

z przyczyn dotyczących zakładu pracy, z których 10 (3 kobiety) posiada prawo do zasiłku. 

Wgrupie bezrobotnych 135 osób (66 kobiet) jest bez kwalifikacji zawodowych a 127 osobom 

(79 kobietom) brakuje doświadczenia zawodowego. 

Według stanu na koniec września 2015 na terenie gminy najwięcej bezrobotnych było 

w wieku od 25 do 34 lat (135 osób, tj. 33,8% ogółu bezrobotnych) oraz w wieku 35 - 44 lata 

(88 osób, tj. 22,1%). 

Tabela 8. Bezrobotni w gminie Medyka wg wieku (stan na dzień 30.09.2015 roku) 

Wiek 18 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 59 
60 i 

więcej 

Ogółem 62 135 88 75 30 9 

w tym kobiety 30 82 41 38 13 1 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu 

 

Analiza czasu pozostawania bez pracy w zależności od wieku pokazuje, że najtrudniej jest 

znaleźć zatrudnienie osobom po 60 roku życia – aż 6 osób (66,7%) pozostaje bez pracy 

dłużej niż 12 miesięcy. Kolejnymi grupami wiekowymi, którym bardzo trudno znaleźć pracę 

są przedziały 35 – 44 lata oraz najliczniej reprezentowany 25 – 34 lata – bez pracy dłużej nią 

rok od rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy pozostaje odpowiednio 50% i 45,9% 

bezrobotnych. 

Największą grupę wśród zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Medyka według 

wykształcenia stanowiły osoby z wykształceniem zawodowym (32,1%) oraz gimnazjalnym 

i niższym (26,3%). Nieco mniej liczebną kategorią wśród bezrobotnych były osoby 

legitymujące się wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (19,3%). Najmniejszy 

udział w populacji bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem średnim 

ogólnokształcącym (11,3%) oraz wyższym (11,0%). 
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Tabela 9. Bezrobotni w gminie Medyka wg wykształcenia (stan na dzień 30.09.2015 roku) 

Wykształcenie wyższe 
policealne  
i średnie 

zawodowe 

średnie 
ogólnokształcące 

zasadnicze 
zawodowe 

gimnazjalne  
i poniżej 

Razem 

Ogółem 44 77 45 128 105 399 

w tym kobiety 31 44 24 54 52 205 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu 

Po zarejestrowaniu się w Powiatowym Urzędzie Pracy najszybciej zatrudnienie  podejmują 

osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym oraz wyższym (odpowiednio 31,1% 

oraz 34,1% pozostaje bez pracy powyżej 12 miesięcy). Najtrudniejszą sytuację na rynku 

pracy mają osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym – aż 59,0% nie znajduje pracy 

w okresie pierwszych 12 miesięcy.  

Ze względu na staż pracy, najliczniejszą grupę bezrobotnych tworzą ludzie bez 

doświadczenia zawodowego i ze stażem pracy nie przekraczającym 1 roku. Na koniec 

września 2015 roku takich osób było 162 (40,6% zarejestrowanych). Najmniej jest 

bezrobotnych z ponad 30-letnim stażem pracy (11 osób – 2,8%) 

Tabela 10. Bezrobotni w gminie Medyka wg stażu pracy (stan na dzień 30.09.2015 roku) 

Staż pracy 
bez 

stażu 
do 1 
roku 

1 – 5 
lat 

5 – 10 
lat 

10 - 20 
lat 

20 – 30 
lat 

30 i 
więcej 

Ogółem 97 65 95 40 59 32 11 

w tym 
kobiety 

64 39 43 20 23 14 2 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu 

Analizując strukturę bezrobocia w gminie Medyka ze względu na staż pracy można 

jednoznacznie stwierdzić, że najtrudniej jest zdobyć pracę osobom bez lub z krótkim stażem 

pracy do 1 roku – aż 46,9% osób należących do tej grupy pozostaje bez pracy ponad 

12 miesięcy. 

Niepokojącym zjawiskiem występującym na terenie gminy jest, niezależnie od wieku, 

wykształcenia czy stażu pracy, wysoki procent mieszkańców długotrwale bezrobotnych – 

43,9% zarejestrowanych (175 osób, w tym 106 kobiet) pozostaje bez pracy od ponad 

12 miesięcy od dnia rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy i aż 62,2% (248 osób, w tym 

135 kobiet) pozostaje bez pracy przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat.  
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Wykres 4. Struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy od dnia rejestracji w ujęciu 

liczbowym  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Przemyślu 

W poniższej tabeli została przedstawiona ilość osób bezrobotnych z terenu gminy Medyka 

będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

Tabela 11. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (stan na dzień 30.09.2015 roku). 

Wyszczególnienie 
Razem zarejestrowani 

w tym z prawem do 
zasiłku 

razem kobiety razem kobiety 

Ogółem 348 180 34 13 

w
  

ty
m

 

do 30 roku życia 129 68 11 5 

powyżej 50 roku życia 79 37 15 5 

długotrwale bezrobotne 248 135 1 0 

korzystający ze świadczeń 
pomocy społecznej 

0 0 0 0 

posiadający co najmniej jedno 
dziecko do 6 roku życia 

64 45 10 4 

posiadający co najmniej jedno 
dziecko niepełnosprawne do 18 
roku życia 

1 1 1 1 

niepełnosprawni 25 12 5 2 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu 
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3.3. Aktywność lokalna (społeczna), organizacje pozarządowe 

Za jeden z mierników poziomu rozwoju społeczeństwa danej jednostki uważana jest liczba 

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

2014 roku na terenie gminy Medyka działało 22 stowarzyszenia i organizacje społeczne, ich 

ilość wzrosła o 2 od 2010 roku. 

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 

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 powstały w 2002 roku Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „San” z siedzibą w Szkole 

Podstawowej w Hureczku. 

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 2006 do urn wyborczych poszło 57,12% uprawnionych 

mieszkańców gminy a w roku 2010 – 60,96%. W ostatnich wyborach samorządowych, które 

odbyły się w 2014 roku frekwencja wyborcza na terenie gminy Medyka była dużo niższa 

i wyniosła 49,54%. 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 w rozwiązywaniu lokalnych 
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problemów społecznych, jest elementem niezwykle ważnym z punktu widzenia lokalnego 

rozwoju. 

 

3.4. Oświata, sport, kultura 

Oświata 

Reforma systemu oświaty realizowana w Polsce od dnia 1 września 1999 roku wprowadziła 

nowy, trzystopniowy system szkolnictwa. Okres nauki w szkole podstawowej został skrócony 

z 8 do 6 lat a następnym etapem edukacji stało się obowiązkowe, 3-letnie gimnazjum. Po 

jego ukończeniu uczniowie mogą kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych. 

Art. 5 ust. 5 ustawy o systemie edukacji stanowi:  

Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, 

przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa 

w art. 14a ust. 1a, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, 

z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych 

oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, 

należy do zadań własnych gmin. 

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

znajdujących się w miejscowościach Hureczko, Leszno, Siedliska, Torki i Medyka oraz 

gimnazjum w Medyce. 

Z analizy danych dostępnych w GUS wynika, że w roku 2014 do wszystkich placówek 

oświatowych na terenie gminy uczęszczało 731 dzieci i uczniów, co w korelacji z liczbą 

dzieci i uczniów w roku 2010 wynoszącą 802 wskazuje na wyraźną tendencję spadkową. 

Tabela 12. Liczba dzieci i uczniów oraz oddziałów w placówkach oświatowych w gminie Medyka 

Placówka 
Liczba dzieci i uczniów Liczba oddziałów 

2010 2014 2010 2014 

Samorządowe Przedszkole  
w Medyce 

58 52 2 2 

Oddziały przedszkolne  
w szkołach podstawowych 

77 91 5 6 

Szkoły podstawowe 424 412 35 34 

Gimnazjum 243 176 12 9 

Razem 802 731 54 51 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 
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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 71 osób oraz spadek ilości uczniów gimnazjum 

wynoszący aż 67 osób. 

Według stanu na dzień 30 września 2014 roku, do klas I-VI szkól podstawowych, których 

organem prowadzącym jest Gmina Medyka uczęszczało 412 uczniów w 34 oddziałach, 

natomiast w 6 oddziałach klas „0” kształciło się 91 dzieci. Razem w 5 szkołach 

podstawowych pracuje 42 nauczycieli w pełnym wymiarze oraz 20 nauczycieli w niepełnym 

wymiarze godzin. 

Tabela 13. Szczegółowe dane dotyczące szkół podstawowych w gminie Medyka 

Placówka 

Klasy I - VI Klasa „0” 
Liczba 

zatrudnionych 
nauczycieli 

L
ic

z
b

a
 

u
c
z
n

ió
w

 

L
ic

z
b

a
 

o
d

d
z
ia

łó
w

 

L
ic
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w
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a
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w
 p

e
łn

y
m

 

w
y

m
ia

rz
e
 

w
 

n
ie

p
e
łn

y
m

 

w
y

m
ia

rz
e
 

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. 
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Sport 

Sport na terenie gminy Medyka odgrywa bardzo ważną rolę. Funkcjonujące kluby sportowe 

upowszechniają kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży przyczyniając się do rozwoju wielu 

dyscyplin sportowych. Biorą czynny udział w sferze rozwoju kultury, gospodarki oraz 

społeczeństwa. 

Tabela 14. Szczegółowe dane dotyczące klubów sportowych w gminie Medyka 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2010 2014 

Kluby sportowe 

Kluby sztuka 6 7 

Sekcje sportowe sztuka 7 8 

Członkowie osoba 252 269 

Trenerzy osoba 5 3 

Instruktorzy osoba 5 9 

Inne osoby prowadzące zajęcia osoba 2 3 

Ćwiczący 

Ogółem osoba 213 285 

mężczyźni osoba 213 245 

kobiety osoba 0 40 

Ćwiczący do lat 18 

Ogółem osoba 107 139 

chłopcy osoba 107 119 

dziewczęta osoba 0 20 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

Na terenie gminy działa 7 klubów sportowych: 

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. Uczniowski Klub Sportowy „Jagiellonka” Medyka 

We wszystkich klubach funkcjonują sekcje piłki nożnej. Zawodnicy z Leszna uczestniczą 

w rozgrywkach V ligi okręgowej, natomiast kluby Bizon Medyka, Orzeł Torki i San Hurko-
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Hureczko biorą udział w rozgrywkach w klasie A. Zawodnicy z klubu Fort Jaksmanice biorą 

udział w rozgrywkach w klasie B.  

Najstarszym klubem sportowym jest „Bizon” Medyka. Według posiadanych danych klub 

został założony na przełomie września i października 1938 roku. W latach 50-tych i 60-tych 

w klubie powstały i funkcjonowały następujące sekcje sportowe : piłki nożnej, piłki siatkowej, 

sekcja lekkoatletyczna, piłki ręcznej, sekcja szachistów oraz podnoszenia ciężarów. 

Większość z tych sekcji została przeniesiona do Przemyskiej Polonii ze sprzętem 

i zawodnikami, którzy bardzo szybko awansowali do czołówki w Polsce. Po dużej ilości sekcji 

sportowych pozostała tylko sekcja piłki nożnej. Największymi osiągnięciami piłkarskimi 

drużyny z Medyki był awans drużyny do ligi międzyokręgowej, odpowiednika obecnej IV ligi 

oraz organizacja meczu międzynarodowego juniorów do lat 17 Polska- Ukraina. W pewnym 

okresie działalności w klubie funkcjonowała sekcja żeńska drużyny piłkarskiej, która w 2007 

została mistrzem województwa podkarpackiego w rozgrywkach „Piłkarska kadra czeka”, 

a w klasyfikacji ogólnopolskiej zajęła VII miejsce.  

Najmłodszym, reaktywowanym w 2009 roku klubem jest Uczniowski Klub Sportowy 

Jagiellonka w Medyce. Do jego głównych zadań należy: planowanie i organizacja 

pozalekcyjnego życia sportowego uczniów; angażowanie do różnorodnych form aktywności 

ruchowej, gier i zabaw; organizowanie zajęć sportowych, a także kształtowanie pozytywnych 

cech charakteru i osobowości poprzez realizację zadań sportowych Klubu. W Klubie działają 

cztery sekcje: sekcja piłki ręcznej dziewczyn, sekcja badmintona, nordic walking oraz sekcja 

aerobiku. Klub organizuje zajęcia dla około sześćdziesięciu osób w różnym wieku, 

począwszy od dzieci, młodzieży na dorosłych kończąc. Zawodnicy sekcji badmintona biorą 

regularnie udział w turniejach szkolnych, wojewódzkich oraz krajowych. Działalność sekcji 

piłki ręcznej dziewczyn ukierunkowana jest na uczennice Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

w Medyce. Przeprowadzane treningi do tej pory dały wymierne efekty w postaci wysokich 

miejsc w rywalizacji szkolnych rozgrywek oraz wysokie miejsca w regionalnych turniejach 

piłki ręcznej dziewczyn. Klub współpracuje z wieloma instytucjami znajdującymi się na 

terenie Gminy Medyka, Powiatu Przemyskiego, związkami sportowymi z terenu 

województwa podkarpackiego oraz Polskim Związkiem Badmintona. 

Gmina Medyka posiada wiele obiektów i miejsc do uprawiania sportu oraz służących 

rekreacji i wypoczynkowi o zróżnicowanym standardzie technicznym. Są to m.in.: 

 boiska do piłki nożnej w miejscowościach, w których działają Ludowe Kluby Sportowe: 

Leszno, Torki, Medyka, Jaksmanice, Hurko, Hureczko 

 zespół boisk sportowych: boisko do piłki ręcznej, siatkowej i koszykówki w Lesznie 
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 boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej: boiska do piłki ręcznej, nożnej, 

siatkowej i koszykówki w miejscowościach Torki, Medyka, Jaksmanice i Hurko 

 hala sportowa w Medyce. 

Zdjęcie 3. Budynek hali sportowej w Medyce 

 

Źródło: www.medyka.itl.pl 

Baza sportowa na terenie Gminy Medyka jest ciągle unowocześniana i rozbudowywana. 

Najmłodszym obiektem jest hala sportowa w Medyce. Oddany do użytku w 2009 roku obiekt 

służy jako zaplecze dydaktyczne dla szkół oraz miejsce organizacji zajęć i zawodów 

sportowych m.in. w badmintonie, piłce ręcznej, siatkówce, koszykówce, gimnastyce i halowej 

piłce nożnej.  

Kultura 

Działalność kulturalna na terenie gminy Medyka skupia się głównie przy Gminnym Centrum 

Kulturalnym. Ośrodek w ramach swojej działalności organizuje spotkania i imprezy 

okolicznościowe: rocznice uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, Odzyskania Niepodległości, 

Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Babci, Dzień Dziadka, „Andrzejki”, „Mikołajki”, 

„Walentynki”, wieczory kolęd, gry, zabawy i konkursy. Ponadto organizuje dla dzieci 

wycieczki piesze, rowerowe, autokarowe, ogniska i kuligi, zwiedzanie „Arboretum”, „Fortów 

w Jaksmanicach”, zamku w Przemyślu i Krasiczynie. Przy Centrum bardzo prężnie działa 
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Medyckie Koło Gospodyń Wiejskich i taneczny zespół artystyczny. W strukturze GCK 

funkcjonują świetlice wiejskie znajdujące się w Hurku, Torkach, Lesznie i Jaksmanicach.  

Na terenie gminy działają dwa Koła Łowieckie oraz Gminne Koło Wędkarskie. Teren 

działania kół łowieckich obejmuje użytki rolne gminy i tereny lasów państwowych 

Nadleśnictwa Krasiczyn. Koło Wędkarskie działa na obszarze wód płynących rzeki San i na 

wyrobisku pożwirowym w miejscowości Torki. Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Medyce 

działa Orkiestra Dęta.  

Na terenie gminy istnieje zespół instrumentalno - wokalny „Przymierze” zaangażowany 

w rozwój kulturalny swojego regionu, młodzieży i dzieci z ruchu „oazowego” Światło Życie, 

działającego przy kościele parafialnym w Medyce. W Lesznie przy świetlicy wiejskiej działa 

Zespół Młodzieżowy „Promyk”. 

W 2014 roku na terenie gminy odbyło się ogółem 157 imprez, których organizatorem lub 

współorganizatorem było Gminne Centrum Kulturalne. Uczestniczyło w nich 14010 osób. 

Najbardziej powszechną formą uczestnictwa w kulturze jest czytelnictwo. Na terenie gminy 

funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Medyce, jej trzy filie znajdujące się 

w miejscowościach Torki, Leszno i Jaksmanice oraz jeden punkt biblioteczny w Hurku. 

Tabela 15. Szczegółowe dane dotyczące czytelnictwa w gminie Medyka 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2010 2014 

Biblioteki i filie ogółem ob. 4 4 

Punkty biblioteczne ob. 1 1 

Pracownicy osoba 6 5 

Księgozbiór wolumin 23 698 24 778 

Wypożyczenia księgozbioru wolumin 14 310 14 686 

Czytelnicy w ciągu roku osoba 891 902 

Wypożyczenia księgozbioru na jednego 
czytelnika 

wolumin 16,1 16,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

Biblioteki udostępniają księgozbiór poprzez wypożyczenie i prezentacje, tj. udzielają 

informacji na miejscu w czytelni. Udostępnienie księgozbioru odbywa się w warunkach 

wolnego dostępu czytelników do półek, co jest niewątpliwie zaletą z uwagi na bezpośredni 

kontakt czytelnika z książką i nieskrępowany wybór materiałów przez samego 

zainteresowanego. Zbiory biblioteczne są uzupełniane na bieżąco. W bibliotekach stosuje się 

wizualną promocję książki w formie wystawek oraz gazetek ściennych. 
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3.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 

Pod względem infrastruktury ochrony zdrowia i opieki społecznej wyraźnie widać dominację 

miasta Przemyśla, który stanowi centrum medyczne dla całego powiatu.  

W Gminie Medyka opiekę zdrowotną mieszkańcom zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej „HIPOKRATES”. Dodatkowo w miejscowości istnieje apteka i gabinet 

rehabilitacyjny. Służba zdrowia, zarówno placówki jak i personel w pełni zabezpieczają 

podstawową opiekę mieszkańcom. Specjalistyczną opiekę zdrowotną mieszkańcom 

zapewniają przychodnie i szpitale w Przemyślu. 

Tabela 16. Szczegółowe dane dotyczące ochrony zdrowia w gminie Medyka 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2010 2014 

Przychodnie ogółem ob. 2 1 

Praktyki lekarskie na wsi - 1 1 

Przychodnie na 10 tys. ludności ob. 3 2 

Podstawowa opieka zdrowotna – 
porady ogółem 

- 12 069 11 355 

Apteki ogólnodostępne ob. 1 1 

Punkty apteczne ob. 0 0 

Mgr farmacji pracujący w aptekach osoba 1 1 

Ludność na aptekę osoba 6 393 6 498 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

Na terenie gminy nie ma Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych, Zakładów Pielęgnacyjno – 

Opiekuńczych i Hospicjów. 

 

Pomoc społeczna 

Działania z zakresu pomocy społecznej na terenie 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:  

1. Rozpoznawanie i analizowanie sytuacji życiowej mieszkańców, 

2. Zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie 

im bytowania w odpowiednich warunkach, 

3. Zapobieganie powstawaniu sytuacji i zjawisk powodujących konieczność objęcia osób 

i rodzin pomocą. 
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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 również zasiłki stałe, wyrównawcze, zasiłki okresowe, macierzyńskie, rodzinne 

i pielęgnacyjne.  

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 17. 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 

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 
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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 

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 

Odpłatność za 
schronisko dla 

Medyka 1 3 730,25 

Torki 1 242,00 
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bezdomnych Leszno 0 - 

Hurko 0 - 

Hureczko 0 - 

Siedliska 0 - 

Jaksmanice 0 - 

Razem 2 3 972,25 

Źródło: Urząd Gminy w Medyce 

Z pomocy społecznej korzystają również osoby niepełnosprawne. W okresie od stycznia do 

końca września 2015 roku takich osób na terenie gminy było 85. 

Tabela 18. Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej na terenie gminy 

Medyka 

Miejscowość Ilość osób 

Medyka 33 

Torki 14 

Leszno 10 

Hurko 5 

Hureczko 3 

Siedliska 12 

Jaksmanice 8 

Źródło: Urząd Gminy w Medyce 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ponadto zadania w zakresie usług 

opiekuńczych dla osób, które z uwagi na samotność, zły stan zdrowia i podeszły wiek nie 

mają możliwości samodzielnie funkcjonować. Usługi świadczone przez opiekunki socjalne 

zatrudnione lub współpracujące z GOPS mają na celu udzielenie pomocy w zaspokajaniu 

codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz zalecaną przez lekarza pielęgnację.  

 

3.6. Bezpieczeństwo publiczne 

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz niski stopień przestępczości są jednym 

z czynników świadczących o rozwoju i atrakcyjności gminy oraz często są jednym 

z aspektów atrakcyjności inwestycyjnej. Przygraniczne położenie oraz funkcjonujące 

przejście graniczne powodują, że sprawa bezpieczeństwa publicznego jest bardzo ważna tak 

dla mieszkańców jak i osób przekraczających Granicę Państwa.  

Za bezpieczeństwo na terenie gminy odpowiada Komisariat Policji w Medyce.  
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Duży wpływ na komfort życia mieszkańców jest rozbudowana struktura Ochotniczej Straży 

Pożarnej, która oprócz działalności mającej na celu zapobiegania pożarom oraz  interwencji 

w wyniku ich powstania, bierze czynny udział w akcjach ratowniczych i zagrożeniach 

ekologicznych związanych z ochroną środowiska. Jej placówki znajdują się w Medyce, 

Torkach, Lesznie, Hurku i Hureczku. Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży 

Pożarnej z dnia 23 lutego 2004 roku, OSP w Medyce została włączona do Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, dzięki czemu wspomagana jest finansowo przez 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz ma możliwość pozyskiwania specjalistycznego 

sprzętu.  
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IV. Sfera gospodarcza 

4.1. Przedsiębiorczość 

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 2014 roku działało 307 

podmiotów gospodarki narodowej, co klasuje ją na siódmym miejscu w powiecie 

przemyskim. 

Tabela 19. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane na terenie gmin powiatu przemyskiego 

Jednostka terytorialna 
Ogółem Sektor publiczny Sektor prywatny 

2010 2014 2010 2014 2010 2014 

Gmina Bircza 339 390 22 17 317 373 

Gmina Dubiecko 380 420 27 26 353 394 

Gmina Fredropol 210 232 20 17 190 215 

Gmina Krasiczyn 363 378 9 9 354 369 

Gmina Krzywcza 240 265 12 11 228 245 

Gmina Medyka 292 307 14 14 278 293 

Gmina Orły 407 478 16 19 391 459 

Gmina Przemyśl 663 761 24 25 639 735 

Gmina Stubno 181 193 12 12 169 181 

Gmina Żurawica 611 652 28 27 583 625 

Razem powiat przemyski 3 686 4 067 184 177 3 502 3 889 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

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

podmiotów w latach 2010 – 2014 wzrosła o 15 i wyniosła na koniec 2014 roku 293, z czego 

223 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (213 w 2010 roku). 
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Tabela 20. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane na terenie gminy Medyka 

Rodzaje podmiotów 2010 2014 

Sektor publiczny 
Państwowe i samorządowe jednostki 
prawa budżetowego 

11 11 

Sektor prywatny 

Osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą 

213 223 

Spółki handlowe 18 20 

Spółki handlowe z udziałem kapitału 
zagranicznego 

2 5 

Spółdzielnie 3 3 

Stowarzyszenia i organizacje społeczne 20 22 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

Analiza struktury działających podmiotów w okresie od 2010 do 2014 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%). 

Tabela 21. Podmioty gospodarki narodowej wg sekcji PKD oraz sektorów własnościowych 
zarejestrowane na terenie gminy Medyka 

Sekcja 
PKD 

Wyszczególnienie 

Ogółem 
Sektor 

publiczny 
Sektor 

prywatny 

2010 2014 2010 2010 2014 2010 

A 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo 

4 8 0 0 4 8 

B Górnictwo i wydobywanie 1 0 0 0 1 0 

C Przetwórstwo przemysłowe 15 17 0 0 15 17 

D 

Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną, gorącą wodę i powietrze do 
układów klimatyzacyjnych 

0 0 0 0 0 0 

E 
Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

1 1 1 1 0 0 

F Budownictwo 29 33 0 0 29 33 

G 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle 

99 100 0 0 99 100 

H Transport i gospodarka magazynowa 25 30 0 0 25 30 

I 
Działalność związana  
z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

11 10 0 0 11 10 
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J Informacja i komunikacja 5 5 0 0 5 5 

K 
Działalność finansowa  
i ubezpieczeniowa 

17 10 0 0 17 10 

L 
Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 

5 6 0 0 5 6 

M 
Działalność profesjonalna, naukowa  
i techniczna 

14 14 0 0 14 14 

N 
Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność 
wspierająca 

8 11 0 0 8 11 

O 
Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 

8 8 3 3 5 5 

P Edukacja 8 7 7 7 1 0 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 10 10 1 1 9 9 

R 
Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją 

12 12 2 2 10 10 

S, T 

Pozostała działalność usługowa; 
Gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników, gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i świadczące 
usługi na własne potrzeby 

20 25 0 0 20 25 

U Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0 0 0 0 0 

Razem 292 307 14 14 278 293 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

Na terenie gminy Medyka na koniec 2014 roku najwięcej podmiotów zajmowało się 

działalnością handlową (32,6%), robotami budowlanymi (10,7%) oraz transportem 

i gospodarką magazynową (9,8%). 

 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEDYKA NA LATA 2016 - 2022 

 

 

42 

Wykres 5. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane na terenie gminy Medyka wg wybranych 

sekcji PKD (stan na koniec 2014 roku) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

Najwięcej podmiotów gospodarczych na terenie gminy Medyka to mikroprzedsiębiorstwa 

zatrudniające do 9 osób, których ilość zwiększyła się w porównaniu do danych z 2010 roku 

o 17, natomiast ilość małych przedsiębiorstw zmniejszyła się z 12 do 10. Na terenie gminy 

od kilkunastu lat działają 3 średnie przedsiębiorstwa. 
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Wykres 6. Podmioty gospodarki narodowej na terenie gminy wg klas wielkości 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

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

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

Tabela 22. Liczba złożonych i prawidłowo przetworzonych wniosków w systemie CEIDG 

Rodzaj wniosku 2010 2011 2012 2013 2014 

Założenie 40 25 30 27 22 

Zmiana 42 34 61 61 44 

Zmiana z zawieszeniem 0 0 13 8 6 

Zmiana ze wznowieniem 0 0 5 4 6 

Zmiana z zakończeniem 0 0 5 0 0 

Zawieszenie 6 26 10 20 20 

Wznowienie 5 14 4 11 5 

Zakończenie 28 33 11 18 14 

Suma 121 132 139 149 117 

Źródło: Urząd Gminy w Medyce 

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. 
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Tabela 23. Wskaźniki dla obszaru gminy Medyka za lata 2010 i 2014 

Wskaźnik 2010 2014 

Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności 457 472 

Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. 
ludności 

63 39 

Jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności 46 45 

Podmioty wpisane do rejestru na 1 tys. ludności 46 47 

Podmioty na 1 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym 70,9 72,1 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1 tys. 
ludności 

33 34 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 
osób w wieku produkcyjnym 

5,2 5,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

4.2. Rolnictwo  

Gmina Medyka to gmina rolniczo-przemysłowa, która posiada bardzo dobre warunki dla 

rozwoju produkcji rolnej. Składają się na to zarówno rzeźba terenu, jakość gleb jak i warunki 

wodne i klimatyczne. Na obszarze Gminy przeważają tereny równinne, umożliwiające pełną 

mechanizację upraw oraz korzystne dla rolnictwa cechy klimatu, tj. długi okres wegetacyjny 

oraz duża ilość opadów w roku. 

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 3 694 ha. 

Gleby klasy IV zajmują powierzchnię 1 146 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. 

W granicach administracyjnych Gminy Medyka, wg danych z Powszechnego Spisu Rolnego 

2010 roku, znajdowały się 885 gospodarstwa rolne, wszystkie zakwalifikowane jako 

gospodarstwa indywidualne.  

Przeciętna powierzchnia użytków rolnych ogółem w gospodarstwach rolnych wynosiła 

5,79 ha i była wyższa od średniej dla powiatu przemyskiego (3,51 ha) i dla województwa 

podkarpackiego (2,66 ha).  

Porównując przedstawione dane z wynikami Powszechnego Spisu Rolnego z roku 2002 

można stwierdzić, że na terenie gminy bardzo wyraźnie zmieniła się struktura gospodarstw – 
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ich ilość w okresie ośmiu lat zmniejszyła się o 234, natomiast przeciętna powierzchnia uległa 

prawie dwukrotnemu zwiększeniu (2,92 ha w 2002 roku). 

Tabela 24. Gospodarstwa rolne w gminie Medyka na tle gmin powiatu przemyskiego 

Jednostka 
terytorialna 

Liczba 
gospodarstw 

rolnych 

Powierzchnia 
ogólna [ha] 

Powierzchnia 
użytków rolnych 

[ha] 

2002 2010 2002 2010 2002 2010 

Gmina Bircza 1 481 1 253 6 124 8 032 4 867 5 650 

Gmina Dubiecko 2 429 1 957 8 291 6 172 6 957 4 686 

Gmina Fredropol 1 120 1 165 4 928 5 567 4 521 5 070 

Gmina Krasiczyn 1 034 749 2 866 2 965 2 566 2 617 

Gmina Krzywcza 1 124 1 171 3 558 3 443 3 009 2 606 

Gmina Medyka 1 119 885 3 438 5 404 3 266 5 126 

Gmina Orły 1 456 1 551 5 308 5 555 4 951 5 195 

Gmina Przemyśl 1 962 1 722 5 259 4 803 4 836 4 340 

Gmina Stubno 714 683 3 336 6 509 3 120 6 073 

Gmina Żurawica 2 403 2 211 5 868 5 980 5 534 5 508 

Razem powiat 
przemyski 

14 842 13 347 48 976 54 429 43 626 46 872 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

Gospodarstwa rolne zlokalizowane na terenie gminy Medyka zajmują powierzchnię 5 404 ha, 

w tym 94,9% ich powierzchni stanowią użytki rolne (5 126 ha), z pośród których z kolei 

98,9% (5 071 ha) stanowią użytki rolne w dobrej kulturze. Sady zajmują 1,13% a łąki trwałe 

3,0% powierzchni gruntów ogółem. 

Tabela 25. Rodzaje gruntów i użytków rolnych na terenie gminy Medyka (2010 rok) 

Wyszczególnienie 
Liczba 

gospodarstw 
rolnych 

Powierzchnia  
[ha] 

Grunty ogółem 885 5 404 

Użytki rolne ogółem 882 5 126 

Użytki rolne w dobrej kulturze 856 5 071 

Pod zasiewami 618 4 357 

Grunty ugorowane łącznie z nawozami zielonymi 131 101 

Uprawy trwałe 242 74 

Sady ogółem 240 61 

Ogrody przydomowe 432 76 

Łąki trwałe 182 164 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEDYKA NA LATA 2016 - 2022 

 

 

46 

Pastwiska trwałe 19 300 

Pozostałe użytki rolne 59 55 

Lasy i grunty leśne 24 112 

Pozostałe grunty 790 165 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

Strukturę agrarną gospodarstw na terenie gminy Medyka charakteryzuje znaczne 

rozdrobnienie, które może stanowić jednak pewien atut dla rozwoju produkcji 

ponadstandardowej, ekologicznej, opartej na tradycyjnych rozwiązaniach.  

Tabela 26. Rodzaje gospodarstw na terenie gminy Medyka (2010 rok) 

Wyszczególnienie 
Liczba gospodarstw 

rolnych 
Powierzchnia [ha] 

Gospodarstwa ogółem 885 5 404 

Do 1 ha włącznie 471 254 

1 – 5 ha 318 865 

5 – 10 ha 53 389 

10 ha i więcej 43 3 895 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

Gospodarstwa do 5 ha stanowią 89,2% ogólnej liczby gospodarstw zajmując jednocześnie 

tylko 20,7% całościowej powierzchni gruntów, natomiast 43 gospodarstwa o powierzchni 

ponad 10 ha (4,9% ogólnej liczby) zajmują obszar 3 895 ha (72,1% gruntów ogółem). 

Wykres 7. Struktura ilości gospodarstw wg powierzchni na terenie gminy Medyka (2010 rok) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 
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Według opublikowanych danych Powszechnego Spisu Rolnego 2010 na terenie gminy 

Medyka występuje 4 357 ha gruntów pod zasiewami, na których funkcjonuje 

618 gospodarstw rolnych. Dominuje uprawa zbóż (69,3% powierzchni zasiewów), kukurydzy 

(24,6% zasiewów), rzepaku (21,7%), buraków cukrowych (3.4%) oraz ziemniaków (2,3%). 

Uprawy przemysłowe zajmują 1 094 ha, co stanowi 25,1% powierzchni zasiewów. 

Gospodarka zwierzęca nastawiona jest głównie na zaspokajanie potrzeb własnych. 

W hodowli dominuje drób (głównie kurzy – 65,6% drobiu ogółem), bydło (głównie krowy – 

62,0% bydła ogółem) oraz trzoda chlewna. Liczbę gospodarstw posiadających zwierzęta 

oraz ich stan pogłowia przedstawia poniższa tabela. 

 Tabela 27. Pogłowie zwierząt gospodarskich na terenie gminy Medyka (2010 rok) 

Wyszczególnienie 
Liczba gospodarstw 

rolnych 
Ilość zwierząt 

Bydło razem 110 458 

     - bydło krowy 107 284 

Trzoda chlewna razem 56 286 

     - trzoda chlewna lochy 14 22 

Konie 51 123 

Drób ogółem 494 18 504 

     - drób kurzy 481 12 145 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

W 2010 roku 321 gospodarstw rolnych znajdujących się na terenie gminy Medyka posiadało 

w sumie 393 sztuki ciągników rolniczych. 

Z ogółu 885 gospodarstw domowych zajmujących się rolnictwem, 859 (97,1%) uzyskuje 

dochody z działalności rolniczej, natomiast 393 (44,4%) jako dodatkowe źródło dochodów 

posiada emeryturę lub rentę.  

Tabela 28. Źródła dochodów gospodarstw domowych prowadzących gospodarstwa rolne 

Wyszczególnienie 
Liczba gospodarstw 

rolnych 

Ogółem 885 

z dochodem z działalności rolniczej 859 

z dochodem z emerytury i renty 393 

z dochodem z pozarolniczej działalności gospodarczej 48 

z dochodem z pracy najemnej 559 

z dochodem z innych niezarobkowych źródeł poza emeryturą  
i rentą 

139 
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bez dochodów z działalności rolniczej 26 

bez dochodów z emerytury i renty 493 

bez dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej 838 

bez dochodów z pracy najemnej 326 

bez dochodów z innych niezarobkowych źródeł poza 
emerytura i rentą 

746 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

4.3. Turystyka 

Walory krajobrazowe południowej części gminy stwarzają możliwości dla rozwoju bazy 

wypoczynku weekendowego dla miasta Przemyśla. Występujące na obszarze gminy, 

z dogodnym dojazdem i siecią drogową, liczne obiekty kulturowe o znaczeniu przyrodniczym 

i historycznym, w tym obiekty forteczne będące przedmiotem szczególnego zainteresowania 

turystycznego, stanowią ważne elementy dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponad 

regionalnym i są szansą dla rozwoju turystycznego gminy ukierunkowanego na turystykę 

poznawczą i edukacyjną. Funkcje turystyczne mogą być wiązane z propagowaniem zdrowej 

żywności w formie gospodarstw agroturystycznych, w szczególności w południowej części 

gminy (Jaksmanice, Siedliska), które posiadają korzystne warunki środowiskowe sprzyjające 

rozwojowi turystyki. 

Główną atrakcją turystyczną obszaru są liczne obiekty wpisane do rejestru zabytków, 

szczegółowo opisane w rozdziale 2.3. niniejszej strategii. Gmina od wielu lat zabezpiecza 

środki budżetowe i pozabudżetowe na remonty i modernizację tych obiektów, w celu 

przywrócenia im właściwych funkcji użytkowych i historycznych. 

Gmina Medyka leży na szlaku architektury drewnianej województwa podkarpackiego. Na 

podkarpackiej część szlaku najczęściej spotykanymi obiektami są drewniane cerkwie. Nie 

brak jednak cennych, zabytkowych kościołów i pięknej zabudowy wiejskiej. Spotkać można 

także stare dworki oraz obiekty zabytkowej techniki. Szlak o łącznej długości 1202 km, 

podzielony jest na 9 tras. Kościół parafialny p.w. Św. Piotra i Pawła w Medyce oraz dawna 

cerkiew greckokatolicka p.w. św. Bazylego w Lesznie znajdują się na piątej, tzw. trasie 

przemyskiej. 
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Zdjęcie 4. Kościół p.w. Św. Piotra i Pawła w Medyce 

 

Źródło: www.wikipedia.org 

Zdjęcie 5. Dawna cerkiew greckokatolicka w Lesznie 

 

Źródło: www.wikipedia.org 

Niewątpliwą atrakcją terenów gminy Medyka jest możliwość uprawiania turystyki aktywnej. 

Na uwagę zasługuje „Forteczna trasa rowerowa”, która ma na celu ożywienie i wzmocnienie 
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możliwości ruchu turystycznego w rejonie przygranicznym w oparciu o pierścień fortów 

Twierdzy Przemyśl.  

Mimo poważnych zniszczeń forty wywierają na zwiedzających ogromne i niezapomniane 

wrażenie. Dają pełny zarys rozwoju systemów obronnych z XIX i XX wieku oraz znaczenia 

twierdzy. Forty stanowią rzadką w swoim rodzaju pamiątkę I wojny światowej. 

Mapa 3. Trasa rowerowa na terenie gminy Medyka 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Koszty związane z realizacją trasy w 75% pokryły środki uzyskane na ten cel z Unii 

Europejskiej. Pozostałe 25% pokryło 6 gmin: Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Żurawica 

i Gmina Miejska Przemyśl. Zagranicznym partnerem inwestycji jest ukraińskie miasto 

Mościska, na terenie którego znajduje się kilka fortów. Trasa  rowerowa składa się z dwóch 

części, przez teren gminy Medyka przebiega fragment jej południowej części. 

Z punktu widzenia rozwoju turystki niezwykle istotne znaczenie ma stan bazy noclegowej. 

Na terenie gminy działają cztery gospodarstwa agroturystyczne, po dwa w miejscowości 

Hureczko i Jaksmanice, oferujące łącznie 28 miejsc noclegowych.  

Oferta turystyczna gminy Medyka pod względem walorów architektonicznych 

i przyrodniczych jest niezwykle interesująca, szczególnie w dobie wzrastającego popytu na 

ekologię, eko i agroturystykę. Wskazuje na to duży potencjał rozwojowy w tej dziedzinie 

gospodarki, mogący w istotny sposób uzupełniać obecne dochody mieszkańców 

z prowadzenia indywidualnych gospodarstw rolnych. Wskazane jest stworzenie innowacyjnej 
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i spójnej oferty turystycznej  dążącej do wykreowania marki Gminy wykorzystującej duży 

potencjał do uprawiania turystyki kulturowej, aktywnej i rekreacyjnej. 

 

4.4. Odnawialne źródła energii 

Ograniczenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych przyczynia się 

do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia stopnia degradacji środowiska 

naturalnego oraz do realizacji polskich zobowiązań akcesyjnych w zakresie zwiększania 

udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.  

Na terenie gminy Medyka można wykorzystać energię odnawialną w postaci: 

 Energii chemicznej biomasy (ze względu na znaczy udział użytków rolnych i produkcji 

rolniczej), 

 Energii bezpośredniego promieniowania słonecznego  

Warto jednak skupić się na wykorzystaniu energii słonczej w budownictwie poprzez 

odpowiednie usytuowanie i konstrukcje budynków, a także zastosowanie odpowiednich 

technologii i urządzeń umożliwiających wykorzystanie promieniowania słonecznego do 

ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania pomieszczeń. Na terenie gminy można 

również wykorzystać energię słoneczną w rolnictwie (ciepło szklarniowe, suszenie płodów 

rolnych itp.). 

Ponadto możliwe jest wykorzystanie energii biogazu ze spalania odpadów - w tym celu 

konieczna byłaby jednak budowa spalarni śmieci w ramach związku komunalnego kilku 

gmin, aby obniżyć koszty inwestycyjne. 
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V. Sfera infrastrukturalna 

5.1. Sieć komunikacyjna 

Dostępność komunikacyjna gminy jest czynnikiem determinującym wielopłaszczyznowy 

rozwój społeczno – gospodarczy. Planowanie działań związanych z rozwojem obszarów 

wiejskich powinno opierać się o upowszechnienie dostępu do dóbr i usług, które są 

podstawą egzystencji społeczności lokalnej. Dostępność komunikacyjna to także czynnik 

napędu gospodarczego, który jest elementem kluczowym do poprawy jakości życia 

mieszkańców. 

Drogi publiczne ze względu na funkcję w sieci drogowej dzielą się według przepisów ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013.37.260 z dnia 

30 stycznia 2013 r.) na następujące kategorie:  

 drogi krajowe, 

 drogi wojewódzkie, 

 drogi powiatowe, 

 drogi gminne, 

Infrastruktura komunikacyjna gminy Medyka oparta jest na zapewniającej bardzo dobrą 

dostępność zewnętrzną drodze krajowej nr 28 relacji  Zator – Wadowice – Nowy Sącz – 

Krosno – Sanok –Bircza – Przemyśl – Medyka – Granica Państwa, której długość na terenie 

gminy wynosi 7,113 km.  

Ważnym węzłem komunikacyjnym dla gminy jest znajdujący się poza jej obszarem, odległy 

o 12 km od Medyki w kierunku zachodnim Przemyśl, w którym droga nr 28 krzyżuje się 

z drogą krajową nr 77 relacji Lipnik – Sandomierz – Stalowa Wola – Leżajsk – Tryńcza – 

Jarosław – Radymno – Przemyśl, na której w odległości 16 km od Przemyśla znajduje się 

węzeł autostradowy (A4 – DK77). 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zator_%28wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wadowice
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_S%C4%85cz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krosno
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sanok
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bircza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przemy%C5%9Bl
http://pl.wikipedia.org/wiki/Medyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sandomierz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stalowa_Wola
http://pl.wikipedia.org/wiki/Le%C5%BCajsk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Try%C5%84cza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jaros%C5%82aw
http://pl.wikipedia.org/wiki/Radymno
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przemy%C5%9Bl
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Mapa 4. Zewnętrzna dostępność komunikacyjna gminy Medyka 

 

Źródło: Opracowanie własne 

W powiązaniu z drogą krajową, ze względu na brak na terenie gminy Medyka dróg 

wojewódzkich, zasadniczy układ komunikacyjny obszaru tworzą drogi powiatowe. Pomimo 

bardzo zróżnicowanego stanu technicznego, razem z drogami gminnymi mają największy 

wpływ na mobilność i dostępność wewnętrzną wszystkich miejscowości gminy. 

Na terenie Gminy Medyka znajdują się następujące drogi powiatowe: 

1. 1818R – Radymno – Medyka 

2. 2119R – Hurko – Jaksmanice 

3. 2419R – Hurko – Hureczko 

4. 2422R – Medyka – Granica Państwa 

5. 2421R – Chałupki Medyckie – Medyka Towarowa 

6. 2120R – Krówniki – Jaksmanice 
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Łączna długość dróg powiatowych na terenie gminy wynosi 24,169 km, z czego 21 km 

posiada nawierzchnię ulepszoną a  1,1 km gruntową.  

Uzupełnienie wymienionej sieci dróg stanowią drogi gminne. Obsługują one głównie 

przyległą zabudowę na terenie poszczególnych miejscowości gminy. Większość nawierzchni 

tych dróg jest w średnim stanie technicznym i użytkowym, wymaga remontów i modernizacji, 

co jest warunkiem koniecznym do zaspokajania potrzeb gospodarczych oraz społecznych 

wsi w zakresie transportu. 

Na terenie Gminy Medyka znajdują się następujące drogi gminne: 

1. 116301R – Hurko – Hureczko    
2. 116302R – Medyka – Leszno 
3. 116303R – Medyka – Torki 
4. 116304R – Siedliska – Fort 
5. 116305R – Hureczko – Remiza OSP 
6. 116306R – Medyka od drogi powiatowej przy cmentarzu do Biedronki  
7. 116307R – Medyka od wiaduktu kolejowego do Kurczaka 
8. 116308R – Medyka wiadukt kolejowy – Remiza OSP 
9. 116309R – Medyka Osiedle 
10. 116310R – Medyka Stadion – stary urząd 
11. 116311R – Medyka Urząd Gminy 

 
Układu drogowy występujący na terenie gminy stwarza dogodne powiązania zarówno 
wewnętrzne pomiędzy poszczególnymi miejscowościami, jak i zewnętrzne regionalne 
i ponadregionalne. 

Potrzeby mieszkańców gminy w zakresie komunikacji zbiorowej zabezpieczają podmiejskie 
linie autobusowe MZK Przemyśl, PKS Przemyśl oraz przewoźnicy prywatni. Gmina nie 
posiada dworca autobusowego. 

W systemie komunikacyjnym gminy Medyka duże znaczenie ma także transport kolejowy. 

Przez terytorium gminy przebiega międzynarodowa magistrala kolejowa nr 91, będąca 

częścią trasy E-30, która prowadzi ruch z Europy Zachodniej na Ukrainę. Jej stan techniczny 

nie pozwala na podróżowanie z wysokimi prędkościami, dlatego w 2011 roku rozpoczęto jej 

modernizację. Po zakończeniu remontów na odcinku Rzeszów – Przemyśl – Granica 

Państwa pociągi będą mogły rozwijać prędkość do 120 km/h. Na dzień dzisiejszy na odcinku 

Przemyśl – Medyka w zakresie ruchu pasażerskiego są prowadzone tylko połączenia 

międzynarodowe. Osobowa stacja kolejowa znajduje się w Medyce i jest jednocześnie stacją 

graniczną Polski. Przejście graniczne w Medyce jest jednym z większych w województwie 

podkarpackim, obsługuje ruch drogowy, towarowy, osobowy oraz ruch pieszy. 

W zakresie ruchu towarowego linia kolejowa jest wyposażona w kilka stacji, w tym leżący na 

terenie trzech gmin węzeł przeładunkowy Medyka – Przemyśl – Żurawica, związanych 

wzajemnie torami normalnymi i szerokimi (występującymi na terenie Ukrainy). W obrębie 

węzła istnieją mniejsze bocznice przeładunkowe.   
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Na terenie miejscowości Medyka i Hurko znajduje się graniczny, kolejowy port 

przeładunkowy, tzw. „suchy port” rud żelaza, stali i kontenerów. Kolejowa magistrala 

z dużym kompleksem przeładunkowym stwarza bardzo dobre warunki dla wzmożonej 

aktywności gospodarczej w dziedzinach produkcyjnych i składowo - magazynowych. W lipcu 

2007 r. w Medyce oddano do użytku najnowocześniejszy terminal przeładunkowy w Polsce. 

W ciągu roku można na nim 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 magazynować 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. Do przeładunku są 

wykorzystywane m.in. dwie suwnice bramowe o udźwigu 16 i 40 ton, dźwig samojezdny 

o udźwigu 11 ton oraz wózki widłowe. Całość nakładów w nowoczesny, kolejowy port 

przeładunkowy wyniosła ok. 34 mln zł. Inwestycję całkowicie sfinansowała spółka Trade 

Trans. Dzięki Centrum Obsługi Granicznej, Medyka jest ważnym ogniwem w tranzycie 

towarów z zachodu Europy na Ukrainę i dalej na daleki wschód. Transport jest szybki, 

bezpieczny, sprawny i ekonomiczny. 

 

5.2. Sieć teleinformatyczna 

Układ telefoniczny gminy oparty jest na centrali automatycznej w Medyce połączonej 

z regionalną centralą telefoniczną w Przemyślu. Gminna sieć telefoniczna obejmuje 

połączenia linii telefonicznych pomiędzy centralą w Medyce, a poszczególnymi abonentami. 

Wszystkie miejscowości są stelefonizowane łącznością przewodową, prowadzoną systemem 

napowietrznym i doziemnym kablowym. 

Cały obszar gminy pozostaje w zasięgu telefonii komórkowej. W gminie nie występują 

maszty rankingowe, odbiór telewizji cyfrowej i stacji radiowych nadających w pasmach UKF 

następuje z przekaźnika w Przemyślu. 

Celem samorządu terytorialnego jest dynamiczny rozwój społeczno – gospodarczy, którego 

nieodzownym elementem jest budowanie społeczeństwa informacyjnego. Informatyzacja 

gminy i rozwój społeczeństwa informacyjnego to procesy niezwykle kosztowne, wymagające 

dużych nakładów finansowych. 

Podjęte do tej pory działania mające na celu zarówno podniesienie jakości i poprawę usług 

teleinformatycznych na terenie gminy jak również wspieranie edukacji mieszkańców są 
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w tym zakresie kompleksowe i adresowane zarówno do osób fizycznych jak i służące celowi 

publicznemu. 

Przedsięwzięciem podjętym w celu budowania społeczeństwa informatycznego była 

realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, służącego doposażeniu 

w sprzęt IT i edukację informatyczną w szkołach. Szkoły Podstawowe Gminy Medyka 

w Hureczku, Lesznie i Torkach oraz Gimnazjum w Medyce, od dnia 1 września 2008 roku 

prowadzą zajęcia szkolne z przedmiotu informatyka w nowoczesnych pracowniach 

komputerowych pozyskanych dzięki współpracy z Europejskim Funduszem Społecznym 

(EFS). Wnioski o pozyskanie pracowni komputerowych i deklaracje uczestnictwa 

w programie EFS, skierowane były do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w lutym 2007 roku. 

Dostawa sprzętu i instalacja pełnego oprogramowania dla wszystkich stanowisk nastąpiła w 

czerwcu 2008 roku. Sprzęt komputerowy, który szkoły otrzymały dzięki współpracy z EFS 

wraz z szerokopasmowym Internetem i przeszkolonymi nauczycielami – opiekunami 

pracowni, pozwalają na prowadzenie zajęć z zakresu edukacji informatycznej na wysokim 

poziomie. 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , w Szkole Podstawowej w Siedliskach 

w 2014 roku był realizowany projekt: „E-dziennik – krok w innowacyjność”. Celem głównym 

projektu był rozwój umiejętności  w zakresie obsługi komputera przez 26 mieszkańców. 

 

5.3. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

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 30 września 2015 roku, 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 
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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 Uchwałą Rady 

Gminy Medyka wynosi od dnia 1 marca 2015 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.  

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec 2014 roku z oczyszczalni 

ścieków korzystało 6 050 osób, co stanowi ponad 93% mieszkańców gminy. 

Zdjęcie 6. Oczyszczalnia ścieków w Medyce 

 
Źródło: www.medyka.itl.pl 
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Na terenie gminy długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosi  88,3 km, z czego 80,7 km 

pozostaje w zarządzie lub administracji gminy.  

Tabela 29. Wybrane dane dotyczące instalacji kanalizacyjnej w gminie Medyka 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2010 2014 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 87,2 88,3 

- w tym będącej w zarządzie bądź administracji 
gminy 

km 79,6 80,7 

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych 
i zbiorowego zamieszkania 

szt. 1 121 1 333 

Odprowadzone ścieki dam³ 123,0 138,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

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 Uchwałą Rady Gminy Medyka wynosi od dnia 1 marca 2015 roku 3,67 zł netto/m³. 

 

5.4. Sieć gazowa 

Gaz ziemny staje się najwygodniejszym nośnikiem energii dla ludzkości. Jego zalety 

powodują, że od wielu lat trwa na świecie dynamiczny rozwój gazownictwa. Decydują o tym 

także względy ekonomiczne i ekologiczne (surowiec ten jest najbardziej przyjazny dla 

środowiska naturalnego). 

W Gminie Medyka sieć rurociągów gazowych jest dobrze rozbudowana i dociera do 

wszystkich miejscowości. Z gazu korzysta ok. 85 % gospodarstw domowych. Sieć gazowa 

gminy oparta jest na systemie gazociągów średnioprężnych, gazociągów rozdzielczych, 

odgałęzień i przyłączy do budynków. Sieć zasilana jest z dwóch stacji redukcyjno - 

pomiarowych II stopnia w Hurku i w Medyce. 

Według danych GUS, na koniec 2013 roku na terenie gminy Medyka znajdowało się 75 654 

m czynnej sieci gazowej ogółem, w tym 5 779 m tworzyło sieć przesyłową a 69 875 m sieć 

rozdzielczą. Gaz był doprowadzany do 1 123 przyłączy do budynków mieszkalnych 

i niemieszkalnych. 
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Odbiorcą gazu było 1 087 gospodarstw domowych, z czego 769 odbiorców wykorzystywało 

gaz także do ogrzewania mieszkań. W 2013 roku zużycie gazu na terenie gminy Medyka 

wyniosło 574,2 tys. m³, w tym 444,1 tys. m³ na ogrzewanie mieszkań. 

Na obszarze gminy eksploatowany jest gaz ziemny w ramach obszaru górniczego 

„Przemyśl”. Kopalnia gazu stanowi węzeł technologiczny, w którym zbiegają się gazociągi 

przesyłowe systemu ogólnokrajowego. Obiekty ze względu na związane z nimi przepisy 

szczególne, stwarzają utrudnienia w zabudowie i zagospodarowaniu gruntów w ich 

otoczeniu. 

 

5.5. Gospodarka odpadami 

W wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od dnia 1 lipca 

2013 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Nowy system obejmuje 

również wszystkich mieszkańców gminy Medyka. Przyjęcie takiego rozwiązania przyczyniło 

się do zwiększenia odbioru odpadów trafiających do instalacji odzysku, jak również do zaniku 

nielegalnie składowanych odpadów w miejscach niedozwolonych. 

Na terenie Gminy Medyka nie ma infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki 

odpadami, tj. składowiska odpadów lub sortowni. Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizuje konsorcjum, które tworzy 

Przemyska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

„Empol” Spółka z o.o. z siedzibą w Tylmanowej. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Medyka z dnia 11 grudnia 2014 roku, stawka opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów zamieszkałych wynosi od jednej osoby 

13,50 złotych w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny oraz 6,90 złotych 

w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny. Odbiór odpadów odbywa się zgodnie 

z przyjętym harmonogramem. 

W 2014 roku z terenu gminy Medyka zostało odebrane 927 ton niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych. Waga selektywnie odebranych odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji wyniosła 20,2 tony, natomiast odpadów typu: papier, 

metal, tworzywa sztuczne i szkło (w tym odpady uzyskane w wyniku biologiczno-

mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych w ZZO Młyny) odebrano 113,7 ton. 

Ogółem na jednego mieszkańca gminy przypada łącznie ponad 163 kg oddanych odpadów 

komunalnych. 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEDYKA NA LATA 2016 - 2022 

 

 

60 

5.6. Gospodarka mieszkaniowa i budownictwo 

Jednym z zadań własnych gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkaniowych. 

Gmina powinna zgromadzić własny zasób mieszkaniowy i zarządzać nim w taki sposób, aby 

jak najlepiej zaspokajał on potrzeby rodzin, których dochód powoduje brak możliwości 

zakupu własnego mieszkania. Wg stanu na 31 grudnia 2013 roku, w zasobach komunalnych 

gminy były 4 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 236 m². Gmina nie 

posiada lokali socjalnych. 

Na obszarze gminy na koniec 2014 roku znajdowały się 1462 budynki mieszkalne – 

w odniesieniu do roku 2010 ich ilość wzrosła o 59.  

Statystyka mieszkań wskazuje, że w 2014 roku w gminie było 1 576 mieszkań a średni 

przyrost ich ilości w okresie minionych 4 lat wyniósł 4,5%. 

Tabela 30. Zasoby mieszkaniowe na terenie gminy Medyka 

Zasoby mieszkaniowe ogółem 
Jednostka 

miary 
2010 2014 

Mieszkania szt. 1 508 1 576 

Izby szt. 6 475 6 845 

Powierzchnia użytkowa mieszkań m² 131 572 140 724 

Przeciętna powierzchnia użytkowa  
1 mieszkania 

m² 87,2 89,3 

Przeciętna powierzchnia użytkowa 
mieszkania na 1 osobę 

m² 20,6 21,7 

Mieszkania na 1000 mieszkańców - 235,9 242,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się wzrost dostępu mieszkańców do urządzeń 

techniczno – sanitarnych. Od roku 2009 do końca 2013 roku w łazienkę zostało 

wyposażonych 55 mieszkań. Centralne ogrzewanie zamontowano w 38 mieszkaniach, 

a dostęp do gazu z sieci uzyskało 30 mieszkań. 

Tabela 31. Wyposażenie mieszkań w instalacje techniczno – sanitarne 

Wyszczególnienie 2009 2013 

Wodociąg 1 464 1 460 

Ustęp spłukiwany 1 200 1 343 

Łazienka 1 224 1 279 

Centralne ogrzewanie 1 025 1 063 

Gaz sieciowy 1 074 1 104 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 
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Na koniec 2013 roku 82,1% ogółu mieszkań posiadało łazienkę, 93,7% było wyposażonych 

w wodociąg a 68,2% posiadało centralne ogrzewanie.  

 

Budownictwo 

W latach 2011 - 2014 na terenie gminy Medyka oddano łącznie do użytkowania 101 nowych 

budynków - 85 budynków mieszkalnych oraz 16 budynków niemieszkalnych. Podstawowe 

informacje przedstawione w poniższej tabeli dotyczą budynków mieszkalnych i mieszkań 

oddanych do użytkowania w latach 2011 – 2014. Przedstawione dane o mieszkaniach 

oddanych do użytkowania dotyczą mieszkań w budynkach nowo wybudowanych 

i rozbudowanych (w części stanowiącej rozbudowę) oraz uzyskanych w wyniku przebudowy 

pomieszczeń niemieszkalnych. 

Tabela 32. Budownictwo mieszkaniowe w latach 2010 - 2014 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2011 2012 2013 2014 

Budynki mieszkalne nowe 

Oddane budynki ogółem szt. 7 24 29 25 

Powierzchnia użytkowa ogółem m² 899 3 019 3 960 3 524 

Kubatura ogółem m³ 4 590 13 887 16 914 14 638 

Budynki rozbudowane 

Oddane mieszkania ogółem szt. 1 - - - 

Powierzchnia użytkowa ogółem m² 127 - - - 

Mieszkania 

Oddane mieszkania ogółem szt. 8 24 29 25 

Ilość izb ogółem szt. 37 129 166 137 

Powierzchnia użytkowa ogółem m² 1 026 3 019 3 960 3 524 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

Obok budownictwa mieszkalnego, na terenie gminy powstają także budynki niemieszkalne. 

Z ogólnej liczby 16 budynków powstałych w okresie ostatnich czterech lat, 8 zostało 

wzniesionych przez inwestorów indywidualnych (budynki handlowo – usługowe, budynki 

garaży oraz gospodarstw rolnych). 

Podstawowe informacje o oddanych do użytkowania nowych budynkach niemieszkalnych 

przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 33. Budynki niemieszkalne oddane do użytkowania w latach 2010 - 2014 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2011 2012 2013 2014 

Budynki biurowe 

Oddane budynki ogółem szt. 3 - - - 

Powierzchnia użytkowa ogółem m² 690 - - - 

Kubatura ogółem m³ 5 342 - - - 

Budynki handlowo - usługowe 

Oddane budynki ogółem szt. 2 - - 1 

Powierzchnia użytkowa ogółem m² 482 - - 15 

Kubatura ogółem m³ 1 613 - - 43 

Budynki łączności, dworców i terminali 

Oddane budynki ogółem szt. 2 2 - - 

Powierzchnia użytkowa ogółem m² 563 45 - - 

Kubatura ogółem m³ 2 644 210 - - 

Budynki garaży 

Oddane budynki ogółem szt. - 2 1 - 

Powierzchnia użytkowa ogółem m² - 73 49 - 

Kubatura ogółem m³ - 302 231 - 

Budynki szkół i instytucji badawczych 

Oddane budynki ogółem szt. 1 - - - 

Powierzchnia użytkowa ogółem m² 72 - - - 

Kubatura ogółem m³ 407 - - - 

Budynki gospodarstw rolnych 

Oddane budynki ogółem szt. 1 - - 1 

Powierzchnia użytkowa ogółem m² 164 - - 54 

Kubatura ogółem m³ 880 - - 221 

RAZEM 

Oddane budynki ogółem szt. 9 4 1 2 

Powierzchnia użytkowa ogółem m² 1 971 118 49 69 

Kubatura ogółem m³ 10 886 512 231 264 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

W 2011 roku został dodatkowo rozbudowany jeden, ogólnodostępny obiekt kulturalny. 
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VI. Analiza SWOT 

Analiza SWOT jest podsumowaniem mocnych i słabych stron Gminy Medyka wynikających 

z uwarunkowań wewnętrznych oraz szans i zagrożeń zdeterminowanych w dużej mierze 

przez czynniki zewnętrzne. Uwarunkowania wewnętrzne rozwoju gminy wynikają z obecnej 

sytuacji w sferze zaspokojenia potrzeb społecznych, gospodarki lokalnej, ochrony 

środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego, wyposażenia w infrastrukturę 

techniczną, finansową, współpracę gminy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  

w kraju a także za granicą. Uwarunkowania te analizowano w kategoriach silnych i słabych 

stron. Analiza potencjału i barier rozwojowych gminy obejmuje również uwarunkowania 

zewnętrzne określające potencjalne szanse i zagrożenia w rozwoju. 

Tabela 34. Analiza SWOT jest podsumowaniem mocnych i słabych stron Gminy Medyka 

 POZYTYWNE NEGATYWNE 

W
E

W
N

Ę
T

R
Z

N
E

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Korzystne położenie komunikacyjne, 

bliskość przejścia granicznego, 

 Czyste środowisko naturalne i walory 

przyrodnicze, 

 Bogate tradycje kulturowe gminy, 

 Korzystne warunki rozwoju 

przetwórstwa rolno – spożywczego 

i produkcji ekologicznej żywności, 

 Dobrze zorganizowane szkolnictwo 

podstawowe i gimnazjalne, 

 Wysoki standard wyposażenia 

jednostek oświatowych, 

 Dynamicznie działające Gminne 

Centrum Kulturalne, 

 Sprawnie działające instytucje 

pomocy społecznej, 

 Dobrze rozwinięta infrastruktura 

telekomunikacyjna, 

 Dobrze rozwinięta infrastruktura 

komunalna, uregulowana gospodarka 

odpadami stałymi, 

 Dobrze rozwinięta sieć dróg, 

 Niezadawalający stan techniczny 

sieci komunikacyjnej, 

 Niski poziom PKB per capita na 

1 mieszkańca, 

 Nieefektywna struktura gospodarki 

oparta na rolnictwie, 

 Rozdrobnienie gospodarstw rolnych 

i ich niska dochodowość, 

 Niski poziom innowacyjności 

przedsiębiorstw,  

 Brak instytucji wspierania biznesu, 

 Niska liczba osób z wykształceniem 

wyższym, 

 Wysokie bezrobocie wśród osób 

młodych, 

 Niewystarczająca infrastruktura 

turystyczna (ścieżki rowerowe, baza 

noclegowa), 

 Brak miejsc rekreacyjnych (parki, 

siłownie zewnętrzne itp.) 

 Niewystarczająca infrastruktura 

mieszkalnictwa socjalnego, 

 Brak dostępnych specjalistycznych 
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 Niskie koszty pracy, 

 Dobra pozycja pod względem 

atrakcyjności inwestycyjnej, 

 Duzy potencjał z zakresu 

odnawialnych źródeł energii, 

 Przyjazny klimat dla inwestorów 

zewnętrznych i rozwoju biznesu, 

 Doświadczenie w pozyskiwaniu 

środków zewnętrznych oraz 

w prowadzeniu współpracy 

międzynarodowej, 

 Wysoka aktywność gminy w zakresie 

współpracy z organizacjami 

pozarządowymi , 

 Wysoki poziom aktywności 

obywatelskiej i mobilizacji społecznej, 

usług medycznych na terenie gminy,  

 Niski poziom zalesienia terenu gminy, 

Z
E

W
N

Ę
T

R
Z

N
E

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Wykorzystanie szans rozwoju Gminy 

wynikających z funduszy 

strukturalnych na lata 2014-2020, 

 Modernizacja i specjalizacja 

rolnictwa,  

 Rozwój rolnictwa ekologicznego, 

 Rozwój odnawialnych źródeł energii 

oraz wzrost popytu na surowce 

energetyczne, 

 Wzrost świadomości ekologicznej 

mieszkańców gminy, 

 Przygraniczne położenie 

umożliwiające nawiązywanie 

współpracy transgranicznej w wielu 

obszarach,  

 Rozwój międzynarodowej współpracy 

instytucjonalnej i powiązań 

z partnerami zagranicznymi, 

 Włączenie się Gminy Medyka 

w postępujący nurt rozwoju turystyki 

(budowa infrastruktury, lepsza 

promocja), 

 Połączenie możliwości rozwoju 

 Odpływ młodych, dobrze 

wykształconych ludzi do dużych 

ośrodków miejskich oraz zagranicę, 

 Wzrost uzależnienia mieszkańców od 

sfery społecznej, 

 Niedostateczny dostęp dzieci w wieku 

przedszkolnym do edukacji, 

 Zwiększający się zakres zadań 

własnych gminy przy braku wsparcia 

finansowego z budżetu państwa (np. 

subwencje oświatowe), 

 Przewlekłość procedur 

lokalizacyjnych inwestycji oraz 

ograniczenia realizacji inwestycji ze 

względu na istniejące programy 

ochrony środowiska (np. Natura 

2000),  

 Małe wykorzystywanie alternatywnych 

(dla tradycyjnie stosowanych) źródeł 

energii,  
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terenów rekreacyjnych z istniejąca 

bazą obiektów zabytkowych 

i bogatym dziedzictwem kulturowym, 

 Możliwość wykorzystania hali 

sportowej w Medyce do organizacji 

ponadregionalnych imprez 

sportowych, 

 Profesjonalizacja działań administracji 

publicznej, 

 Modernizacja istniejącej sieci dróg 

oraz budowa nowych, 

 Rozwój społeczeństwa 

informacyjnego, 

 

Tak przedstawione czynniki pozwalają określić obecną pozycje Gminy Medyka oraz 

potencjalne strategie rozwoju. W ramach analizy SWOT czyli w podejściu „od wewnątrz na 

zewnątrz” należy odpowiedzieć na następujące pytania: 

1) Czy mocne strony pozwolą wykorzystać szanse? 

2) Czy słabe strony zablokują wykorzystanie szans? 

3) Czy mocne strony pozwolą na przezwyciężenie zagrożeń? 

4) Czy słabe strony wzmocnią skutek zagrożeń? 

Komplementarnym podejściem do SWOT jest analiza TOWS czyli ocena oddziaływania na 

siebie czynników z zewnątrz do wewnątrz. Kluczowymi patynami są: 

1) Czy zagrożenia osłabiają siły? 

2) Czy szanse spotęgują siły? 

3) Czy zagrożenia spotęgują słabości? 

4) Czy szanse pozwolą przezwyciężyć słabości? 

Dopiero zestawienie zbiorcze analiz SWOT oraz TOWS wskazuje na optymalną strategie 

wybraną zgodnie z poniższą tabelą. 

Tabela 35. Macierz normatywnych strategii rozwoju 

 Szanse Zagrożenia 

Mocne strony 
Strategia agresywna 

(maxi-maxi) 
Strategia konserwatywna 

(maxi-mini) 

Słabe strony 
Strategia konkurencyjna 

(mini – maxi) 
Strategia defensywna 

(mini-mini) 

Źródło: Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej 
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Strategia agresywna (maxi-maxi) polega na maksymalnym wykorzystaniu synergii między 

mocnymi stronami oraz szansami występującymi w otoczeniu. Strategia konkurencyjna 

(mini-maxi) opiera się na eliminowaniu słabych stron oraz budowaniu przewagi dzięki 

wykorzystaniu istniejących szans rozwojowych. Strategia konserwatywna (maxi-mini) 

zakłada minimalizowanie negatywnego wpływu otoczenia, czyli zagrożeń poprzez 

wykorzystanie mocnych stron. Strategia defensywna (mini-mini) to minimalizowanie wpływu 

zarówno słabych stron gminy, jak i zagrożeń ze strony otoczenia. 

Przeprowadzenie analizy oraz jej wyniki pozwalają na określenie, jaki charakter powinna 

przybrać strategia rozwoju dla Gminy Medyka oraz identyfikują zależności pomiędzy 

czynnikami wewnętrznymi a zewnętrznymi.  

Zdiagnozowane w analizie SWOT szanse i zagrożenia dla dalszego rozwoju gminy są 

jednocześnie teoretycznym scenariuszem zagrożeń i szans, których nie można ułożyć 

w sposób precyzyjny. Dalszy rozwój gminy będzie uwarunkowany szeregiem uwarunkowań 

dotyczących rozwoju gospodarki kraju, a w tym województwa. Najważniejsze znaczenie 

będzie miała kondycja finansów gminy i wielkości środków UE przewidzianych w nowej 

perspektywie finansowej.  

Scenariusz zagrożeń  

W splocie niekorzystnych zjawisk dla rozwoju gminy może być na szczeblu krajowym 

forsowana polityka oparta o ukształtowane już ośrodki rozwoju, co oznaczałoby wykluczenie 

województwa podkarpackiego z możliwości korzystania ze znacznej części środków 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W tej sytuacji nasze 

województwo może ulegać dalszej peryferyzacji. Taka zasada może przekładać się na 

niekorzystny rozwój gminy. 

W takim scenariuszu zagrożone będą:  

- odbudowy dróg krajowych i wojewódzkich, 

- modernizacja linii kolejowych. 

Konsekwencją tego może być niska skuteczność polityki rolnej i polityki rynku pracy. 

Spowoduje to konieczność migracji lub emigracji mieszkańców gminy za pracą. Wizja 

kierunku zmian polityki regionalnej do roku 2020 wyraźnie ewoluuje w stronę przesuwania 

akcentów z priorytetów spójności na priorytety konkurencyjności. W związku z tym dla gminy 

procentować będą działania wypracowane w okresie programowania 2007-2013 - jeżeli 

w tym czasie byłyby one niewystarczające, to nie uda się nadrobić zaległości w okresie 
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2014-2020. Na szczęście kończący się okres programowania Gmina Medyka wykorzystała 

bardzo efektywnie co prorokuje, że ten scenariusz nie będzie miał zastosowania.  

Scenariusz szans  

W scenariuszu zmian opartych na maksymalnym układzie szans należy założyć, że: 

 Fundusze strukturalne jak i fundusze krajowe będą dostępne w wymaganym zakresie 

potrzeb gminy na konieczną rozbudowę infrastruktury technicznej, infrastrukturę 

społeczeństwa informatycznego i rozwiązanie głównych problemów ochrony 

środowiska – jako warunków napływu kapitału tworzącego nowe miejsca pracy, 

 Kondycja finansowa budżetu gminy pozwoli na wkład własny  

Takie założenie będzie sprzyjało: 

 tworzeniu warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, 

 efektywnemu rozwojowi terenów wiejskich, 

 tworzeniu warunków dla funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa 

obywatelskiego  
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VII. Wizja i misja do 2022 r. 

„Kto wie do jakiego portu chce przybyć, dla tego żaden wiatr nie będzie dobry”  

(Seneka)  

Misja to zwięzła, wewnętrznie spójna deklaracja definiująca powód istnienia gminy jako 

wspólnoty samorządowej mieszkańców, jej podstawowy cel na którego realizacje nastawione 

są jej działania oraz wartości, które kierują pracą jej personelu.  

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, misja została zdefiniowana w Ustawie 

o samorządzie gminnym, zgodnie z którą do zadań własnych Gminy należy zaspokojenie 

zbiorowych potrzeb wspólnoty.  

Uwzględniając powyższe określono następującą misje Gminy Medyka:  

„EFEKTYWNE ZASPOKOJENNIE POTRZEB MIESZKAŃCÓW GMINY ZAPEWNIAJĄCE 

GODNE WARUNKI ŻYCIOWE, ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA LOKALNEGO ORAZ 

POCZUCIE STABILZACJI W PRZYSZŁOŚCI” 

Wartości kluczowe  

Wartości kluczowe są to wieczne zasady, którymi powinna kierować się gmina realizując 

misję swojego istnienia. Wartości kluczowe reprezentują panujące w organizacji cechy 

i postawy, które są demonstrowane przez zachowania wszystkich pracowników. 

 Petent – jest on dla nas najważniejszą ze wszystkich wartości. Każdego Petenta 

traktujemy indywidualne i staramy się zaspokoić jego potrzeby na jak najwyższym 

poziomie.  

 Jakość – realizujemy swoje zadania kompleksowa i na jak najwyższym poziomie.  

 Rozwój kadry – stawiamy na jakość świadczonych przez nas usług, dlatego 

systematycznie kształcimy i podnosimy kwalifikacje naszej kadry, aby móc świadczyć 

usługi na najwyższym poziomie oraz zaspokoić nowe potrzeby naszych interesariuszy.   

 Zorientowanie na rozwój – aby móc się dynamicznie rozwijać, nasza Gmina 

wykorzystuje każdą okazję do pozyskania środków finansowych na realizację inwestycji 

w zakresie poprawy stanu istniejącej infrastruktury technicznej oraz społecznej.  

 Partnerstwo – przy realizacji swoich zadań nawiązujemy współpracę z innymi 

podmiotami zarówno sektora publicznego jak i prywatnego.  
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Wizja 

Wizja rozwoju gminy określa stan docelowy, do którego władze lokalne oraz ich partnerzy 

będą dążyć, wykorzystując możliwości płynące z posiadanego potencjału własnego i szans 

pojawiających się w najbliższym otoczeniu. Wizja określa zatem jak jednostka samorządowa 

zamierza być postrzegana w przyszłości. 

W Strategii Rozwoju Kraju zapisano, iż „planując działania prorozwojowe na najbliższe 

lata musimy wiedzieć jaką Polskę, naszą Ojczyznę chcielibyśmy widzieć i w jakiej 

żyć”. Z powodzeniem stwierdzenie to możemy odnieść do gminy, gdyż wyobrażenie jej 

zasobów, potencjału i kondycji w przyszłości, stanowi podstawę planowania działań 

prorozwojowych. Wizja rozwoju Gminy Medyka musi ponadto być wyzwaniem oraz nadawać 

sens wszelkim działaniom podejmowanym zarówno przez władze, jak i poszczególnych 

mieszkańców.  

Wizja Gminy Medyka na lata 2016-2022 została sformułowana w następujący sposób: 

„GMINA MEDYKA – GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM I INWESTOROM, 

Z ROZWIJAJĄCĄ SIĘ INFRASTRUKTURĄ SPOŁECZNĄ ORAZ TECHNICZNĄ, NA 

OBSZARZE KTÓREJ PRZESTRZEGANA JEST ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO 

ROZWOJU W KAŻDYM ASPEKCIE ŻYCIA”   

Interesariusze strategii  

Interesariusze strategii to podmioty (osoby, grupy osób, społeczności, instytucje, 

organizacje), które mogą istotnie wpływać na gminę oraz których potrzeby zamierza 

zaspokajać gmina świadcząc określone usługi publiczne. Interesariuszy definiuje się 

w kontekście określonej wizji rozwoju. Należy podkreślić, że w przypadku każdej gminy 

w Polsce najważniejszymi interesariuszami, których potrzeby muszą być zaspokajane, są jej 

mieszkańcy.  

Interesariuszami  Gminy Medyka są:  

1) Obecni mieszkańcy Gminy, 

2) Mieszkańcy spoza terenu Gminy, 

3) Obecni przedsiębiorcy z terenu Gminy 

4) Przedsiębiorcy spoza terenu Gminy 

Władze Gminy Medyka zmierzają do utrzymania dodatniego salda migracji poprzez 

zatrzymanie na terenie gminy jej obecnych mieszkańców, jak również przyciągniecie nowych 
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w wyniku rozwoju mieszkalnictwa i przedsiębiorczości, co w konsekwencji przyczyni się do 

rozwoju społeczno - gospodarczego obszaru gminy.  

„Mieszkańcy podstawą rozwoju gminy” 

 

Gmina Medyka to miejsce, w którym: 

 młodzi, aktywni mieszkańcy spędzają wspólnie 

z rodziną czas w bezpiecznej i estetycznej przestrzeni, 

 starsze pokolenie spotyka się z serdecznym przyjęciem 

i otoczone jest troskliwą opieką, 

 

Harmonijny rozwój 

społeczny + przestrzeń 

 lokalni przedsiębiorcy wyróżniają się jako krajowi 

innowatorzy wykorzystując możliwości płynące ze 

współpracujący z nauką, 

 wykorzystuje się potencjał mieszkańców do tworzenia 

nowych miejsc pracy, 

 

Przedsiębiorczość 

 dąży się do integralnego związania z miastem Przemyśl 
 

Spójność 

 wciąż ma miejsce realny dialog pomiędzy 

mieszkańcami a reprezentującą ich władzą.  

 

Partycypacja społeczna 
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VIII. Analiza celów – cele strategiczne, cele operacyjne i kierunki 
działań  

Przedstawione w powyższej diagnozie i podsumowane w analizie SWOT problemy 

i wyzwania stojące przed społecznością gminy pozwoliły wskazać najważniejsze cele 

rozwojowe. Zarówno cele strategiczne, jak i operacyjne zostały wyznaczone zgodnie 

z metodyką SMART dotyczącą odpowiedniego ich formułowania. Nazwa SMART jest 

akronimem z języka angielskiego. 

S Specific - konkretne, proste 

M 
Measurable – mierzalne, posiadające wskaźnik umożliwiający ocenę stopnia 

realizacji 

A 
Acceptable – akceptowalne, osoby mające realizować cel muszą go rozumieć i go 

akceptować (inne popularne rozwinięcia litery A to: Achievable - osiągalne lub 

Ambitious –ambitne) 

R 
Realistic – realistyczne i możliwe do wykonania przy posiadanych zasobach (inne 

rozwinięcie to Relevant – cele powinny być istotne) 

T Time-bounded – określone w czasie, posiadające termin wykonania 

 

Cele strategiczne  

Pierwszym i nadrzędnym celem strategicznym Gminy Medyka jest poprawa jakości życia jej 

mieszkańców. Cel ten obejmuje całą społeczność, niezależnie od wieku, miejsca 

zamieszkania, wykonywanej pracy czy braku zatrudnienia oraz sytuacji materialnej. Gmina 

Medyka już teraz jest atrakcyjnym miejscem do życia, o czym świadczyć może rosnąca 

z roku na rok liczba ludności i nowo osiedlający się mieszkańcy. Na jakość życia 

i zadowolenie z mieszkania na terenie gminy wpływ mają uwarunkowania naturalne, stan 

infrastruktury technicznej (drogowej, sieci komunalnej, energetycznej) i społecznej 

(edukacyjnej, sportowej, kulturalnej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej), sytuacja 

gospodarcza i społeczna gminy, jej mieszkańców, instytucji i innych podmiotów na jej terenie 

działających. Czynniki te opisano w diagnozie. Realizacja celu nadrzędnego wymagać 

będzie pracy władz gminy, urzędników i całej społeczności we wszystkich tych obszarach, 

w ramach określonych przepisami i faktycznymi możliwościami działania. 
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Kolejne cele strategiczne: rozwój potencjału gospodarczego i rozwój potencjału 

turystycznego i rekreacyjnego gminy w dużej mierze zazębiają się z celem nadrzędnym, co 

zaprezentowano na poniższym schemacie. 

Schemat 1. Cele strategiczne Gminy Medyka na lata 2016-2020 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Głównym potencjałem gminy są bogactwa i uwarunkowania naturalne, które mogą być 

wykorzystane jako atrakcja turystyczna. Turystyka i agroturystyka jest najczęściej 

wskazywaną przez mieszkańców perspektywiczną branżą lokalnej gospodarki. Dalszy 

rozwój potencjału turystycznego i rekreacyjnego w gminie, a więc branży turystycznej, jest 

jednym z filarów rozwoju gospodarczego gminy. Drugą ważną branżą lokalnej gospodarki 

jest rolnictwo. Praca rolnicza jest źródłem utrzymania dużej części mieszkańców, stąd jego 

szczególna rola dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju obejmującego wszystkich 

mieszkańców. Należy zaznaczyć, że w obszarze gospodarczym, gmina ma niewielkie 

możliwości działania i ograniczony dostęp do bezpośrednich narzędzi wsparcia. 
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Cele operacyjne i kierunki działań 

Tabela 36. Cele operacyjne i kierunki działań Gminy Medyka na lata 2016-2020 

CELE STRATEGICZNE 

 
Rozwój potencjału 

gospodarczego 

Poprawa jakości 

życia mieszkańców 

Rozwój potencjału 

turystycznego 

1 cel operacyjny 
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej, chodników, ścieżek 

rowerowych 

2 cel operacyjny Zapewnienie szerokiego dostępu do infrastruktury komunalnej 

3 cel operacyjny  Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

4 cel operacyjny 

Promocja gminy jako 

miejsca atrakcyjnego 

dla inwestorów  

i przedsiębiorców 

 

Promocja gminy jako 

miejsca atrakcyjnego 

dla turystów 

5 cel operacyjny  

Poprawa dostępności 

komunikacyjnej 

środkami transportu 

zbiorowego 

 

6 cel operacyjny  

Podniesienie jakości 

pomocy społecznej  

i usług ochrony 

zdrowia 

 

7 cel operacyjny Poprawa ładu przestrzennego gminy 

8 cel operacyjny  

Dalsze podnoszenie 

jakości i poszerzanie 

oferty edukacyjnej, 

kulturalnej oraz 

sportowo-rekreacyjnej 

 

9 cel operacyjny  

Wzrost aktywności 

obywatelskiej  

i włączenie społeczne 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Cel operacyjny 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej, chodników, 

ścieżek rowerowych, siłowni zewnętrznych itp. 

Rozwinięta infrastruktura drogowa nie tylko podnosi bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców, 

ale poprawia również dostępność komunikacyjną gminy i poszczególnych miejscowości. 

W efekcie wpływa na atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną gminy. Oprócz budowy 

i modernizacji dróg gminnych i udziału gminy w poprawie jakości dróg powiatowych, cel ten 

obejmuje budowę chodników, ścieżek rowerowych, siłowni zewnętrznych itp.  

Cel wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego. 

Cel operacyjny 2: Zapewnienie szerszego dostępu do infrastruktury komunalnej 

Poszerzenie dostępu mieszkańców do sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja istniejącej sieci 

kanalizacyjnej jest jednym z priorytetów gminy. Dostęp do tej infrastruktury znacząco 

poprawia wygodę życia, obniża koszty utrzymania domu i zachęca do osiedlenia się na 

terenie gminy.  

Cel wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego. 

Cel operacyjny 3: rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

Turystka stanowi bardzo duży potencjał gminy Medyka. Aby w pełni wykorzystać walory 

przyrodnicze, należy je właściwie zagospodarować. Działania gminy w tym zakresie polegać 

będą na poszerzeniu oferty urządzeń rekreacyjnych, zagospodarowaniu terenów wokół 

żwirowni, rozbudowie ścieżek pieszo – rowerowych, siłowni zewnętrznych itp. Działania te 

nie tylko podnoszą atrakcyjność turystyczną gminy, ale odpowiadają także na potrzeby 

zgłaszane przez mieszkańców , 

Rozwój infrastruktury turystycznej jest również jednym z celów rozwoju na poziomie całego 

województwa. Kwestia udostępnienia niedostatecznie wykorzystanych do tej pory walorów 

krajobrazowych oraz przyrodniczych dla celów turystyki i rekreacji wpisuje się w cele 

Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego. 

Cel operacyjny 4: Promocja gminy jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów, 

przedsiębiorców i turystów 

W celu pobudzenia i pełnego wykorzystania potencjału gospodarczego gminy, którego 

kluczową rolę pełni między innymi rolnictwo, należy oprócz rozwoju oferty, zapewnić jej 

dotarcie do możliwie szerokiej grupy potencjalnych inwestorów, klientów i turystów. Dlatego 

tak ważne jest opracowanie spójnej i atrakcyjnej oferty oraz aktywne działania promocyjne 
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gminy np. obecność w mediach czy udział w targach branżowych. Efektem podejmowanych 

działań powinien być wzrost zainteresowania gminą wśród inwestorów, skutkujący 

lokalizacją zakładów przemysłu lekkiego np. przetwórstwa produktów rolnych oraz wzrost 

liczby turystów odwiedzających gminę.  

Jest to zgodne z celem nr 1 Strategii Województwa Podkarpackiego. 

Cel operacyjny 5: Poprawa dostępności komunikacyjnej środkami transportu 

zbiorowego 

Każdy z mieszkańców gminy powinien mieć pełny udział w rozwoju jej instytucji 

i infrastruktury – w tym celu ważne jest zapewnienie odpowiedniej sieci komunikacji 

zbiorowej. Pomimo już podejmowanych przez gminę działań w tym zakresie, mieszkańcy 

niektórych miejscowości nadal mogą czuć się wykluczeni z życia społeczności, ze względu 

na ograniczone możliwości dojazdu środkami komunikacji zbiorowej. Realizację tego celu 

zapewni odpowiedni grafik połączeń każdej miejscowości z centrum gminy Medyka. 

Cel operacyjny 6: Podniesienie jakości pomocy społecznej i usług ochrony zdrowia 

Gmina o tak dużej liczbie mieszkańców jak Medyka zasługuje na szeroki zakres usług opieki 

medycznej w miejscowym ośrodku zdrowia. Celem starań gminy będzie zwiększenie 

dostępu do lekarzy specjalistów oraz rozwijanie zasobów sprzętowych ośrodka zdrowia, tak 

by rozszerzył on ofertę dostępnych usług medycznych. 

Cel operacyjny 7: Poprawa ładu przestrzennego w gminie 

Planowanie przestrzenne powinno z jednej strony uwzględnić dostęp do sieci 

komunikacyjnej i komunalnej wszystkich mieszkańców, z drugiej zapewnić poszanowanie dla 

uwarunkowań i bogactw naturalnych. Docelowo cały teren gminy będzie objęty planem 

zagospodarowania, co zapewni przemyślany rozwój przestrzenny gminy. 

Planowanie przestrzenne województwa obejmuje w najbliższym okresie budowę 

innowacyjnych parków technologicznych, rewitalizację terenów poprzemysłowych czy 

kształtowanie krajobrazu w sposób uwzględniający walory przyrodnicze i dziedzictwa 

kulturowego. 
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Cel operacyjny 8: Dalsze podnoszenie jakości i poszerzanie oferty edukacyjnej, 

kulturalnej oraz sportowej  

Dla rodziców niezmiernie istotna jest dostępność przedszkoli, rozwój kultury oraz zaplecza 

sportowego. To kierunki, w których gmina Medyka będzie w dalszym ciągu dążyć do 

podnoszenia jakość nauczania w swoich placówkach oświatowych oraz poszerzania oferty 

kulturalnej i sportowej.  

Cel jest zgodny z celem strategii całego województwa podkarpackiego, dla którego wartością 

nadrzędną jest rozwój zasobów ludzkich. W długim horyzoncie czasowym pozwoli to na 

wzrost atrakcyjności województwa. Należy zatem umożliwić dostęp do edukacji wszystkim 

mieszkańcom oraz zmniejszyć dysproporcję między wsią a miastem. Ważna jest również 

poprawa jakości kształcenia na wszystkich poziomach szkolnictwa. 

Cel operacyjny 9: Wzrost aktywności obywatelskiej i włączenie społeczne 

Jednym z zadań gminy jest pobudzanie aktywności obywatelskiej. Mieszkańcy gminy 

przejawiają zainteresowanie sprawami gminy, uczestniczą w życiu społeczności lokalnej 

i chcą mieć wpływ na sytuację w gminie. Gmina będzie podejmować działania zachęcające 

mieszkańców do czynnego zaangażowania w sprawy obywatelskie. Równie ważne jest, by 

żaden z mieszkańców nie czuł się wykluczony z tej społeczności. Gmina będzie szczególnie 

dbać o mieszkańców o słabszej pozycji: osoby starsze, bezrobotne, niepełnosprawne. 

Jednostki organizacyjne będą wspierać ich włączenie społeczne i przeciwdziałać ich 

wykluczeniu. Gmina będzie również podejmować działania mające na celu integrację 

nowych mieszkańców ze społecznością lokalną. Identyfikacja mieszkańców z gminą oprócz 

niemierzalnych korzyści społecznych może również przynieść wymierne korzyści w postaci 

zwiększonych wpływów do budżetu od nowo zameldowanych mieszkańców. Większy budżet 

pozwoli zaś lepiej realizować zadania gminy.  

Celem rozwoju na poziomie województwa jest obniżenie stopy bezrobocia oraz zwiększenie 

poziomu zatrudnienia poprzez aktywizację osób, które są narażone na wykluczenie 

z powodu długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności lub wieku. Województwo planuje 

też działania mające na celu promowanie postaw obywatelskich oraz umacnianie 

partnerstwa lokalnego. 
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Tabela 37. Kierunki działań w Gminie Medyka na lata 2016-2022 

L.p. Tytuł projektu 

CELE STRATEGICZNE 

Rozwój 

potencjału 

gospodarczego 

Poprawa 

jakości życia 

mieszkańców 

Rozwój 

potencjału 

turystycznego 

1.  Budowa drogi gminnej nr 116302R Medyka - Leszno X X X 

2.  Budowa drogi gminnej nr 116303R Medyka - Torki  X X X 

3.  Budowa drogi gminnej nr 116309R X X X 

4.  Budowa drogi gminnej nr 116310R X X X 

5.  Budowa drogi gminnej nr 116311R X X X 

6.  Budowa drogi obwodowej w Torkach X X X 

7.  Budowa nr DWT-2 X X X 

8.  Budowa nr DWT-14 X X X 

9.  Budowa drogi obwodowej w Lesznie X X X 

10.  Budowa drogi do kaplicy grecko - katolickiej w Lesznie X X X 

11.  Budowa i remont drogi prowadzącej do Sanu w miejscowości Torki X X X 

12.  Budowa i remont dróg prowadzących do dwóch żwirowni w miejscowości Torki X X X 

13.  Urządzenie drogi w kierunku Sanu na terenie miejscowości Leszno X X X 

14.  

Przebudowa drogi wewnętrznej przez wieś od drogi powiatowej przez osiedle  

w kierunku Kościoła wraz z chodnikami i zatoczkami autobusowymi  

w miejscowości Medyka 

X X X 
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15.  Przebudowa drogi prowadzącej do promu na Sanie w miejscowości Torki X X X 

16.  Remont dróg i dojazdów do pól w miejscowości Jaksmanice X X X 

17.  
Przebudowa dróg wraz z położeniem masy bitumicznej na terenie miejscowości 

Hurko 
X X X 

18.  Remonty i utwardzenie dróg na terenie miejscowości Hureczko X X X 

19.  
Przebudowa dróg wraz z położeniem nawierzchni asfaltowej w miejscowości 

Siedliska 
X X X 

20.  
Utwardzenie dróg dojazdowych na terenie miejscowości Siedliska (w kierunku 

Krównik do byłych pól lagunowych oraz od tzw. „Osiedla” do tzw. „Kaczmar” 
X X X 

21.  Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Torki X X X 

22.  Przebudowa drogi prowadzącej do Fortu nr 2 w Jaksmanicach X X X 

23.  Budowa zatok autobusowych i chodników w miejscowości Jaksmanice X X X 

24.  
Budowa chodników i parkingów na drogach pobocznych na terenie Gminy 

Medyka 
X X X 

25.  Budowa parkingu w centrum Siedlisk (obok sklepu) X X X 

26.  Zagospodarowanie placu wraz z budową parkingu przy Kościele w Medyce X X X 

27.  
Zagospodarowanie centrum miejscowości Siedliska poprzez budowę chodników 

i zatok autobusowych, urządzenie miejsc zieleni 
X X  

28.  

Zagospodarowanie centrum miejscowości Hurko poprzez budowę chodników, 

zatok autobusowych, urządzenie miejsc zieleni publicznej oraz terenu wokół 

świetlicy 

X X X 

29.  
Zagospodarowanie centrum miejscowości Hureczko poprzez budowę 

chodników, zatok autobusowych oraz urządzenie miejsc zieleni publiczne 
X X X 

30.  
Budowa zatok autobusowych wraz z modernizacją wiat przystankowych  

w miejscowości Siedliska 
X X X 
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31.  
Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miejscowości Jaksmanice, 

Siedliska, Hurko, Hureczko, Medyka, Torki i Leszno. 
X X X 

32.  
Wykonanie podłączenia wody z ujęcia w Torkach do miejscowości: Jaksmanice, 

Siedliska, Hurko i Hureczko 
X X X 

33.  Modernizacja przepompowni na terenie Gminy X X X 

34.  Przebudowa rowów melioracyjnych w miejscowości Medyka X X  

35.  
Modernizacja urządzeń melioracyjnych (przepustów, rowów i cieków wodnych) 

na terenie gminy Medyka 
X X  

36.  Melioracja pól /rowów/ i potoku na terenie miejscowości Jaksmanice i Hurko X X  

37.  Melioracja pól  na terenie miejscowości Hureczko X X  

38.  Budowa i przebudowa kanałów melioracyjnych w miejscowości Siedliska X X  

39.  Rozbudowa kanalizacji w Gminie Medyka X X X 

40.  
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy 

Medyka 
 X  

41.  
Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na 

terenie miejscowości Medyka 
 X  

42.  
Likwidacja barier architektonicznych w szkołach podstawowych  

w miejscowościach Siedliska i Hurko 
 X  

43.  
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Medyka wraz 

z przebudową dachu 
 X  

44.  Przebudowa budynku Gimnazjum - dobudowanie szatni  X  

45.  Budowa przedszkola i placu zabaw w miejscowości Hurko  X  

46.  Urządzenie placu po byłej szkole rolniczej w miejscowości Leszno  X  

47.  Budowa przedszkoli przy Szkołach Podstawowych w Siedliskach i Hureczku   X  
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48.  Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Torki  X  

49.  Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Leszno  X  

50.  Rozbudowa hali sportowej o część socjalną w miejscowości Medyka  X  

51.  Budowa ścianki wspinaczkowej w hali sportowej  X X 

52.  
Zagospodarowanie terenu części osiedla mieszkaniowego w miejscowości 

Medyka pod tereny rekreacyjno – sportowe 
 X X 

53.  
Modernizacja boiska piłkarskiego, budowa trybun i zagospodarowanie 

przyległego terenu w miejscowości Torki 
 X  

54.  
Budowa szkolnego boiska sportowego z trawy syntetycznej w miejscowości 

Hureczko wraz z wymianą ogrodzenia 
 X  

55.  Utworzenie boiska sportowego w miejscowości Siedliska (okolice Fortu „Borek”)  X  

56.  
Rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Hureczko /budowa budynku 

szatni, ławek dla widowni, parkingu oraz miejsca estradowego - „grzybek”/ 
 X X 

57.  
Modernizacja boiska do piłki siatkowej w miejscowości Siedliska /na tzw. 

„Kaczmarach”/ 
 X  

58.  
Urządzenie placu zabaw i boiska sportowego na tzw. „Osiedlu” w miejscowości 

Siedliska 
 X  

59.  
Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Sanu i wokół dwóch żwirowni  

w miejscowości Torki 
 X X 

60.  Budowa trasy saneczkowej na terenie miejscowości Jaksmanice  X X 

61.  
Wyznaczenie trasy turystycznej w rejonie byłych pól lagunowych na terenie 

miejscowości Siedliska 
 X X 

62.  
Promocja miejscowości Siedliska poprzez utworzenie tras turystycznych po 

obiektach dawnych bunkrów rosyjskich 
 X X 

63.  
Utworzenie Transgranicznego Ośrodka Wymiany Kulturalnej i Centralnego 

Gminnego Systemu Informacji Kulturalnej 
X X X 
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64.  
Budowa ścieżek pieszo – rowerowych – Nordic Walking w miejscowościach 

Medyka, Torki i  Leszno   
 X X 

65.  Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Medyka   X X 

66.  
Rozbudowa zaplecza sportowego w tym budowa szatni, parkingu i trybun  

w miejscowości Leszno  
 X  

67.  Budowa boisk sportowych typu Orlik   X  

68.  Budowa basenu  X X 

69.  Budowa edukacyjnej ścieżki przyrody w miejscowości Siedliska  X X 

70.  Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jaksmanicach  X  

71.  Budowa lub doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Medyka  X  

72.  Wytyczenie ścieżek rowerowych na terenie miejscowości Hurko  X X 

73.  Budowa boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Jaksmanice  X  

74.  Budowa ścieżek rowerowych oraz pieszych na terenie miejscowości Jaksmanice  X X 

75.  Wytyczenie ścieżek rowerowych na terenie miejscowości Hureczko  X X 

76.  
Urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie miejscowości Hurko /wokół koryta 

Sanu/ 
 X X 

77.  
Urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie miejscowości Hureczko /wzdłuż  

rzeki San oraz po byłej żwirowni/ 
 X X 

78.  
Zagospodarowanie parku lipowego w miejscowości Jaksmanice /wykonanie 

alejek i ławek/ 
 X X 

79.  Urządzenie placu zieleni w miejscowości Siedliska /na tzw. „Osiedlu”/  X  

80.  Budowa Remizy Strażackiej w miejscowości Jaksmanice X X  
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81.  
Budowa Remizy Strażackiej i zagospodarowanie przyległego placu  

w miejscowości Torki 
X X  

82.  
Modernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej i zagospodarowanie 

przyległego terenu w miejscowości Leszno 
X X  

83.  Budowa nowej remizy wraz z zapleczem w miejscowości Leszno X X  

84.  
Zagospodarowanie do celów turystycznych fortów „Twierdzy Przemyśl” 

zlokalizowanych na terenie gminy Medyka 
 X X 

85.  
Zagospodarowanie terenu wokół wyrobisk po dwóch żwirowniach  

w miejscowości Torki 
 X  

86.  Zagospodarowanie terenu wokół stawów w miejscowości Leszno  X  

87.  Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki San w miejscowości Torki  X  

88.  
Zagospodarowanie terenu wokół rezerwatu „Skarpa” w Jaksmanicach oraz 

„Szachownicy” (na terenie gminy Przemyśl) 
 X X 

89.  
Zagospodarowanie terenów przygranicznych przy przejściu drogowym  

w Medyce 
X X  

90.  
Zagospodarowanie terenu ku czci pamięci lądowania samolotów wojskowych 

podczas I wojny światowej 
 X X 

91.  
Utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie miejscowości 

Torki 
X X X 

92.  
Utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie miejscowości 

Leszno 
X X X 

93.  
Utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie miejscowości 

Medyka 
X X X 

94.  
Utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie miejscowości: 

Jaksmanice, Hurko, Hureczko, Siedliska 
X X X 

95.  
Budowa na terenie gminy infrastruktury dostępu do szerokopasmowego 

Internetu 
X X X 
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96.  Budowa nowego cmentarza na terenie miejscowości Medyka  X  

97.  Budowa kaplicy cmentarnej wraz z parkingiem w miejscowości Torki  X  

98.  Budowa kaplicy cmentarnej w miejscowości Leszno  X  

99.  Poszerzenie cmentarza w miejscowości Leszno  X  

100.  
Wykonanie ogrodzenia cmentarza wraz z budową alejki w miejscowości 

Jaksmanice 
 X  

101.  Renowacja i ogrodzenie starego cmentarza w miejscowości Siedliska  X  

102.  Poszerzenie cmentarza i budowa kaplicy cmentarnej w miejscowości Hurko  X  

103.  
Prace remontowo - konserwatorskie przy Zespole Kościelnym na terenie 

miejscowości Medyka 
 X  

104.  
Remont zabytkowego kościoła w miejscowości Jaksmanice wraz z budową 

parkingu 
 X X 

105.  Prace renowacyjne przy zabytkowym Kościele w miejscowości Torki  X X 

106.  Prace renowacyjne przy zabytkowym Kościele w miejscowości Medyka  X X 

107.  
Prace renowacyjne przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków na terenie 

miejscowości Medyka 
 X X 

108.  
Prace renowacyjno-konserwatorskie przy kościele, zabytkowych kapliczkach, 

krzyżach przydrożnych i figurach cmentarnych na terenie miejscowości Leszno. 
 X X 

109.  
Prace renowacyjno - konserwatorskie przy zabytkowych kapliczkach, krzyżach 

przydrożnych i figurach cmentarnych na terenie Gminy Medyka. 
 X X 

110.  
Prace renowacyjno-konserwatorskie przy Parku Dworskim wraz z budową sceny 

estradowej w miejscowości Medyka 
 X X 

111.  Prace renowacyjne w budynku Sędziówki w miejscowości Medyka  X  

112.  
Odnowienie i zabezpieczenie ceglanej studni fortecznej na terenie miejscowości 

Siedliska 
 X X 
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113.  
Termomodernizacja budynków wielorodzinnych w miejscowościach Medyka  

i Hurko 
 X  

114.  Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Medyka X X  

115.  Scalanie gruntów na terenie Gminy Medyka X X  

116.  
Urządzenie nowych terenów budowlanych wraz z infrastrukturą w miejscowości 

Hurko 
X X  

117.  
Urządzenie nowych terenów budowlanych wraz z infrastrukturą w miejscowości 

Siedliska 
X X  

118.  
Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

wszystkich miejscowości Gminy Medyka 
X X  

119.  
Wyznaczenie nowych terenów budowlanych na terenie gminy Medyka wraz z ich 

uzbrojeniem 
X X  

120.  
Urządzenie nowych terenów budowlanych wraz z infrastrukturą w miejscowości 

Torki 
X X  

121.  
Urządzenie nowych terenów budowlanych wraz z infrastrukturą w miejscowości 

Hureczko 
X X  

122.  Wyposażenie oraz termomodernizacja Domu Ludowego w Torkach.  X  

123.  Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Hureczko  X  

124.  
Adaptacja na świetlicę wiejską budynku po byłym przedszkolu w miejscowości 

Siedliska 
 X  

125.  Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Jaksmanicach  X  

126.  
Budowa sceny estradowej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu  

w miejscowości Hureczko 
 X X 

127.  
Budowa sceny estradowej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu  

w miejscowości Torki 
 X X 

128.  Budowa bazy magazynowo – zbożowej X X  
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129.  Zagospodarowanie budynku magazynowo – zbożowego w Medyce X X  

130.  Zagospodarowanie budynków po byłych PGR  X X  

131.  Renowacja stawu w miejscowości Medyka  X  

132.  Budowa stawu w miejscowości Jaksmanice  X  

133.  
Komputeryzacja bibliotek gminnych i wyposażenie ich w księgozbiór 

multimedialny 
 X  

134.  
Oznaczenie miejsc upamiętniających zagładę i eksterminację ludności na 

terenie miejscowości Medyka 
 X X 

135.  Utworzenie sezonowego Schroniska Młodzieżowego na terenie gminy Medyka  X X 

136.  Utworzenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości na terenie Gminy X X  

137.  Zalesienie nieużytków na terenie Gminy Medyka  X  

Źródło: Opracowanie własne 
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IX. Zgodność Strategii z aktami prawnymi i dokumentami 

strategicznymi na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym 

Międzynarodowe dokumenty strategiczne: 

Agenda 21 

Agenda 21 jest programem działań uchwalonym w czerwcu 1992 roku podczas Konferencji 

Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro na tzw. Szczycie Ziemi. Dokument określa ramy 

współpracy działań w skali globalnej w kwestii ochrony i kształtowania środowiska, zwracając 

przede wszystkim uwagę na ochronę zasobów naturalnych oraz zrównoważony rozwój.  

Agenda 21 składa się z czterech części, poruszających następujące kwestie: 

 zagadnienia społeczne i ekonomiczne, 

 gospodarowanie zasobami naturalnymi Ziemi, 

 wzmocnienie roli głównych grup społecznych, 

 środki wdrażania zaleceń. 

W grudniu 1992 roku została powołana Komisja Zrównoważonego Rozwoju, której zadaniem 

jest monitorowanie przestrzegania postanowień programu. 

Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu   

Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu jest długookresową strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Unii 

Europejskiej w latach 2010-2020. Dokument zastąpił realizowaną do 2000 roku Strategie 

Lizbońską. Celem nowej strategii jest współpraca państwa członkowskich na rzecz 

wychodzenia z kryzysu, wdrażania reform, które pozwolą na zmaganie się z problemem 

globalizacji współczesnego świata, starzenia się społeczeństwa oraz racjonalnie 

wykorzystanie zasobów naturalnych.  

Realizacja strategii wymaga skupienia się na trzech priorytetach: 

 wzrost inteligentny, czyli rozwój opierający się na wiedzy i innowacjach. 

 wzrost zrównoważony, czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, 

efektywnie korzystającej z jej zasobów i konkurencyjności, 

 wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, czyli wspieranie gospodarki 

charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność 

gospodarczą, społeczną i terytorialną. 
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Strategia koncentruje się na pięciu dalekosiężnych celach w dziedzinie edukacji, 

zatrudnienia, innowacyjności, klimatu i energii oraz w zakresie walki z ubóstwem. 

Krajowe dokumenty strategiczne: 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności  - jest, 

zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 

roku (art. 9 ust 1) dokumentem określającym główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju 

społeczno-gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, 

z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, obejmującym okres co najmniej 15 lat. 

Dokument został wydany 11 stycznia 2013 roku i opiera się na opublikowanym w 2009 roku 

Raporcie 2030 – Wyzwania Rozwojowe i jest uzupełniony o kwestie trwającego w Europie 

kryzysu finansowego i spowolnienia gospodarczego. Głównym celem dokumentu jest 

wytyczenie i charakterystyka działań skierowanych ku poprawie jakości życia Polaków 

i rozwoju Polski na tle Unii Europejskiej. Założeniem strategii jest przezwyciężenie kryzysu 

finansowego w możliwie najkrótszym czasie oraz uniknięcie sytuacji, w której rozwój 

gospodarczy kraju byłby wolniejszy niż w poprzedniej dekadzie. 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 jest główną strategią rozwojową kraju obejmującą średni 

horyzont czasowy. Wskazuje najważniejsze zadania państwa, których realizacja przyczyni 

się do szybszego i bardziej zrównoważonego rozwoju kraju i poprawy jakości życia ludności 

poprzez wzmocnienie potencjałów gospodarczych, instytucjonalnych i społecznych. Główne 

działania będą koncentrować się na trzech strategicznych obszarach: sprawne i efektywne 

państwo, konkurencyjna gospodarka oraz spójność społeczna i gospodarcza. 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju jest najważniejszym dokumentem 

strategicznym w kwestii zagospodarowania przestrzennego kraju. Został on stworzony 

w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania przestrzeni kraju. Dokument zawiera cele 

i kierunki działań służące takiemu planowaniu przestrzennemu, które pozwoli na wzrost 

społeczno-gospodarczy państwa. Wymienione cele to: 

1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni 

europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej 

struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójności. 
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2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez 

promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się 

czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie 

potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów. 

3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez 

rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. 

4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej 

jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. 

5. Zwiększanie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty 

bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych 

wspierających zdolności obronne państwa, 

6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 

Umowa Partnerstwa – Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 

Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy 

europejskich w Polsce w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych: Polityki Spójności, 

Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Dokument powstał w oparciu 

o Założenia Umowy Partnerstwa 2014- 2020, które zostały poddane konsultacjom 

społecznym i przyjęte przez rząd 15 stycznia 2013 roku. Sama umowa została zatwierdzona 

przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 roku. Umowa Partnerstwa przedstawia m.in.: 

 cele i priorytety interwencji w ujęciu tematycznym i terytorialnym wraz 

z podstawowymi wskaźnikami, 

 opis stopnia uzupełniania się działań finansowanych z Polityki Spójności, Wspólnej 

Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa, 

 układ programów operacyjnych, 

 zarys systemu finansowania oraz wdrażania. 

Cele Umowy Partnerskiej są zgodne z celami Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 

2020 oraz strategią Europa 2020. 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary 

Wiejskie 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie 

została przyjęta przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 roku. Jest to średniookresowy 

dokument strategiczny, który odnosi się do zasad prowadzenia polityki społeczno-

gospodarczej kraju w ujęciu wojewódzkim. Określa on cele i główne kierunki rozwoju kraju 

w  wymiarze terytorialnym, wprowadza zmiany w zakresie planowania i prowadzenia polityki 
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regionalnej w Polsce oraz nakreśla zadania podejmowane przez poszczególne resorty. 

Poszczególne jednostki terytorialne realizujące politykę regionalną są tu postrzegane jako 

narzędzia służące osiąganiu celów rozwojowych całego kraju. 

Regionalne dokumenty strategiczne: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Dokument służący wdrażaniu projektów współfinansowanych przez Unię Europejską jest 

elementem realizacji polityki spójności w Polsce. Jest on zgodny z priorytetami i kierunkami 

działań wyznaczonymi w strategii Europa 2020. Jego zadaniem jest wsparcie realizacji 

założeń Unii Europejskiej o inteligentnym i zrównoważonym rozwoju, który ma sprzyjać 

włączeniu społecznemu. Dokument wykazuje również zgodność z założeniami Umowy 

Partnerstwa w zagadnieniach związanych ze zwiększeniem konkurencyjności gospodarki 

oraz poprawą spójności społecznej i terytorialnej. 

Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2020 

Cele strategiczne, których realizacja przewidziana jest w Strategii Rozwoju Gminy Medyka 

na lata 2016 - 2022 pozostają zgodne z celami Strategii Rozwoju Województwa 

Podkarpackiego do roku 2020. W obu dokumentach szczególną uwagę zwrócono na 

poprawę jakości życia mieszkańców poprzez wzrost zamożności społeczeństwa oraz 

umożliwienie dostępu wiedzy i edukacji. Jednym z priorytetów zarówno dla Samorządu 

Województwa, jak i Gminy Medyka jest rozwój infrastruktury komunikacyjnej. Dążenie to ma 

zostać osiągnięte poprzez rozbudowę dróg wojewódzkich, powiatowych i lokalnych oraz 

dostosowanie ich do obowiązujących standardów jakości. Zwrócono również uwagę na 

potrzebę modernizacji obiektów infrastruktury transportu pasażerskiego, a także konieczność 

zwiększenia atrakcyjności komunikacji zbiorowej. Ważną kwestią jest również rozwój 

potencjału turystycznego całego województwa. W osiągnięciu celu ma pomóc udostępnienie 

niedostatecznie wykorzystywanych do tej pory walorów przyrody oraz rozbudowa bazy 

turystycznej. Pośród celów Strategii Rozwoju Województwa znalazły się również postulaty 

dotyczące aktywizacji rolnictwa i lepszego wykorzystaniu jego potencjału. Powyższe 

zamierzenie ma zostać osiągnięte poprzez rozwój specjalizacji produkcji oraz poprawę 

przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych. Realizacji wyżej wymienionego celu ma służyć 

również wspieranie młodych rolników posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 

a także rozwój doradztwa rolniczego rozpowszechniającego rozwiązania innowacyjne wśród 

rolników. 
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Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego służy kształtowaniu 

uporządkowanej przestrzeni województwa. Zawiera on cele i kierunki gospodarowania 

przestrzenią z uwzględnieniem walorów architektonicznych i krajobrazowych, wymagań 

ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia, bezpieczeństwa oraz wymagań ludzi 

niepełnosprawnych, a także walorów ekonomicznych przestrzeni. Przestrzeganie 

powyższych zaleceń ma skutkować wzrostem atrakcyjności i konkurencyjności regionu, 

ochroną bogatych zasobów środowiska przyrodniczego i kulturalnego, czy poprawą 

efektywności gospodarowania. 

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego  

Aktualny Program Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego obejmuje okres 

od 2011 do 2015 roku z perspektywą do roku 2019. Dokument podejmuje zagadnienia 

związane ze strategią działań dla poprawy stanu środowiska naturalnego, monitoring 

realizacji programu oraz aspekty finansowe wdrażania programu. Nadrzędnym celem 

programu jest ochrona zasobów naturalnych między innymi poprzez prowadzenie szkoleń 

i edukacji ekologicznej w zakresie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, 

przeciwdziałaniu nielegalnej eksploatacji kopalin lub zalesianie nieprzydatnych rolnictwu 

gruntów. Ponadto w rozpatrywanym dokumencie zwrócono uwagę na poprawę jakości 

środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. Realizacji powyższego celu ma służyć budowa 

i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych czy rozwój odnawialnych źródeł energii. 

Lokalne dokumenty strategiczne: 

Strategia Rozwoju Powiatu Przemyskiego do roku 2020 

Powyższy dokument określa cele, priorytety i kierunki działań powiatu do roku 2020. Stanowi 

on punkt odniesienia do tworzenia dokumentów niższego szczebla, takich jak choćby 

Strategia Rozwoju Gminy Medyka, jego założenia są zgodne z dokumentami wyższego 

szczebla, w tym ze Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego.  

Do celów strategicznych Strategii Rozwoju Powiatu Przemyskiego należy rozwój zasobów 

ludzkich i instytucjonalnych rozumiany jako rozwój edukacji, podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa publicznego, a także zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług 

w sferze ochrony zdrowia. Wśród głównych dążeń tego dokumentu znalazły się również 

postulaty dotyczące racjonalnego wykorzystania walorów przyrody i dóbr kultury. 

Urzeczywistnienie powyższego zamierzenia nastąpić ma m.in. poprzez ochronę i poprawę 

stanu środowiska naturalnego oraz rozwój turystyki, tworzenie i modernizację infrastruktury 

kulturowej i turystycznej. Wśród celów tego dokumentu znalazła się również potrzeba 
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rozwoju gospodarczego oraz rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej. Wcielenie 

w życie powyższego postulatu ma się odbyć poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej 

powiatu i włączenie do niej obszarów, które do tej pory były niedostatecznie skomunikowane, 

a także rozbudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej. 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Przemyskiego  – aktualizacja na lata 2012-

2015 

Obecnie obowiązujący Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Przemyskiego to 

aktualizacja na lata 2012-2015. Nadrzędny cel dokumentu został określony jako 

„zapewnienie mieszkańcom jakości życia na wysokim poziomie oraz zrównoważony rozwój 

powiatu, w którym środowisko przyrodnicze i jego ochrona mają znaczący wpływ na przyszły 

charakter obszaru i równocześnie wspierają jego rozwój społeczno-gospodarczy” i jest on 

zgodny z Programem Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego. Realizacja 

powyższego dążenia ma zostać osiągnięta między innymi poprzez wzrost aktywizacji rynku 

na rzecz ochrony środowiska, gospodarowanie zasobami geologicznymi, czy poprzez 

ochronę i zrównoważony rozwój lasów. 
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X. Źródła finansowania  

Przewidywane źródła finansowania zadań realizacyjnych „Strategii” 

Przewidywanymi potencjalnymi źródłami finansowania zadań zapisach w niniejszej 

„Strategii” będą:  

a) środki własne budżetu Gminy Medyka, 

b) środki pochodzące z dotacji celowych będących w dyspozycji odpowiednich Ministrów, 

c) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (max. 85% 

kosztów kwalifikowanych zadania), 

d) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, 

e) środki z Mechanizmu Finansowanego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

f) budżety powiatowych i wojewódzkich funduszy celowych, w tym np. Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  

g) inne środki finansowe, włączając środki osób fizycznych, 
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XI. Wdrażanie i monitorowanie strategii 

Jednym z elementów wdrażania kierunków strategicznych jest aktualizacja Strategii Rozwoju 

Gminy Medyka na lata 2016-2022 do zmieniających się uwarunkowań rozwoju społeczno-

gospodarczego. W praktyce będzie sprowadzać się ona do: 

 realizacji założonych celów Strategii; 

 rejestracji nowych celów strategicznych i operacyjnych oraz rezygnacji z celów 

uprzednio ustalonych lecz w danym okresie już nierealnych; 

 ewentualnej hierarchizacji realizacji celów strategicznych i celów operacyjnych; 

 monitoringu realizacji celów pod kątem terminu realizacji zadań lub określenia 

nowych terminów realizacji.  

Aktualność Strategii Rozwoju jest sprawą niezwykle ważną, zwłaszcza w aspekcie 

długoterminowości opracowania niniejszego dokumentu. 

Proponuje się przyjąć, aby uzupełnienia i rozszerzenia Strategii o nowe zadania były 

dokonywane raz na rok, na sesji przyjmującej budżet gminy na dany rok. Natomiast proces 

uzupełniania dokumentu o nowe zadania inwestycyjne i projekty będzie zawsze powiązany 

z procedurą konstruowania budżetu. Wszystkie postulaty i propozycje zmian Strategii będą 

realizowane zgodnie z zasadą partycypacji społecznej.  Wnioski dotyczące uaktualnienia 

Strategii będą zgłaszane przez  zespół koordynujący lub koordynatora Strategii powołanego 

przez Wójta Gminy. Wnioski aktualizujące strategię opierać się będą na wynikach 

monitoringu i ewaluacji zadań objętych dokumentem po uwzględnieniu  zmian zachodzących 

w otoczeniu gospodarczym i społecznym Gminy Medyka. 

Konieczne jest także uzupełnienie diagnozy gminy oraz ewaluacja osiąganych postępów 

w realizacji celów strategicznych i operacyjnych przy wykorzystaniu obszarów strategicznych 

w celu osiągnięcia założonej wizji i misji strategii. Istotnym wymogiem, stawianym 

dokumentom szczebla strategicznego, jest wewnętrzny system  monitorowania i ewaluacji 

postępów we wdrażaniu oraz osiąganiu założonych celów,  a w konsekwencji osiągnięcie 

stanu zakładanego w wizji. Gromadzenie i interpretacja danych dotyczących strategii 

pozwala w razie wystąpienia nieprawidłowości na bieżące korekty działań podmiotów 

wdrażających strategię. Strategia Rozwoju Gminy Medyka podlega systemowi monitoringu 

i ewaluacji powiązanego z systemem wdrażania. Osiągnięcie wyznaczonych w strategii 

celów monitoringu uwarunkowane jest ilością i jakością informacji zgodnie z przyjętymi 

procedurami monitoringowymi. 
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Metodyczne dążenia do realizacji celów podlegać muszą ocenie skuteczności, by w razie 

wykrycia nieprawidłowości było możliwe dokonywanie korekt działań na etapie wdrażania. 

Konieczne jest zatem stworzenie pełnego systemu, obejmującego: 

1. monitoring, czyli podsystem zbierania i selekcjonowania informacji, 

2. ewaluację, czyli podsystem oceny i interpretacji zgromadzonego materiału. 

Odpowiedzialność za wyniki wdrożenia strategii spoczywa na Wójcie i Radzie Gminy. 

Realizacja  poszczególnych zadań przez Urząd Gminy będzie polegała na: 

 zbieraniu i przekazywaniu partnerom społecznym i gospodarczym (potencjalnym 

beneficjentom) informacji o dostępnych źródłach finansowania zewnętrznego 

(kierowanie potencjalnych beneficjentów do odpowiednich instytucji); 

 synchronizowaniu procesów planowania przestrzennego z zapisami strategii; 

 ścisłej współpracy z jednostkami odpowiedzialnymi za przeprowadzanie inwestycji; 

 wydawaniu jednostkom ubiegającym się o środki zewnętrzne opinii o zgodności 

planowanej inwestycji/zadania z zapisami strategii(w przypadku, gdy taka opinia jest 

wymagana); 

 inicjowaniu i koordynacji opracowania średniookresowych dokumentów 

programowych; 

 informowaniu społeczności lokalnej o istnieniu strategii i obranych kierunkach 

rozwoju, postępach i efektach wdrażania strategii (media, broszury); 

 dokonywaniu koniecznych modyfikacji i zmian wynikających ze zmieniających się 

uwarunkowań zewnętrznych i sytuacji wewnętrznej gminy. 
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Schemat 2. Wdrażanie i monitorowanie Strategii Rozwoju Gminy Medyka do 2022 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Zagrożenia związane z oceną wdrażania strategii  

Zaproponowane w strategii projekty zostały określone w czasie i zakresie merytorycznym 

zgodnie z aktualnie dostępnymi danymi. Koszty operacyjne wdrażania i realizacji  projektów 

muszą być na każdym etapie dostosowane do możliwości finansowych samorządu. Będą się 

na nie składały także budżety innych jednostek, fundusze zewnętrzne i praca osób 

zaangażowanych w rozwój gminy. W związku z tym dokument nie określa  poziomu 

i wartości kosztów związanych z realizacją Strategii.  

Następnym ważnym elementem jest zakres rzeczowy projektów. Na etapie planowania 

strategii nie ma możliwości przewidzenia zarówno wszystkich okoliczności sprzyjających 

realizacji danego zadania jak i przeszkód (zarówno finansowych, organizacyjnych, jak 

i formalnych), które utrudnią lub uniemożliwią prawidłowe jego wdrożenie. Dlatego wszystkie 

projekty należy traktować jako propozycje, które mogą być modyfikowane i zmienianie 

w oparciu na pojawiające się nowe czynniki zewnętrzne.  

Istota systemu monitorowania Strategii  

Zarządzanie procesem wdrażania strategii rozwoju gminy wymaga prowadzenia 

monitorowania realizacji celów i zadań strategicznych oraz ewaluacji zapisów tego 

dokumentu. Z punktu widzenia zarządzania gminą istotą monitoringu jest gromadzenie, 
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opracowywanie i przekazywanie informacji przydatnych w procesie koordynacji rozwoju. 

Stąd też przedmiotem monitoringu jest gmina, pojmowana jako spójny system społeczno – 

ekonomiczno - ekologiczny. Oznacza to, że rozwój będący efektem wdrażania Strategii 

powinien być ujmowany w następujących płaszczyznach: 

 spójność gminna, 

 gospodarka gminy, 

 środowisko przyrodnicze, 

 infrastruktura. 

Głównymi obszarami monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Medyka są cele 

i zadania strategiczne wytyczone w strategii. Proces monitorowania ma polegać na 

systematycznych obserwacjach zmian zachodzących w ramach poszczególnych celów 

i zadań wyznaczonych w strategii. 

System monitorowania i ewaluacji oparty będzie na monitorowaniu operacyjnym 

i strategicznym. Na poziomie operacyjnym monitoring stanu wdrażania strategii rozwoju 

gminy przeprowadzany będzie na podstawie dwuletnich raportów opisujących działania 

podejmowane w zakresie realizacji zadań strategicznych. Raporty będą przygotowywane 

przez wydziały merytoryczne Urzędu Gminy odpowiedzialne za prowadzenie działań 

w ramach wyznaczonych zadań strategicznych. Monitoring na poziomie operacyjnym może 

stać się podstawą dokonania aktualizacji strategii, jeśli na podstawie przedstawionych 

informacji uwidoczni się taka potrzeba. Na poziomie strategicznym ocena wdrażania strategii 

rozwoju gminy przeprowadzona będzie na podstawie raportu o stanie gminy 

przygotowywanego w cyklach czteroletnich. Ocena taka będzie stanowiła podstawę 

dokonania planowanej aktualizacji strategii.  

Monitoring operacyjny 

Celem monitoringu operacyjnego będzie określenie stopnia realizacji zadań zapisanych 

w strategii. Monitoring taki winien być prowadzony częściej niż monitoring strategiczny - nie 

powinien być dokonywany rzadziej niż raz na dwa lata. Najlepszym momentem przystąpienia 

do analizowanego stanu wdrażania strategii są ostatnie miesiące roku kalendarzowego. Jest 

to istotne z tego względu, że w tym o to okresie kończy się procedura aktualizacji.  
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Tabela 38. Etapy przeprowadzania monitoringu operacyjnego 

L.p. Działanie 
Podmioty 

zaangażowane 
Wyniki i procedury Termin 

1. 
Zarządzenie  

o rozpoczęciu 
monitoringu 

Wójt Gminy 

Wskazanie 
oczekiwanych ustaleń, 

podmiotów 
odpowiedzialnych za 

przeprowadzenie 
monitoringu, określenie 

harmonogramu 
przeprowadzanego 

monitoringu 

Październik – 
listopad, co 

najmniej co dwa 
lata, zalecane 

jest 
przeprowadzenie 

monitoringu 
operacyjnego  
w okresach 
rocznych 

2. 
Ogłoszenie 
rozpoczęcia 
monitoringu 

Zespół wskazany  
w zarządzaniu Wójta 

Gminy lub 
wyznaczony Wydział 

UG 

Przekazanie wydziałom 
merytorycznym UG 

oraz – w miarę potrzeb 
i możliwości – innym 
podmiotom informacji  

o rozpoczęciu 
monitoringu oraz  

o zakresie 
oczekiwanych 

informacji, przekazanie 
ankiet i formularzy 

1 tydzień 

3. 
Opis stanu 

realizacji zadań 
strategii 

Wydziały 
merytoryczne UG 
przy współpracy 

innych podmiotów 
zaangażowanych we 
wdrażanie strategii 

Opis działań podjętych 
w celu realizacji 

strategii, opis zagrożeń 
dla prawidłowej 
realizacji zadań 

strategii 

2 tygodnie 

4. 

Przekazanie 
opisów stanu 

realizacji strategii 
zespołowi 

zadaniowemu 

Wydziały 
merytoryczne UG 

- - 

5. 
Ocena wyników 

(porównanie  
z planem) 

Zespół zadaniowy 
wskazany  

w zarządzaniu Wójta 
Gminy lub 

wyznaczony Wydział 
UG 

Określenie stopnia 
wykonania przyjętych 

zapisów strategii 
2 tygodnie 

6. 

Identyfikacja  
i analiza 
przyczyn 
odchyleń 

Zespół zadaniowy 
wskazany  

w zarządzaniu Wójta 
Gminy lub 

wyznaczony Wydział 
UG 

Ocena rozbieżności 
pomiędzy założeniami 

a rezultatami oraz 
poszukiwanie  

i określenie przyczyn 
zaistniałej sytuacji 

- 
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7. 
Planowanie 

korekty 

Wójt Gminy na 
podstawie zaleceń 

zespołu 
zadaniowego 
wskazanego  

w zarządzeniu Wójta 
lub wyznaczonego 

Wydziału UG 

Zalecenia co do zmiany 
dotychczasowych 

metod realizacji bądź 
sugestia do 

wprowadzenia nowych: 
określenie i akceptacja 
działań korygujących 

1 tydzień 

8. 
Przekazanie 
zaleconych 

korekt 

Zespół zadaniowy 
wskazany  

w zarządzeniu Wójta 
Gminy lub 

wyznaczony Wydział 
UG 

Przekazanie informacji  
o zauważonych 

niedociągnięciach, 
problemach oraz  

o zalecanych 
sposobach 

rozwiązywania 
problemów 

- 

9. 

Przedłożenie 
sprawozdania  
z monitoringu 
Radzie Gminy 

Wójt Gminy 

Celem sprawozdania 
będzie poinformowanie 
Rady Gminy o  stanie 
wdrażania Strategii 

Rozwoju oraz  
o dostrzeżonych przy 

jej wdrażaniu 
problemach 

W czasie 
najbliższego 
posiedzenia 
Rady Gminy, 

chyba że Rada 
wyznaczy inny 

termin 

Źródło: Opracowanie własne 

Monitoring operacyjny nie prowadzi wprost do aktualizacji zapisów strategii. Jeżeli jednak 

w toku dokonywania tego monitoringu wskazana zostanie potrzeba uzupełniania lub zmiany 

dokumentu, która będzie istotna z punktu widzenia osiągnięcia wizji gminy, Wójt Gminy 

Medyka, posługując się opinią zespołu zadaniowego, winien zwrócić się do Rady Gminy 

z projektem uchwały o dokonanie aktualizacji Strategii. Należy wówczas zastosować się do 

trybu prac przewidzianego dla etapu aktualizowania strategii w ramach monitoringu 

strategicznego. 

Monitoring strategiczny  

W przeciwieństwie do monitoringu operacyjnego, zadaniem monitoringu strategicznego jest 

umożliwienie oceny realizacji strategii z punktu widzenia jej dopasowania do rzeczywistych 

potrzeb gminy oraz stopnia wypełnienia przez nią celów strategicznych służących realizacji 

wizji Gminy Medyka zapisanej w tym dokumencie.  

Najlepszą perspektywą czasową do przeprowadzenia monitoringu jest okres czteroletni  – 

w roku jego przeprowadzania zastępuje on monitoring operacyjny. 
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Monitoring strategiczny może stać się podstawą aktualizacji strategii, ponieważ w okresie 

który obejmuje, mogą pojawić się na tyle istotne zmiany w sytuacji lokalnej społeczności, że 

wskazane będzie dokonanie zmian w zapisach dokumentu. 

Procedurę przeprowadzenia monitoringu strategicznego przedstawiono w poniższej tabeli.  

Tabela 39. Etapy przeprowadzania monitoringu strategicznego 

L.p. Działanie 
Podmioty 

zaangażowane 
Wyniki i procedury Termin 

1. 
Zarządzanie  

o rozpoczęciu 
monitoringu 

Wójt Gminy 

Wskazanie oczekiwań, ustaleń 
podmiotów odpowiedzialnych za 
przeprowadzenie monitoringu, 

określenie harmonogramu 
przeprowadzanego monitoringu 

Październik 
– listopad,  

w okresie co 
najmniej co 
cztery lata 

2. 
Ogłoszenie 
rozpoczęcia 
monitoringu 

Wydziały 
merytoryczne UG 
przy współpracy 

innych podmiotów 
zaangażowanych 

we wdrażanie 
strategii 

Przekazanie Wydziałom 
merytorycznym UG oraz –  

w miarę potrzeby i możliwości – 
innym podmiotom informacji  

o rozpoczęciu monitoringu oraz  
o zakresie oczekiwanych 

informacji, przekazanie ankiet  
i formularzy 

1 tydzień 

3. 
Opis stanu 
realizacji 

zadań strategii 

Wydziały 
merytoryczne UG 
przy współpracy 

innych podmiotów 
zaangażowanych 

we wdrażanie 
strategii 

Opis działań podjętych w celu 
realizacji strategii, opis zagrożeń 
dla prawidłowej realizacji zadań 

strategii 

2  tygodnie 

4. 

Przekazanie 
opisów stanu 

realizacji 
strategii 

zespołowi 
zadaniowemu 

Wydziały 
merytoryczne UG 

- - 

5. 

Przygotowanie 
raportu  
o stanie 
realizacji 

strategii oraz 
raportu  

o stanie gminy 

Wydziały 
merytoryczne UG 
przy współpracy 

innych podmiotów 
zaangażowanych 

we wdrażanie 
strategii 

Określenie stopnia wykonania 
przyjętych zapisów strategii, 
określenie odchyleń, ocena 

stopnia rozbieżności, określenie 
sytuacji Gminy z punktu widzenia 

warunków życia 

4 tygodnie 
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6. 
Dyskusja nad 

raportem 
Zespół zadaniowy 

Celem dyskusji jest podjęcie 
decyzji co do zakresu 
potrzebnych prac nad 
aktualizacją strategii,  

w przypadku podjęcia decyzji  
o konieczności dokonania 

aktualizacji, należy zastosować 
się do kolejnych punktów,  

w przypadku decyzji  
o niedokonywaniu aktualizacji 

należy zakończyć monitorowanie 
w trybie przewidzianym dla 
monitoringu operacyjnego  
(w punkcie 5 i następnych) 

- 

7. 

Prace 
studyjne nad 

zapisem 
strategii 

Zespół zadaniowy 
przy wsparciu 

Wydziałów 
merytorycznych 

UG 

Analiza zapisów strategii  
w części dotyczącej celów 

operacyjnych i zadań 
strategicznych a także zapisów 
zadań operacyjnych służących 
realizacji zadań strategicznych 

1 miesiąc 

8. 
Przygotowanie 

aktualizacji 
strategii 

Wydziały 
merytoryczne UG 
przy współpracy 

innych podmiotów 
zaangażowanych 

we wdrażanie 
strategii 

Aktualizacja zapisów strategii 
powinna być wykonana na 
podstawie ustaleń zespołu 

zadaniowego 

1 miesiąc 

9. 

Przyjęcie 
aktualizacji 

przez zespół 
zadaniowy 

Zespół zadaniowy 
Przyjęcie tekstu, który zostanie 
przedłożony pod obrady Rady 

Gminy 
- 

10. 
Przedłożenie 
aktualizacji 

Radzie Gminy 
Wójt Gminy 

Przedłożenie dokumentu pod 
obrady Rady Gminy 

3 tygodnie 
przed 

terminem 
sesji Rady 

Gminy 

11. 

Przyjęcie 
aktualizacji 
przez Radę 

Gminy 

Rada Gminy 
Podjęcie uchwały w sprawie 
aktualizacji strategii rozwoju 

W terminie 
sesji Rady 

Gminy 

Źródło: Opracowanie własne 

Przy wdrażaniu Strategii ważnym zagadnieniem będzie współpraca z podmiotami 

gospodarczymi – inwestorami – działającymi na terenie gminy, poprzez włączenie ich do 

procesu lokalnego rozwoju gospodarczego. 

Realizacja zadań i celów strategicznych wymagać będzie różnych źródeł finansowania, 

którymi mogą być: 

 budżet państwa, 

 budżet gminy, 
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 fundusze strukturalne, 

 fundusze celowe, 

 fundusze restrukturyzacyjne, 

Założenia strategii  

Założenia  stanowią warunki brzegowe niezbędne do prawidłowego sformułowania strategii 

rozwoju i są określane na początku jej powstawania. 

Założenia dotyczące dokumentu strategii:  

 okres planowania: lata 2016-2022, 

 decyzje zawarte w strategii rozwoju mają służyć mieszkańcom gminy oraz 

instytucjom i organizacjom  funkcjonujących na jej terenie, 

 działania operacyjne będą uwzględniały możliwości pozyskiwania środków 

z zewnętrznych źródeł finansowania, 

 przy opracowywaniu strategii i jej realizacji zostaną uwzględnione zasady 

zrównoważonego rozwoju, 

 zadaniem strategii rozwoju jest ułatwienie władzom samorządowym utrzymania 

głównych, długookresowych kierunków rozwoju gminy, 

 przyjęciu strategii rozwoju zdecyduje Rada Gminy, 

 realizacją strategii rozwoju będzie kierował Wójt Gminy. 

Założenia dotyczące procesu pracy nad opracowaniem dokumentu strategii: 

 strategia rozwoju będzie opracowana z udziałem przedstawicieli społeczności 

lokalnej gminy, 

 strategia będzie uwzględniała rozwiązania przyjęte w zewnętrznych dokumentach 

planistycznych 

Zrównoważony rozwój, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, to rozwój w którym 

następuje integracja działań politycznych, gospodarczych oraz społecznych z zachowaniem 

równowagi i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. 

Termin „zrównoważony rozwój” oznacza:  

 zachowanie szansy dla przyszłych pokoleń na realizację ich potrzeb, 

 poszanowanie zasobów ze względu na ich ograniczoność,  

 harmonizowanie ekologicznych, społecznych i ekonomicznych celów rozwoju, 

 długookresowe podejście do analizowania, planowania i urzeczywistniania celów 

rozwoju, 
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Zgodnie ze standardem opracowanych przez UNDP w Polsce, „Zasady zrównoważonego 

rozwoju” to:  

 zasada równego dostępu do środowiska, w tym sprawiedliwości międzypokoleniowej, 

 zasada wydolności środowiska, czyli nie przekraczania granic odporności środowiska  

Analiza wpływu strategii na sytuacje gminy 

Proces monitoringu strategicznego powinien uwzględniać możliwie dużo informacji na temat 

wpływu wdrażania danego dokumentu strategicznego na sytuacje gminy i jej mieszkańców. 

W takich analizach należy uwzględnić następujące aspekty:  

a) powiększanie zasobów/kompetencji gminy, 

b) wspieranie wzrostu gospodarczego, 

c) przeciwdziałanie bezrobociu 

d) pozyskiwanie środków zewnętrznych  

e) wzrost konkurencyjności/atrakcyjności gminy 

f) podnoszenie dostępności do zasobów społecznie użytecznych 

g) procesy innowacyjne  

Z uwagi na zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania rozwoju gminy, system monitoringu 

powinien zatem funkcjonować również w oparciu o zbiór informacji wynikających ze 

standardów opisu przyjętych przez Eurostat dla regionów poziomu NUTS IV (powiat) i NUTS 

V (gmina).  Zasadniczym celem wykonania analiz statystycznych obrazujących sytuacje 

gminy jest otrzymanie mierzalnych wyników progresji osiągnięcia celów strategii.  
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XII. Oczekiwane wskaźniki efektów realizacji strategii  

Strategia Rozwoju Gminy Medyka będzie monitorowana za pomocą wskaźników, które 

pomogą  wyciągać wnioski i mierzyć skuteczność działań podejmowanych przez Gminę. 

Wskaźniki realizacji Strategii nie są tożsame ze wskaźnikami poszczególnych projektów 

realizowanych w ramach Programów Unijnych. Są  one bardziej ogólne i obrazują ogólne 

zmiany w gminie Medyka w następstwie realizacji różnych powiązanych ze sobą projektów. 

Dołożono wszelkich starań, aby poszczególne projekty wzajemnie na siebie oddziaływały 

tworząc efekt synergii, np. działania związane z zagospodarowaniem terenów przy dawnym 

Pałacu połączono z działaniami promocyjnymi, co ma w rezultacie wpłynąć na rozwój 

przedsiębiorczości, dopływ nowych inwestorów, ale również na wzrost atrakcyjności 

turystycznej Gminy. Strategia ocienia te działania spójnie. Poszczególne wskaźniki nie są 

również podporządkowane danym celom strategicznym. Ze względu na efekt synergii należy 

je monitorować wspólnie. Jest to bardzo ważny i niezbędny etap w realizacji Strategii. 

Liczba przedsiębiorstw w Gminie Medyka 

Jednym z najważniejszych wskaźników mierzących skuteczność działań zaplanowanych 

w ramach Strategii jest liczba przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze Gminy. Dane 

statystyczne udostępniane są przez Główny Urząd Statystyczny. Ważna będzie nie tylko 

zaobserwowana zmiana w ilości prosperujących firm , ale także sektor działalności. 

Informacje te wskażą, które gałęzie gospodarki rozwijają się, które trąca na znaczeniu, 

a także który z dotychczas niezbyt prężnych sektorów zaczyna się rozwijać. Tak jak 

zaznaczono na wstępie rozdziału, dane te należy skorelować z innymi wskaźnikami, co 

pozwoli na uzyskanie pełniejszego obrazu rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy oraz 

zbadanie wpływu innych czynników, np. wzrostu poziomu wykształcenia społeczeństwa na 

zmianę ilości przedsiębiorstw. 

Liczba osób bezrobotnych 

Liczba osób bezrobotnych w Gminie ma bardzo duży wpływ na jej rozwój. Posiadanie pracy 

determinuje znaczną cześć życia każdego człowieka. Dochody jakie uzyskujemy, stanowią 

o naszej sile nabywczej i aktywności na rynku dóbr i usług. Większa liczba osób pracujących 

przekłada się na wzrost gospodarczy, natomiast osoby bezrobotne nie tylko hamują procesy 

kupna – sprzedaży, ale również generują koszty w zakresie pomocy społecznej. Dane 

statystyczne opisujące zarejestrowane osoby bezrobotne są dostępne w GUS oraz 

w statystykach prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu. 
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Wzrost średnich dochodów gospodarstw domowych 

Dane można pozyskać w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. 

Poziom dochodów gospodarstw domowych determinuje rozwój gospodarczy Gminy - czym 

wyższa wartość wskaźnika, tym większa aktywność w nabywaniu towarów i usług. Wzrostowi 

dochodów najczęściej towarzyszy również nabywanie dóbr  oraz korzystanie z usług, które 

do tej pory były poza zasięgiem jednostki. Wskaźnik należy skorelować z danymi 

dotyczącymi poziomu wykształcenia, bezrobocia i  ilości podmiotów gospodarczych.  

Liczba turystów na obszarze Gminy Medyka 

Dane statystyczne dotyczące branży turystycznej są dostępne w GUS - Banku Danych 

Lokalnych. Niezbędne jest porównanie wskaźnika dotyczącego liczby turystów na obszarze 

gminy np. z dochodami gospodarstw domowych. Na zwiększenie liczby turystów olbrzymi 

wpływ będzie miało przeprowadzenie zaplanowanych w Strategii inwestycji, ze szczególnym 

uwzględnieniem odpowiedniej promocji Gminy.    

Liczba zachorowań mieszkańców 

Zmniejszanie się wskaźnika jest bardzo pożądanym kierunkiem rozwoju Gminy. Stan 

zdrowia determinuje aktywność na rynku pracy oraz w życiu społecznym i kulturalnym. 

Wpływ na zdrowotność mieszkańców Gminy ma wiele czynników, w tym bezpieczeństwo na 

drogach, czy stan powietrza atmosferycznego. Wszelkie inwestycje mogące mieć korzystny 

wpływ (zarówno bezpośredni jak i pośredni) na zdrowie, powinny zostać zrealizowane 

z najwyższa starannością. 

Poziom wykształcenia mieszkańców   

Dane można pozyskać w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. 

Poziom wykształcenia jednostki ma bezpośredni wpływ na jej aktywność na rynku pracy, 

determinuje znalezienie/zmianę zatrudnienia oraz wysokość wynagrodzenia. Czym wyższa  

specjalizacja w danej dziedzinie i ewentualne doświadczenie zawodowe, tym większe 

szanse na atrakcyjne warunki zatrudnienia lub możliwości założenia własnej, 

perspektywicznej działalności gospodarczej. Wskaźnik należy skorelować m.in. z poziomem 

bezrobocia mieszkańców oraz ilością przedsiębiorstw na obszarze Gminy Medyka. 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEDYKA NA LATA 2016 - 2022 

 

 

105 

Koszty utrzymania budynków użyteczności publicznej   

Wskaźnik ten pokaże bezpośredni efekt realizacji danych inwestycji. Pożądane jest 

ponoszenie jak najniższych kosztów w tym zakresie. Uzyskane oszczędności można 

przeznaczyć na inne dziedziny wymagające wsparcia finansowanego. 

Liczba wypadków na drogach    

Dane o liczbie wypadków, głównych przyczynach oraz ofiarach można uzyskać 

w Komendach Policji oraz w Jednostkach Straży Pożarnej. Omawiany wskaźnik powinien 

głównie pokazywać związek liczby wypadków i kolizji ze złym stanem nawierzchni dróg. Stan 

jezdni, brak poboczy i złe oznakowanie jest często przyczyną niekontrolowanych zachowań 

kierowców stwarzających zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu. Brak chodników 

wpływa na większą ilość wypadków z udziałem pieszych. 
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XIII. Sposób inicjowania współpracy pomiędzy sektorem 

publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi  

Uwarunkowania współpracy 

Fundamentem ideowym wyznaczającym podstawy współpracy państwa, w tym samorządów 

terytorialnych i organizacji pozarządowych jest zasada subsydiarności, zapisana 

w preambule Konstytucji RP. Zakłada ona, że państwo bierze na siebie tylko te zadania, 

których nie są w stanie rozwiązać obywatele i ich wspólnoty. Praktyczna konsekwencją 

przyjęcia tej zasady jest decentralizacja państwa i przekazywanie władzy lokalnej 

wspólnotom samorządowym. Bardzo ważnym krokiem na tej drodze jest przeniesienie 

znacznej części kompetencji rządu centralnego samorządom: powiatom i województwom. 

Obok tego procesu powinien się dokonywać proces przekazywania części kompetencji 

państwa obywatelom dobrowolnie zrzeszającym się dla rozwiązywania zadań społecznych. 

Przemawiają za tym nie tylko względy ideowe, ale i praktyczne. Nie chodzi tylko o to, że 

obywatele maja prawo sami definiować swoje problemy i liczyć na pomoc państwa w ich 

rozwiązaniu ale także o to, iż w wielu dziedzinach organizacje te szybciej i taniej potrafią 

rozwiązać problemy niż administracja rządowa i samorządowa. 

Podstawowym faktem, który winni uświadamiać sobie wszyscy samorządowcy 

i pozarządowcy jest to, że podmiotem ich działania są ludzie. Zarówno samorząd lokalny jak 

i organizacje pozarządowe, choć w oparciu o różne podstawy, są reprezentantami 

społeczności. Obie te instytucje w różny sposób i na różnych zasadach dążą do wspólnego 

celu.  Jest nim zaspakajanie potrzeb społecznych, służenie ludziom, którzy wybrali swoich 

przedstawicieli do tych instytucji. Zrozumienie tego, skądinąd oczywistego faktu, nie jest 

wcale powszechne, a jest to przecież fundament współdziałania, w ramach wspólnej misji, 

jaką jest dobro społeczności lokalnej. Organizacje pozarządowe z reguły są znaczniej bliżej  

ludzi, wyrastają w odpowiedzi na ich konkretne potrzeby. Administracja natomiast często 

zapomina o swojej roli, o tym komu służy. Świadomość misji i nadanie podmiotowości 

ludziom uruchamia proces uwłaszczenia obywateli, przywrócenia im podmiotowości poprzez 

tworzenie możliwości wpływania na własne sprawy. Jednym z nurtów takiego procesu 

uwłaszczenia obywateli jest budowanie współpracy władz lokalnych z organizacjami 

pozarządowymi, które pełnią funkcje uspołeczniania życia zbiorowego. 

Organizacje, o czym była już mowa, powstają tam, gdzie pojawiają się niezaspokojone 

potrzeby. Najczęściej są odpowiedzią na problemy dnia codziennego, gdyż to one są właśnie 

są najbardziej istotne dla społeczności lokalnej. Część organizacji w sposób świadomy 

pozostaje na tym poziomie działania. To jest ich misja, tak określiły swoją rolę i miejsce: 
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pomagać wtedy, gdy pojawia się problem. Najczęściej zresztą uzupełniają w ten sposób 

działania samorządu i państwa. Są jednak też takie organizacje, które starają się poszukiwać 

przyczyn problemów, a nie tylko łagodzić ich skutki. Jest to najbardziej skuteczna metoda 

rozwiązywania problemów, ale trudna w realizacji, ponieważ wymaga umiejętności 

i wytrwałości w docieraniu do rzeczywistych źródeł problemów, spojrzenia ponad 

codziennością. Wiele organizacji, które w tym właśnie upatrują swoją rolę stara się docierać 

do źródeł problemów i rozwiązywać je, i to zarówno w skali lokalnej jak i ogólnopolskiej. 

Nie jest to również łatwe dla samorządowców, którzy bardzo często przygnieceni są 

problemami dnia  codziennego: dziurawymi jezdniami czy brakiem pieniędzy na wypłatę 

zasiłków z pomocy społecznej. Ale także wśród nich istnieje wiele przykładów starań 

o patrzenie na problemy w dłuższym horyzoncie czasowym i określanie celów, które 

odnoszą się do źródeł problemów, a nie tylko do ich skutków -w myśl twierdzenia, że lepiej 

zapobiegać niż leczyć. Przykładem takiego podejścia do określania celów działania są 

Strategie Rozwoju w wielu gminach w Polsce.  

Świadomość tego, że w działaniu najważniejsze są rezultaty, wiąże się ściśle ze 

świadomością misji i celów. Myślenie w kontekście rezultatów podejmowanych działań 

wymaga planowania i to w dłuższym  horyzoncie czasowym. Finansować należy nie 

działania, ale ich rezultaty. Dobrze znane są sytuacje, w których pewne rezultaty można 

osiągnąć bardzo prostymi, tanimi sposobami. Nie da się ich jednak zastosować i trzeba 

wybrać sposób droższy a niekoniecznie gwarantujący osiągnięcie zakładanych rezultatów 

tylko dlatego, że tak stanowią przepisy prawa. To bardzo częsty problem administracji, 

którego rozwiązaniem może być właśnie działalność organizacji pozarządowych, bardziej 

elastyczna i -między innymi dzięki temu - skuteczniejsza w działaniu.  

Władza samorządowa z mocy prawa jest gospodarzem w swojej gminie. Dobry gospodarz  

to nie zawsze ten, który sam wszystko potrafi zrobić najlepiej, ale przede wszystkim ten, 

który potrafi  dobrze kierować innymi. Władze samorządowe powinny przede wszystkim 

tworzyć warunki  do współpracy z wszystkimi tymi, którzy działają dla dobra społeczności 

lokalnej,  w tym z organizacjami pozarządowymi.  

Organizacje potrafią osiągać założone rezultaty taniej i skuteczniej niż na przykład jednostki  

budżetowe, obarczone administracją i skrępowane przepisami. Jest to również, a może 

nawet przede wszystkim, ważne z jednego jeszcze powodu. Ludzie wtedy są szczęśliwi, gdy 

czują w pełni, że ich potrzeby są zaspokajane, gdy się ich nie wyręcza, ale daje się 

możliwość decydowania o zaspokajaniu własnych, podstawowych potrzeb. Jedną z form 
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takiego uczestnictwa jest właśnie współpraca z organizacjami pozarządowymi, które 

reprezentują interesy obywateli.  

Oczywiste jest, że podstawą dla określania tych ról jest stan obecny, co nie oznacza, że nie 

można dążyć - w ramach obowiązujących reguł  - do jego zmiany. Władze lokalne, w ramach 

bycia gospodarzem w swojej gminie, zobowiązane są do świadczenia  określonego zakresu 

usług  o określonych standardach.  

W przeciwieństwie do nich, organizacje tworzone są dobrowolnie i same określają zakres 

swojej działalności. W określeniu ról pomaga zidentyfikowanie i przekonanie się nawzajem 

o swoich  atutach. Samorząd ma na przykład możliwość kreowania warunków i regulacji 

dotyczących różnych sfer życia publicznego, posiada zasoby i środki na prowadzenie działań 

na rzecz mieszkańców, ma dostęp do różnych źródeł informacji. Organizacje natomiast są 

bardziej elastyczne i nie będąc  skrępowane taką ilością zmieniających się przepisów co 

samorząd działają bardziej innowacyjnie, dzięki czemu mając lepsze rozpoznanie potrzeb 

społecznych mogą efektywniej świadczyć usługi na rzecz mieszkańców. 

Dobre poznanie siebie nawzajem, określenie własnych atutów i słabości pozwala precyzyjnie 

określić role obu partnerów. Różnice w ich możliwościach działania i w tym, czym dysponują, 

stanowią siłę współpracy, w której obaj partnerzy mogą uzupełniać się, pomnażając efekty 

współdziałania.  

Organizacje pozarządowe jako partner samorządu terytorialnego  

Organizacje są reprezentantem społeczności lokalnej, wyrazicielem jej potrzeb, dążeń 

i oczekiwań. Powoduje to, że dla samorządu organizacje stanowią znakomity “pas 

transmisyjny”, którym przepływają informacje zarówno od ludzi do samorządu, jak i od 

samorządu do społeczeństwa. Organizacje jako reprezentant społeczności powinny mieć 

zatem możliwość wypowiadania się w sprawach ważnych dla społeczności 

i współuczestniczyć w podejmowaniu istotnych dla mieszkańców decyzji. Główne formy 

współpracy to stała wymiana informacji, konsultacje, współudział w decyzjach 

podejmowanych przez władze samorządowe. Organizacje świadczą również, o czym była 

już mowa, pomoc bezpośrednią na rzecz mieszkańców społeczności lokalnej. Dysponują 

w tym zakresie potencjałem, wiedzą i doświadczeniami. Mogą być zatem znakomitym 

wykonawcą zadań publicznych, których zakres i sposób realizacji określa samorząd. 
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Organizacje pozarządowe spośród innych partnerów samorządu terytorialnego wyróżniają 

następujące cechy: 

 łączenie funkcji usługowej i reprezentacyjnej; 

 bardzo dobre rozpoznanie potrzeb, dążeń i oczekiwań społecznych; 

 elastyczność podejmowanych działań, łatwość w dostosowaniu ich do potrzeb 

i preferencji  klientów /adresatów działań organizacji;  

 potencjał, przede wszystkim ludzki; 

 aktywizowanie i organizowanie społeczności lokalnej wokół działań organizacji; 

 możliwość pozyskiwania środków na realizację działań niedostępnych lub trudno 

dostępnych  dla samorządu i innych partnerów; 

 elastyczność w kalkulowaniu kosztów realizacji działań.  

Programy współpracy najczęściej przewidują następujące formy współdziałania pomiędzy 

samorządem  i organizacjami pozarządowymi:  

 konsultowanie decyzji podejmowanych przez władze samorządowe z organizacjami 

pozarządowymi, najlepiej w ustalonym wspólnie trybie i formie; 

 zapraszanie organizacji pozarządowych do współtworzenia strategii rozwoju 

lokalnego i planów odnowy; 

 określenie zasad i procedur ubiegania się przez organizacje pozarządowe o dotacje 

z budżetu  samorządowego na realizację innowacyjnych projektów służących 

mieszkańcom danej  społeczności lokalnej; 

 uwzględnienie organizacji pozarządowych w przetargach na wykonywanie zadań 

publicznych; 

 stanowienie prawa lokalnego (uchwały Rad Samorządów), które w sposób 

kompleksowy określają cele, zasady, mechanizmy i formy współpracy samorządu 

i organizacji pozarządowych. 

Przykładowe formy wspierania działań organizacji: 

 możliwość korzystania z infrastruktury posiadanej przez samorząd - organizacje 

bezpłatnie lub na zasadach preferencyjnych mogą korzystać z lokali, sal na szkolenia 

i konferencje, środków transportu itp.; 

 możliwość korzystania z informacji posiadanych przez samorząd; 

 możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia ekspertów samorządowych; 

 możliwość korzystania z kanałów promocyjnych gminy; 

 możliwość korzystania z kontaktów zagranicznych gminy; 

 możliwość udzielania przez gminę rekomendacji dla organizacji pozarządowych; 
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 możliwość korzystania ze szkoleń i to zarówno w zakresie merytorycznych 

zagadnień, jak i w zakresie rozwoju organizacyjnego oraz dotyczących 

funkcjonowania władz samorządowych, urzędu gminy itp. 

Organizacje obok wykonywania zlecanych przez samorząd zadań publicznych, proponują 

zupełnie niekonwencjonalne, nowatorskie sposoby rozwiązywania problemów. Pełnią 

również funkcję innowacyjną i w tym zakresie samorząd również powinien współpracować 

z nimi, przede wszystkim inspirując i wspierając takie działania. 
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