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Wstęp 

Niniejsza Strategia Rozwoju Gminy Kuryłówka na lata 2015 - 2022 została sporządzona  
w oparciu o szczegółowe wytyczne Urzędu Gminy w Kuryłówce zawarte w ofercie 
przetargowej na wykonie dokumentu. 

Opracowanie Strategii zostało powierzone Pracowni Badań Społecznych ANALITYK  
z siedzibą w Kielcach. Prace nad Strategią trwały pomiędzy kwietniem a wrześniem 2015 
roku. W tym czasie odbyły się 4 konsultacje Strategii w Urzędzie Gminy Kuryłówka. 

Zgodnie z wytycznymi przy tworzeniu Strategii wykorzystano metodę konsultacji 
społecznych w technice ankiety badawczej. 

Systematyzacja zebranego materiału została przeprowadzona pod nadzorem Zespołu 
Zadaniowego powołanego Zarządzeniem Wójta Gminy Kuryłówka.  

W skład Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Kuryłówka na lata 2015 - 2022 weszli: 

1) Tadeusz Halesiak – Wójt Gminy - Przewodniczący Zespołu; 

2) Piotr Dziechciarz – insp. ds. OC - Sekretarz Zespołu; 

3) Roman Szałajko – Sekretarz Gminy - członek Zespołu; 

4) Andrzej Szpetnar – Skarbnik Gminy - członek Zespołu; 

5) Wojciech Sydoń – insp. ds. inwestycji -członek Zespołu; 

6) Marek Ner – insp. ds. dróg - członek Zespołu; 

7) Agnieszka Jandzińska – insp. ds. geodezji - członek Zespołu; 

8) Matylda Pawelec – insp ds. planowania przestrzennego - członek Zespołu; 

9) Alicja Kycia – Dyrektor GOPS - członek Zespołu; 

10) Józef Błoński – Dyrektor GZOS - członek Zespołu; 

11) Przedstawiciel organizacji pozarządowych - członek Zespołu. 
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I. Analiza i diagnoza strategiczna 

1. Przestrzeń i środowisko 

1.a.Położenie administracyjne i geograficzne 

Gmina położona jest w powiecie leżajskim (województwo podkarpackie) na prawym brzegu 
Sanu. Powierzchnia gminy wynosi 141 km2. Gminę tworzy 10 miejscowości, w których 
zamieszkuje 5874 mieszkańców. 

Położenie geograficzne: 

Geograficznie obszar gminy należy do makroregionu Kotliny Sandomierskiej. Wyróżnia się 
w nim trzy mezoregiony: Płaskowyż Kolbuszowski, Płaskowyż Tarnogrodzki oraz Dolinę 
Dolnego Sanu. Fizyczno-geograficzne zróżnicowanie położenia wpływa na specyfikę 
poszczególnych środowisk geograficznych. Powierzchnia Gminy Kuryłówka charakteryzuje 
się przechodzeniem terenu równinnego (Doliny Dolnego Sanu) w pofałdowaną wysoczyznę 
(Płaskowyżu Tarnogrodzkiego), a także usytuowaniem na pograniczu Płaskowyżu 
Kolbuszowskiego i Doliny Dolnego Sanu od zachodu. 

Lasy obejmują 38% powierzchni gminy i tworzą trzy zwarte kompleksy. Ze względu na 
wartości przyrodnicze i krajobrazowe 115 km2 powierzchni gminy zajmuje  Kuryłowski 
Obszar Chronionego Krajobrazu. 

Miejscowości gminy: 

Kuryłówka  

Jest siedzibą władz gminy, stanowi centrum gospodarcze i kulturalno – oświatowe 
administrowanej jednostki. W XV wieku istniał tutaj dwór obronny będący siedzibą 
starostów. W połowie XVIII wieku Józef Potocki zbudował na tym terenie pałac oraz kaplicę, 
którą w późniejszych czasach rozbudowano. Z dawnej zabudowy dworskiej do dzisiaj  
przetrwały jedynie dwie oficyny pałacowe. Obecnie, dawna kaplica pełni funkcję kościoła 
parafialnego. Na miejscowym cmentarzu wzniesiony został pomnik Józefa Zadzierskiego 
„Wołyniaka”. Blisko cmentarza znajduje się pomnik poległych partyzantów w walce na 
„Kalówce”. W centrum wsi, przy drodze Leżajsk - Naklik stoi pomnik z 1924 roku, 
wybudowany w hołdzie mieszkańcom - obrońcom Ojczyzny. W pobliżu znajduje się dawna 
cerkiew unicka, która obecnie jest kościołem filialnym parafii Tarnawiec.  

Brzyska Wola 

 Położona jest 17 km od Leżajska. Jej początki sięgają XVI wieku. We wsi zachował się 
dworek z I połowy XIX wieku. W jego otoczeniu istnieje pozostałość parku  
o powierzchni 1,8 ha. Kaplica pw. Matki Bożej Różańcowej znajduje się w części wsi zwanej 
„Zagrody”. Utworzony w 1997 roku Rezerwat „Brzyska Wola” zajmuje powierzchnię 154,9 
ha, a jego otulina 262,87 ha. Został utworzony dla ochrony drzewostanów dębowych  
i dębowo-sosnowych, stanowiących pozostałość dawnej Puszczy Sandomierskiej. We wsi jest 
kościół parafialny pw. Matki Bożej Pocieszenia. W lesie, w okolicy tzw. „Górek” istnieją dwa 
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upamiętnienia: pierwsze dot. zamachu na Kusslinga, a blisko, na niewielkim wzgórku, drugie 
przypominające miejsce obozowiska zgrupowania AK w 1944 roku. 

Dąbrowica  

Powstanie wsi należy wiązać z akcją osadniczą prowadzoną przez Jakuba Morawę w XV 
wieku. Później wieś należała do zespołu posiadłości Czartoryskich z Sieniawy. W centrum 
wioski stoi kościół filialny pw. św. Michała Archanioła (dawna cerkiew unicka), murowany, 
neoklasycystyczny, zbudowany w 1906 roku. Na wschodnim krańcu wsi znajduje się 
pozostałość zespołu dworskiego. W miejscowości jest kilka zabytkowych kapliczek. 
Funkcjonuje tutaj publiczne gimnazjum prowadzone przez stowarzyszenie oraz publiczna 
szkoła podstawowa. 

Jastrzębiec  

Wieś lokowana w 1578 roku. Można w niej napotkać nieliczne budynki z końca XIX wieku. 
Najcenniejszym zabytkiem miejscowości jest kaplica pw. Najświętszego Serca Jezusowego, 
pochodząca z początku XX wieku, użytkowana jako kościół filialny parafii Luchów. 
Wewnątrz świątyni umieszczono tablice upamiętniające tragiczne wydarzenia z 30 czerwca 
1943 roku - pacyfikację wsi.  

Kolonia Polska  

W pierwszej połowie XIX wieku ordynat Czartoryski z Sieniawy osadził w przysiółku Cieplic 
kolonistów niemieckich. Odtąd ta część wsi zwana była Kolonią. Niemieccy luteranie nie 
mogąc utrzymać swych rodzin z uprawy ubogiej ziemi zaczęli sprzedawać swe gospodarstwa 
w ręce Polaków. Stąd obecna nazwa Kolonia Polska. We wsi funkcjonuje kościół parafialny  
z 1910 roku z fundacji Adama Ludwika Czartoryskiego. Obok znajduje się plebania  
z zabudowaniami gospodarczymi z tego samego okresu.  

Kulno 

Wieś wzmiankowana już w 1465 roku. Po 1815 roku znalazła się w zaborze rosyjskim. 
W miejscowości pozostała dawna cerkiew prawosławna z 1872 roku, obecnie jest to kościół 
filialny parafii Bystre. Na cmentarzu znajdują się liczne nagrobki prawosławne dawnych 
mieszkańców wsi. W lesie przy drodze do Naklika wybudowany został pomnik 
upamiętniający pomordowanych mieszkańców (głównie Żydów) w 1942 roku.  

Ożanna  

Wieś powstała w XV wieku. Na Złotej Rzece jest niewielka zapora, dzięki której spiętrzone 
wody utworzyły zbiornik o powierzchni 18 ha. Po obu jego stronach są piaszczyste plaże 
i pola biwakowe. Nad zalewem znajduje się wypożyczalnia sprzętu pływającego, sklepy, 
punkty gastronomiczne. Można tutaj odpocząć, zjeść posiłek, a w porze letniej popływać  
w zalewie. Na wzgórzu wśród drzew widnieje murowana dzwonnica z końca XIX wieku, 
pozostałość dawnego założenia cerkiewnego. We wsi jest kościół pw. św. Antoniego będący 
filią kościoła parafialnego w Tarnawcu oraz liczne kapliczki z lat trzydziestych XX wieku.  
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Słoboda  

Dawniej wieś ruska na styku zaborów. Dziś po dawnych mieszkańcach pozostały jedynie 
kapliczki. Obecni mieszkańcy zajmują się głównie rolnictwem i hodowlą bydła. 

Tarnawiec 

Początki wsi sięgają XVII wieku. W  końcu XVIII wieku, na dobrach przejętego przez rząd 
austriacki folwarku tarnawieckiego powstała kolonia niemiecka Dornbach. W zabudowie wsi 
zachowały się charakterystyczne domy, murowane i drewniane otynkowane, usytuowane po 
obu stronach ulicy, szczytami do frontu. Na skraju wioski stoi zabytkowa kapliczka z XIX 
wieku. 

Wólka Łamana 

Wieś pochodząca z początku XVII wieku. Położona wśród lasów nad rzeką Złotą. W jej 
pobliżu, w czerwcu 1944 roku doszło do potyczki zgrupowania AK kapitana Ernesta 
Wodeckiego „Szpaka” z wojskami hitlerowskimi.  

Największe w liczbie ludności wsie gminy to: Kuryłówka - siedziba gminy, Brzyska Wola 
oraz Dąbrownica. Obszarowo największe wsie to: Brzyska Wola, Kulno, Kuryłówka, 
Dąbrowica i Ożanna.  

 

 

1.b. Walory przyrodnicze 

Głównym bogactwem i atrakcją gminy są lasy mieszane z przewagą iglastych. Tutaj jest 
„zagłębie” grzybowe dla niemal całego regionu. W dużych ilościach występuje czarna jagoda. 
Lasy obfitują w różnorodność zwierzyny, a amatorów wędkowania przyciąga San. Można tu 
złowić suma, sandacza i inne gatunki ryb. Większa część obszaru Gminy Kuryłówka objęta 
jest Kuryłowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu, stanowiącym jeden z wartościowszych 
pod względem przyrodniczo-krajobrazowym terenów województwa podkarpackiego. W jego 
obrębie został wyodrębniony rezerwat przyrody "Brzyska Wola" - stanowiący pozostałość 
dawnej Puszczy Sandomierskiej. Wzdłuż rzeki San usytuowany jest obszar „Natura 2000”. 
Jest to program sieci obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej. 
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Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, 
które uważane są za cenne i zagrożone w skali całej Europy. 

Wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe, liczne zabytki kultury materialnej decydują  
o wyjątkowej atrakcyjności turystyczno wypoczynkowej terenu. Duże kompleksy leśne, brak 
zanieczyszczeń przemysłowych, a nade wszystko czyste powietrze sprawiają, że teren gminy 
stanowi raj dla turysty szukającego ciszy i spokoju. 

 

1.c. Walory historyczne i kulturowe 

Najstarsze wsie w gminie to Ożanna, Kuryłówka i Brzyska Wola, sięgające swym 
rodowodem XV i XVI wieku. Kuryłówka powstała z połączenia dwóch osad: Wywłoki 
 i powstałej później obok wybudowanego grodu obronnego. W połowie XVIII wieku Józef 
Potocki wybudował tutaj wspaniałą rezydencję składającą się z pałacu, czterech oficyn oraz 
położonej poza obwałowaniem kaplicy. Świetność budowli nie trwała długo. Od początku 
XIX wieku zaczęła podupadać (prawdopodobnie po pożarze) w końcu została rozebrana,  
a z pozyskanych materiałów rozbudowano kaplicę, która od 1812 roku pełniła funkcję 
kościoła parafialnego nowo erygowanej parafii tarnawieckiej. Pozostałe do dziś oficyny 
dworskie tworzą siedzibę plebani. W czasach rozbiorów Kuryłówka leżała na styku dwóch 
zaborów: austriackiego i rosyjskiego, pomiędzy nią, a Kulnem przebiegała granica. 

6 maja 1945 roku, doszło do bitwy pod Kuryłówką pomiędzy oddziałami Narodowej 
Organizacji Wojskowej (NOW-NZW), a sowieckimi oddziałami NKWD. Bitwa ta zaliczana 
jest do jednych z trzech największych bojów polskiego podziemia z oddziałami sowieckimi  
w 1945 rokui. 

W cenne walory historyczne gminy wpisują się badania archeologiczne prowadzone  
w okresie od marca do września 2015r. przez Fundację Rzeszowskiego Ośrodka 
Archeologicznego. Podczas badań wykopaliskowych prowadzonych na terenie Kuryłówki 
zostało odkrytych blisko 200 obiektów archeologicznych. W tym tak spektakularne, jak 
pozostałość oficyny funkcjonującej przy XVIII-wiecznym pałacu oraz fosy otaczającej całe 
założenie. Równie cenne z punktu widzenia archeologii jest najstarsze znalezisko odkryte na 
stanowisku, czyli grób ciałopalny pochodzący z neolitu - młodszej epoki kamienia. Można 
wiązać go z ludnością kultury pucharów lejkowatych zajmujących te tereny około 3500 lat 
p.n.e.  
Ten niezwykle dogodny do zasiedlenia cypel nad rzeką Złotką doceniły również plemiona  
w epoce brązu. Około 1500 lat p.n.e. miejsce to wybrało na swoją osadę ludność kultury 
trzcinieckiej, natomiast 1000 lat później we wczesnej epoce żelaza kultury łużyckiej.  
Ostatnią fazą osadniczą na tym terenie było powstanie w XVI wieku rezydencji obronnej 
starosty leżajskiego, która w wieku XVIII została przekształcona w rozległe założenie 
pałacoweii.  
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1.d. atrakcyjność turystyczna 

W rankingu atrakcyjności turystycznej Gmina Kuryłówka została sklasyfikowana na 35 
pozycji wśród  143 gmin województwa podkarpackiego. Pod względem funkcji turystycznej 
zajmuje 2 miejsce w rankinguiii. W gminie funkcjonują liczne gospodarstwa agroturystyczne.  

Nieaktywny dziś Szlak Tradycyjnego Rzemiosła Podkarpacia może stać się atrakcyjnym 
produktem turystycznym, odpowiadającym na wiele współczesnych potrzeb turystów 
poprzez: wysoki stopień interakcji ze zwiedzającymi, dużą różnorodność oferowanych 
atrakcji, a także dostarczanie jednej z coraz częściej przez turystów poszukiwanej wartości, 
jaką jest tradycja. Mimo faktu, że szlak od roku 2012 nie jest poszerzany i ewaluowany,  
a wszystkie związane z nim wydarzenia są inicjatywą lokalną, w dalszym ciągu rzemieślnicy 
są skupieni wokół tej idei i prezentują tradycyjne techniki wyrobu przedmiotów nie tylko  
w swoich warsztatach, ale także podczas wydarzeń kulturalnych w regionie.   

Szlak Tradycyjnego Rzemiosła Podkarpacia. Trasa Leżajsko-Kolbuszowska: Kuryłówka 
(Danuta Kotuła - bibułkarstwo, Maria Wnuk - plastyka obrzędowa)iv  

Na terenie gminy usytuowane są następujące szlaki turystyczne:  

1. Edukacyjna trasa turystyczno-krajoznawcza „Ślady Przeszłości” o długości  
ok. 5 km: Dąbrowica, Podług, Słoboda, Dąbrowica 

2. „Kuryłówka Nordic Walking Park Ścieżka Zdrowia” – sieć tras: 
 Trasa nr 13 (zielona), o długości 6,5 km 
 Trasa nr 14 (czerwona), o długości 10 km 
 Trasa nr 15 (czarna), o długości 17 km  

3. Szlak rowerowy: Kuryłówka - Ożanna - Kuryłówka  
4. Pieszy szlak turystyczno-krajobrazowy (szlak niebieski): Leżajsk-Krzeszów. 

Obecnie rozważane są propozycje nowych szlaków rowerowych w Gminie Kuryłówka:  

Szlak nr 1  

Trasa: Kuryłówka (Urząd Gminy) - Brzyska Wola - Słoboda przez Podług do Dąbrowicy -
Ożanna -Tarnawiec - Kuryłówka - 18 km  

Szlak nr 2  

Kuryłówka (Urząd Gminy) - parking leśny - kaplica św. Huberta-Brzyska Wola - Dąbrowica  
(obok plantacji borówki amerykańskiej) - Ożanna zalew - pomnik na Kalówce - Kuryłówka - 
23 km   

Na terenie Gminy Kuryłówka działa 17 gospodarstw agroturystycznych, które zapewniają  
w sumie 131 miejsc noclegowych oraz 300 miejsc biwakowych. Nad zalewem w Ożannie 
działają cztery ośrodki wypoczynkowe, w których znajduje się 109 miejsc noclegowych. 

Najważniejszym obiektem turystycznym w gminie położonym w odległości 5 km od 
miejscowości Kuryłówka w kierunku południowo-wschodnim  jest sztuczny zbiornik wodny 
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na potoku Złota Rzeka w miejscowości Ożanna o pow. 18 ha. Wokół zbiornika powstały 
tereny rekreacyjne z bazą turystyczną i agroturystyczną. Obecnie obiekt wymaga 
modernizacji i oczyszczenia wody w zalewie. 

Innym istotnym z punktu widzenia potencjału turystycznego Gminy Kuryłówka miejscem jest 
"Altana Potockich" - rezerwat modrzewi i innych leśnych rewirów. Szczególnie atrakcyjna 
jest droga z Kuryłówki do Brzyskiej Woli podczas złotej polskiej jesieni. Wyjątkowy urok 
mają także zakola Rzeki Złotej od Ożanny do jej ujścia do Sanu w Kuryłówce. 

 

2. Społeczeństwo 

2.a. Demografia 

Zachodzące w ostatnich latach w Gminie Kuryłówka zmiany demograficzne powodują 
konieczność zaplanowania działań mających na celu dostosowanie lokalnych polityk do 
skutków zachodzących zmian oraz przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom. Analizę 
zjawisk demograficznych dokonano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
objęto nią okres czasu mieszczącego się w latach 2008 - 2014. Tylko w nielicznych 
przypadkach w celu określenia skali problemu porównania dokonano z wcześniejszymi 
latami. 

Gmina Kuryłówka składa się z 10 sołectw: Brzyska Wola, Dąbrowica, Jastrzębiec, Kolonia 
Polska, Kulno, Kuryłówka, Ożanna, Słoboda, Tarnawiec, Wólka Łamana. Największa liczba 
ludności zamieszkuje w sołectwach: Kuryłówka, Brzyska Wola oraz Dąbrowica. 
Największym obszarowo  sołectwem jest Brzyska Wola, zaś największa gęstość zaludnienia 
w Gminie Kuryłówka występuje w sołectwach Dąbrowica, Kuryłówka, oraz Tarnawiec. 
Sołectwa o najmniejszej liczbie ludności to Słoboda i Wólka Łamana, najmniejszymi są 
Wólka Łamana i Tarnawiec, zaś najmniejsza gęstość zaludnienia występuje w sołectwie 
Kulno. 

Na koniec 2014r. Gmina Kuryłówka była faktycznym miejscem zamieszkania dla 5701 osób 
Na 1 km2 przypadało 40 osób. W Gminie Kuryłówka zamieszkuje 8,2% ogółu mieszkańców 
powiatu leżajskiego oraz 0,27 % mieszkańców województwa podkarpackiego. Na 100 
mężczyzn przypada 98 kobiet i współczynnik feminizacji jest niższy niż w powiecie 
leżajskim gdzie na 100 mężczyzn przypada 102 kobiety. 

Do 2012r. na terenie Gminy Kuryłówka występował stały wzrost liczby mieszkańców. Od 
2013r. nastąpił ubytek rzeczywisty ludności, czyli spadek liczby mieszkańców faktycznie 
zamieszkujących gminę. 

Charakterystykę demograficzną przedstawiają poniższe tabele:  
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Tabela 1. Ludność  Gminy Kuryłówka w latach 2008 – 2014. Stan na 31 grudnia każdego 
                roku. 

Lata 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Faktyczne 
miejsce 
zamieszkania 

5606 5649 5723 5733 5744 5725 5701 

Faktyczne 
miejsce 
zamieszkania 
mężczyźni 

2832 2861 2909 2897 2906 2898 2891 

Faktyczne 
miejsce 
zamieszkania 
kobiety 

2774 2788 2814 2836 2838 2827 2810 

Źródło:http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=196022&p_token=0.593957213
9694813 stan na dzień 12.10.2015 
 
Wykres 1. Ludność  Gminy Kuryłówka w latach 2008 – 2014. Stan na 31 grudnia każdego 
                roku. 

 
Źródło: Opracowanie własne na postawie tabeli 1.  
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Tabela 2. Ludność Gminy wg sołectw (Stan na dzień: 2015.07.31). 
 

Mieszkańcy 
Miejscowość Powierzchnia 

sołectwa w  km2 
Gęstość zaludnienia 
osób / km2 stali czasowi aktualni 

BRZYSKA WOLA 26,58 53,5 1377 14 1391 

DĄBROWICA 7,87 84,4 671 9 680 

JASTRZĘBIEC 13,39 21,7 274 1 275 

KOLONIA POLSKA 14,49 19,2 267 7 274 

KULNO 30,75 17,4 554 5 559 

KURYŁÓWKA 19,86 69,6 1703 33 1736 

OŻANNA 14,46 23,4 309 3 312 

SŁOBODA 6,76 26,5 169 5 174 

TARNAWIEC 4,19 59,9 250 6 256 

WÓLKA ŁAMANA 3,60 58,9 212 5 217 

                                   Razem 5786 88  

 
Liczba mieszkańców ogółem w gminie: 5874 
Źródło: UG Kuryłówka  

W stosunku do analogicznych danych z 2008r. ludność gminy zmniejszyła się w sołectwie 
Kuryłówka o 304 osoby, gęstość zaludnienia o 15,3 osób/km2, w pozostałych sołectwach 
utrzymuje się w zbliżonych liczbach.  
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2.b. Wiek - struktura  

Tabela 3. Struktura ludności w 2013r. 

 Powiat Gmina Powiat =100 
Ludność 69977 5725 8,2 
w tym kobiety 35363 2827 8,0 
Urodzenia żywe 690 61 8,8 
Zgony 600 53 8,8 
Przyrost naturalny 90 8 x 
Saldo migracji ogółem -267 -34 x 
Ludność w wieku    
przedprodukcyjnym 13904 1127 8,1 
produkcyjnym 44430 3665 8,2 
poprodukcyjnym 11643 933 8,0 
Źródło: GUS 

Jednym z powodów pojawiającego się trendu spadku liczby mieszkańców jest ujemne saldo 
migracji na pobyt stały które występowało aż w pięciu latach w badanym okresie czasu. 
Jedynie w latach 2009 i 2011 saldo migracyjne było dodatnie. Powyższe zjawisko 
przedstawia poniższa tabela: 

 
Tabela  4.  Migracja mieszkańców Gminy Kuryłówka w latach 2008 – 2014.  

Lata 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
zameldowania 36 56 23 46 28 40 36 
wymeldowania -61 -33 -45 -38 -60 -74 -43 
saldo migracji -25 23 -22 8 -32 -34 -7 

Źródło: http://www.stat.gov.pl/bdr 
 
Utrzymujące się ujemne saldo migracji rejestrowanej jest głównym powodem spadku liczby 
mieszkańców. W większości jest to migracja w ruchu wewnętrznym. Jednocześnie należy 
mieć świadomość, iż ostatnie lata były okresem, w którym w znaczny sposób wzrosła liczba 
osób wyjeżdżających za granicę w celach zarobkowych. Jednak zjawisko to jest niemożliwe 
do oszacowania z powodu braku dokładnych danych statystycznych1. Na emigrację 
zarobkową decydują się w głównej mierze osoby młode oraz młode i wykształcone w wieku 
mobilnym aktywności zawodowej, co jest zjawiskiem bardzo niekorzystnie wpływającym na 
demografię Kuryłówki. 
Według danych SIO (System Informacji Oświatowej) corocznie, w wyniku emigracji  
i migracji, ze szkół Gminy Kuryłówka ubywa 100-140 dzieci. Zjawisko to jest skutkiem 
wyjazdów młodych małżeństw wraz z dziećmi, z powodów ekonomicznych. To niekorzystne 
zjawisko pogłębia emigracja młodzieży za granicę lub do większych miast w poszukiwaniu 

                                                             
1 O niedokładności obliczeń statystycznych dotyczących procesów migracyjnych przez Główny Urząd 
Statystyczne krytyczne uwagi zawarto w materiałach Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych „Założenia programu 
polityki ludnościowej w Polsce Raport w sprawie polityki migracyjnej państwa”  
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zatrudnienia i lepszych warunków życia. W związku z tym narasta problem opieki nad 
pozostawionymi bez odpowiedniego wsparcia starszymi, nierzadko schorowanymi rodzicami.  
  
Gmina Kuryłówka charakteryzuje się dodatnim przyrostem naturalnym ludności tzn. liczba 
urodzeń przewyższa liczbę zgonów.  
 
Tabela 5.   Ruch naturalny ludności Gminy Kuryłówka w latach 2008 - 2014 
 
Rodzaj danych 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
urodzenia  66 71 61 53 63 61 56 
zgony 67 56 59 51 50 53 63 
przyrost naturalny -1 15 2 2 13 8 -7 

przyrost naturalny na 1000 
ludności -0,2 2,7 0,3 0,35 2,3 1,4 -1,2 
Źródło: http://www.stat.gov.pl/bdr 
 

Wykres 2. Struktura wieku ludności  

 

Źródło: Opracowanie własne 

Niekorzystne saldo migracji tymczasem równoważy w pewnym sensie struktura wieku. 
Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym według GUS  
w 2013 r. wynosiła 56,2. Przewagę ludności w wieku przedprodukcyjnym nad popro-
dukcyjnym, należy traktować jako kapitał dla przyszłego rozwoju Gminy Kuryłówka,  
w związku z tym należy zadbać o odpowiednie warunki do jej rozwoju oraz zamieszkania  
w przyszłości.  

Dla porównania prognoza ludności Polski według ekonomicznych grup wieku, pokazuje 
ogólny trend zmniejszania się liczby ludności w perspektywie najbliższych dziesięcioleci.  



14 
 

Wykres 3. Prognoza ludności Polski według ekonomicznych grup wieku w wybranych latach  
                (w mln). 

 

Źródło: GUS  

Prognozowane zmiany dzietności w perspektywie do 2050 r. nie spowodują wzrostu liczby 
urodzeń z uwagi na głębokie niekorzystne zmiany w liczbie i strukturze kobiet będących  
w wieku prokreacyjnym. W chwili obecnej w wiek największego natężenia urodzeń 
przypadający mniej więcej na okres od 25 do 35 roku życia (choć ta granica systematycznie 
rośnie), wchodzą coraz mniej liczne roczniki kobiet. Spowodowane jest to gwałtownym 
zmniejszaniem się liczby urodzeń w latach 1984-2003. W 2003r. urodziło się mniej więcej  
o połowę mniej dziewczynek niż w 1984 r. Należy, zatem spodziewać się, że przy braku 
radykalnej poprawy poziomu dzietności (tj. musiałaby znacznie przewyższać poziom prostej 
zastępowalności pokoleń), również one urodzą o połowę mniej dzieci niż kohorta 1984 r. 
(kohotra to jednostka statystyczna grupująca np. osoby urodzone w danym roku, 
rozpoczynające w określonym roku edukację szkolną lub studia itp.). Zjawisko to będzie się 
utrzymywać w kolejnych, coraz mniej licznych rocznikach. 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

2.c. Mieszkalnictwo 

Tabela 6. Struktura mieszkalnictwa 

Rok   2012 2013 
Mieszkania 1585 1588 
Przeciętna powierzchnia 
użytkowa 1 mieszkańca na m2  

95,2 95,3 

Liczba wypłaconych dodatków 
mieszkaniowych 

138 129 

Liczba lokali socjalnych 1 1 
Mieszkania oddane do 
użytkowania indywidualne 

5 8 

Mieszkania oddane do 
użytkowania na sprzedaż lub 
wynajem 

0 0 

Źródło: GUS 

2.d. Struktura zatrudnienia i rynek pracy 

Gmina Kuryłówka jest gminą rolniczą, nie posiada zakładów przemysłowych uciążliwych dla 
środowiska. Znajduje się tutaj Urząd Gminy z jednostkami podległymi, instytucje kultury, 
placówki oświatowe, podmioty handlowe, usługowe, placówki służby zdrowia,  
oraz większość usług pozarolniczych. Mieszkańcy utrzymują się z tradycyjnych upraw 
rolnictwa, oraz tytoniu i warzyw. Duże znaczenie ma również produkcja mleka. Dla znacznej 
liczby mieszkańców prowadzenie gospodarstwa jest zajęciem dodatkowym obok pracy 
zawodowej w zakładach, w okolicznych miastach, czy w firmach prywatnych. Znaczące 
źródło dochodów mieszkańców gminy Kuryłówka stanowią prace sezonowe w budownictwie, 
brukarstwie, a także w dużych gospodarstwach rolnych na terenie gminy i poza nią. 
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2.e. Bezrobocie 
Tabela 7. Struktura bezrobocia 

Liczba bezrobotnych (stan na dzień 31.12.2013 r.) 

Wyszczególnienie 

M
ia

st
o 

Le
ża

js
k 

G
m

in
a 

Le
ża

js
k 

G
m

in
a 

G
ro

dz
is

ko
 

D
ol

ne
 

G
m

in
a 

K
ur

ył
ów

ka
 

G
m

in
a 

N
ow

a 
Sa

rz
yn

a 

Po
w

ia
t 

le
ża

js
ki

 

Po
w

ia
t 

le
ża

js
ki

 
ko

bi
et

y 

Liczba bezrobotnych 
ogółem 

961 1699 566 439 1920 5585 2 751 

W tym kobiet 449 864 249 177 1012 2751      2 751    
z ogółem z prawem do 

zasiłku 113 
142 62 50 

195 562         223    
18-24  154 483 148 133 440 1358 619 

25-34  325 521 182 108 576 1712 952 

35-44  197 298 107 71 395 1068 599 

45-54  158 268 81 79 320 906 431 

55-59  93 98 32 40 148 411 151 wiek (w 
latach)  60 i więcej 34 31 16 8 41 130 0 

wyższe  179 158 65 42 239 683 498 
polic. i śr. 

zaw.  267 428 130 106 395 1326 717 
śr. 

ogólnokszt.  118 207 52 35 218 630 398 
zasad. 
zawod.  258 582 199 162 681 1882 725 

Wykształcenie  
gimnazj. i 
poniżej  139 324 120 94 387 1064 414 

Ogółem            0   
Staż do 1 roku  157 333 103 85 340 1018 511 

pracy 1 do5 lat 214 353 145 83 443 1238 639 
ogółem 5 do 10 114 216 63 48 227 668 328 

  10 do 20 117 181 73 50 204 625 312 

  20 do 30 79 99 23 25 97 323 113 

  
30 lat i 
więcej  42 25 9 16 70 162 54 

  bez stażu  238 492 150 132 539 1551 795 

Ogółem  961,00 1699,00 566,00 439,00 1920,00 5585   
Czas do 1m-ca  64 146 49 32 144 435 165 

pozostawania 1 do 3 139 276 97 80 272 864 363 
bez pracy  3 do 6 156 277 83 93 331 940 471 

  6 do 12 182 269 91 78 344 964 434 

  12 do 24 185 324 100 63 309 981 475 
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  powyżej 24  235 407 146 93 520 1401 844 

Ogółem  961 1699 566 439 1920 5585       2 752    
 

3. Gospodarka  

 Na dzień 31 grudnia 2014 roku na terenie Gminy Kuryłówka było zarejestrowanych 179 
podmiotów gospodarczych, (143 aktywnych). 

Na terenie Gminy Kuryłówka występuje przewaga słabych gleb V klasy, przeszło 40% 
gruntów ornych jest w klasach IV a i IV b. Rolnictwo, mimo niewielkiego potencjału rolnego 
w Gminie Kuryłówka, jest jednym z najważniejszych działów gospodarki gminy 
decydującym o jej rozwoju społeczno-gospodarczym. Użytkownicy gospodarstw rolnych 
wskazują dopłaty unijne, jako najważniejszy czynnik sprzyjający rozwojowi gospodarstw 
rolnych, a największymi barierami w ich opinii są zbyt wysokie ceny środków produkcji   
i zbyt niskie ceny wytwarzanych produktów rolnych. Głównym celem operacyjnym rozwoju 
rolnictwa będzie jego modernizacja i ekologizacja w powiązaniu z wielofunkcyjnym 
modelem rozwoju obszarów wiejskich, przy jednoczesnej edukacji mieszkańców gminy.  
Z wielofunkcyjnym rozwojem obszarów należy łączyć rozwój infrastruktury społeczno-
gospodarczej i technicznej, doradztwa rolniczego oraz wdrażanie sprawnego systemu 
instytucji rynkowych  organizacja producentów rolnych, giełdy towarowe. Tworzenie na wsi 
nowych szans to modernizacja i poprawa struktury rolnictwa, tworzenie nowych miejsc pracy  
w przetwórstwie, usługach, handlu, w gałęziach związanych z otoczeniem rolnictwa  
i walorami wsi.  

4. Infrastruktura techniczna 

4.a. Infrastruktura transportowa i komunikacyjna  

Długość dróg wojewódzkich w Gminie Kuryłówka wynosi 12,556 km. Dróg powiatowych na 
terenie gminy jest 68,846 km, ze tego większość - 62 km - to drogi asfaltowe, zaś 6,8 km 
stanowią drogi gruntowe. Drogi gminne mają ogólną długość 12,5 km. Wszystkie drogi 
posiadają nawierzchnie asfaltową. Drogi wewnętrzne w gminie Kuryłówka (dojazdowe do 
pól, lasów) mają łączną długość 453 km. 

Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Kuryłówka 

Droga nr 1074R Łazów gr. p. - Łazów - Kulno od 11,056 km  do 13,920 km, długość drogi 2,864 km 

Droga nr 1244R Kulno - Brzyska Wola od 0,000 km do 6,018 km, długość drogi
6,018 km 

Droga nr 1245R od P1246 - Brzyska Wola przez wieś od 0,000 km do 4,713 km, długość drogi 4,713 km 

Droga nr 1246R Kuryłówka - Tarnogród (gr. p.) od 0,000 km do  17,732 km, długość drogi 17,732 km 
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Droga nr 1247R Brzyska Wola - Kolonia Polska od 0,000 do 4,936 km, długość drogi 
4,936 km 

Droga nr 1248R Dąbrowica Duża - Słoboda od 0,000 do 3,214 km, długość drogi 3,214 km 

Droga nr 1249R Brzyska Wola - Dąbrowica Duża od 0,000 km do 2,599 km, długość drogi 2,599 km 

Droga nr 1250R Kuryłówka - Kolonia Polska - Cieplice (gr. p.) od 0,000 km do 14,415 km, długość drogi 14,415

Droga nr 1251R  Majdan Sien. (gr. p.) - Kolonia Polska od 6,622 km do 7,782 km, długość drogi 1,160 km 

Droga nr 1252R Cieplice (gr. p.) - Mołynie - do P1254R od 7,028 km do 9,491 km, długość drogi 2,463 km

Droga nr 1253R Dąbrowica Duża - Cieplice (gr. p.) od 0,000 km do 2,005 km,  długość drogi 2,005 km 

Droga nr 1254R od P1257R - Ożanna - Piskorowice od 0,000 km do 3,008 km, długość drogi 3,008 km 

Droga nr 1257R Ożanna - Rzuchów od 0,000 km do 2,433 km, długość drogi 2,433 km 

Droga nr 1276R Brzyska Wola - Luchów (gr. p.) od 0,000 km do 1,286 km, długość drogi 1,286 km 

 
Wykaz dróg gminnych publicznych   

 
Droga nr 104604 R Kuryłówka - Ożanna klasa „L” - początek od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 877 w Kuryłówce, koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1250R  
w Ożannie. Km 0+000 do 5+338,66. - nawierzchnia asfaltowa 
 
Droga nr 104605 R  w Kuryłówce - klasa „L” - początek od drogi powiatowej nr 1246R w 
Kuryłówce, koniec na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 104604 w Kuryłówce. Km 0+000 do 
1+143,67. - nawierzchnia asfaltowa  
 
Droga nr 104607 R  Ożanna - klasa „L”- początek od drogi gminnej nr 104604R w Ożannie, 
koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1250R w Ożannie. Km 0+000 do 0+536,49.  
- nawierzchnia asfaltowa 
 
Droga nr 104606 R Kolonia Polska - klasa „L” początek od drogi powiatowej nr 1250R.  Km 
0+000 do 0+967. - nawierzchnia bitumiczna 
 
Droga nr 104601 R Wólka Łamana - klasa „L” początek od drogi powiatowej nr 1244R, 
koniec na gr. województwa lubelskiego. Km 0+000 do 0+180. - nawierzchnia z tłucznia 
kamiennego 
 
Droga nr 104602 R  Słoboda klasa „L” początek od drogi powiatowej nr 1247R, koniec na 
gr. województwa lubelskiego. Km 0+000 do 2+096. - nawierzchnia asfaltowa 
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Droga nr 104608 R Kuryłówka (Ruski Koniec) – klasa „L” początek od skrzyżowania  
z drogą wojewódzką nr 877 w Kuryłówce. Km 0+000 do 1+780. - nawierzchnia asfaltowa 
 
Droga nr 104609 R Jastrzębiec  klasa „L”- początek od drogi powiatowej nr 1246R, koniec 
na gr. województwa lubelskiego. Kuryłówce. Km 0+000 do 0+502– nawierzchnia bitumiczna 
 
OBIEKTY MOSTOWE: 
 
1. Most w ciągu drogi gminnej nr 104604R w Km 5+127 w miejscowości Ożanna 
   długość obiektu - 15,90m 
   materiał konstrukcji dźwigarów – stal 
   nośność - 10t 
 
2. Most w ciągu drogi gminnej nr 104601R w Km 0+176 w miejscowości Wólka Łamana 
   długość obiektu - 11,20m 
   materiał konstrukcji dźwigarów – żelbeton 
   nośność -10t 
 
3. Most w ciągu drogi gminnej nr 104607R w Km 0+220,15 w miejscowości Ożanna 
   długość obiektu - 16,00m 
   materiał konstrukcji dźwigarów – stal 
   nośność - 10t 
 

Sieć dróg na terenie Gminy Kuryłówka jest wystarczająca, ich stan jest natomiast 
zróżnicowany i wymaga ciągłych remontów. Problem z komunikacją zbiorową dotyczy 
niedziel i dni świątecznych.  

4.b. Gospodarka wodno-ściekowa  

Sieć wodociągowa w Gminie Kuryłówka jest w porównywalnym stopniu rozwinięta jak na 
terenie powiatu  leżajskiego. Gmina jest zwodociągowana w zakresie 87,4%. (2013r.) Na 
1000 mieszkańców przypada średnio 7,2 km sieci wodociągowej, co jest porównywalne ze 
wskaźnikiem powiatowym i wojewódzkim. 

Średnio na terenie obszaru gminy na 100km2 przypada 44,4 km sieci kanalizacyjnej, podczas 
gdy dla powiatu leżajskiego wskaźnik ten wynosi 57,4 km.   

Tabela 8. Ludność w % ogółu ludności korzystająca z instalacji 

Ludność w % 
ogółu ludności 
korzystająca z 

instalacji 

2012 2013 

wodociągowej 86,8 87,4 
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kanalizacyjnej 42,9 44,4 
gazowej 15,6 15,8 

Źródło: GUS 

4.c. Gospodarka odpadami 

Gmina Kuryłówka nie dysponuje własnymi składowiskami odpadów, korzysta natomiast  
z Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów w Giedlarowej (dla odpadów zmieszanych), 
natomiast odpady segregowane przekazywane są do MZK Leżajsk. Odbiór odpadów 
komunalnych od osób fizycznych, instytucji i przedsiębiorstw z terenu gminy, oraz 
przekazywanie ich do w/w przedsiębiorstw wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o. w Kuryłówce. 

4.d. Infrastruktura elektroenergetyczna i gazowa 

Na obszarze gminy energia elektryczna dostarczana jest do wszystkich użytkowników. 
Dostawcą energii jest Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.  

Gazyfikacja obszaru jest częściowa. Sytuacja pod względem długości sieci rozdzielczej, 
połączeń prowadzących do budynków oraz ilości odbiorców gazu jest niezadowalająca. 
Poziom zużycia gazu na 1 mieszkańca świadczy o znikomym jego udziale, jako nośnika 
energii w gospodarstwach domowych jest niższy niż średnia w województwie. Sieć instalacji 
gazowej wynosi 15,8 km (Tabela 6), w porównaniu do powiatu leżajskiego 61,6 km (2013r.). 
Różnica ta wynika z topografii gminy - niewielkiej gęstości zaludnienia wielu sołectw  
i znacznych odległości od głównej magistrali gazowej, co ekonomicznie blokuje rozwój tej 
sieci.  

4.e. Infrastruktura telekomunikacyjna 

Cały obszar gminy podlega pełnej telefonizacji. Dostępność telefonii komórkowej jest dobra, 
obejmuje cały obszar z wyjątkiem niewielu miejsc związanych z ukształtowaniem terenu, to 
znaczy z występującymi pagórkami.  

Stosunkowo korzystny jest również dostęp do Internetu na bazie łączy stacjonarnych i  łączy 
radiowych.  

 

5. Infrastruktura społeczna 

5.a. Infrastruktura edukacyjna 

Obecnie w gminie funkcjonują 3 szkoły podstawowe z 6 oddziałami przedszkolnymi oraz 2 
gimnazja (w tym 1 w Dąbrowicy prowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 
Kulturalno – Oświatowych w Dąbrowicy). 

W zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego młodzi mieszkańcy gminy uczęszczają do szkół 
w Leżajsku. Ze względu na dobre połączenia drogowe i kolejowe dostęp do szkół jest łatwy. 
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Ponadto w ZSL w Leżajsku działa szkoła policealna dla dorosłych, a w ramach ZST  
w Leżajsku - technikum zawodowe dla dorosłych. Istniejąca oferta edukacyjna nie 
uwzględnia w odpowiednim stopniu zapotrzebowania i możliwości lokalnego rynku  
w zakresie rozwoju turystyki i przedsiębiorczości w sferze okołoturystycznej.  

Tabela 9. Liczba uczniów w placówkach edukacyjnych w latach 2010 - 2015 

Edukacja 2010/11 2012/13 2013/14 2014/2015 

Placówki 
wychowania 
przedszkolnego  

 

4 

 

4 

 

3 
3 

Dzieci  
w placówkach 
wychowania 
przedszkolnego 

 

89 

 

91 

 

157 139 

Szkoły podstawowe  4 4 3 3 

Uczniowie szkół 
podstawowych  

 
347 

 
311 

 
280 302 

Szkoły gimnazjalne  2 2 2 2 

Uczniowie szkół 
gimnazjalnych 

 
202 

 
184 

 
177 171 

podstawowych 15 17 16 16 

gimnazjalnych 22 20 20 19 

Źródło: Urząd Gminy Kuryłówka 

 

 

 

5.b. Infrastruktura sportowa 

W skład infrastruktury sportowej w Gminie Kuryłówka wchodzą:  

 Stadion sportowy - LKS „Złotsan” w Kuryłówce, 
 Stadion sportowy - LKS „Brzyska” w Brzyskiej Woli, 
 Orlik - zespół boisk przy Zespole Szkół w Kuryłówce , 
 boiska sportowe w Brzyskiej Woli, Kulnie, Wólce Łamanej i Dąbrowicy;  
 Siłownia - w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy.  
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 Siłownia zewnętrzna na osiedlu w Dąbrowicy. 

W Gminie działają następujące kluby sportowe:  

 Ludowy Klub Sportowy  „Złotsan” w Kuryłówce  -  rozgrywki w piłkę nożną,  
klasa „A”  

 Ludowy Klub Sportowy „Brzyska” w Brzyskiej Woli  -  rozgrywki w piłkę nożną, 
klasa B  

 Szkolny Klub Sportowy „Olimpijczyk” działający przy Szkole Podstawowej  
w Kuryłówce 

 Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” działający przy Gimnazjum w Kuryłówce. 

5.c. Infrastruktura kultury 

Podstawowym celem Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce  jest przygotowanie 
społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa oraz rozwijania kultury na terenie gminy. Oferta 
zajęć uwzględnia oczekiwania mieszkańców i daje możliwość realizowania zainteresowań  
i rozwoju osobistego. GOK jest organizatorem przedsięwzięć plenerowych, imprez 
kulturalno-rozrywkowych.  

 Według danych GUS za 2013r. w Bibliotece Gminnej w Kuryłówce oraz 3 filiach 
zamiejscowych zarejestrowanych było 1159 czytelników, wypożyczenia na jednego 
czytelnika w woluminach - 37. 

Na terenie Gminy Kuryłówka znajduje się 9 obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru 
Konserwatora Zabytków, są to obiekty w następujących miejscowościach:  

1. Brzyska Wola - dawna leśniczówka nr rej. A - 1073 z dnia 28.01.1981 r., stanowiąca 
własność prywatną, datowanie 1837-39, stan dobry;  

2. Brzyska Wola - kaplica usytuowana na prywatnej działce - nr rej. A - 1170 z dnia 
13.05.1987 r., datowanie ok. połowy XIX w., stan dobry;  

3. Dąbrowica - d. park dworski - nr rej. A - 1169 z dnia 13.05.1987 r., stanowiący własność 
prywatną, datowanie przed 1851 r., stan zły;  

4.  Jastrzębiec - kaplica - nr rej. 1141 z dnia 07.11.1983 r., stanowiąca własność parafii rzym. 
- kat. w Luchowie Górnym, datowanie 1885 r., stan dobry;  

5. Dąbrowica - Zespół cerkwi greko-katolicki, obecnie kościół rzym. - kat - nr rej. A-78  
z dnia 22.10.2003 r., datowanie 1906 r., stan dobry;  

6. Dąbrowica - kaplica drewniana - nr rej. A-84 z dnia 27.02.2004 r., datowanie 1890 r., stan 
dobry (w trakcie remontu); 

7. Kulno - cerkiew prawosławna fil. p. w. św. Michała, obecnie kościół rzym.-kat.  p.w.  
św. Maksymiliana Kolbe -  nr rej. A-101 z dnia 27.09.2004 r., datowanie 1872 r., stan dobry;  
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8. Kuryłówka - zespół dawnej cerkwi greko-katolickiej p.w. św. Paraksewii, obecnie kościół 
filialny rzymsko - katolicki p.w. św. Mikołaja w Kuryłówce św. nr rej. A - 148 z dnia 
28.02.2006 r., datowanie 1896 r., stan dobry;  

9. Kuryłówka - zespół kościoła parafialnego p.w. św. Józefa w Kuryłówce - nr rej.  
A - 147 z dnia 28.02.2006 r., datowanie 1749-1751 r., stan dobry.  

Specjalnością  kulinarną gminy są tradycyjne produkty regionalne:  

 Chleb pszenny dąbrowicki 

Popularnym produktem przygotowywanym przez mieszkańców gminy Kuryłówka jest chleb 
pszenny dąbrowicki. Jego receptura powstała podczas panującej w regionie biedy i dlatego, 
aby zwiększyć ilość wypiekanego chleba, dodawano do ciasta chlebowego relatywnie taniego 
składnika, jakim były gotowane ziemniaki. Dzięki takiemu zabiegowi chleb był pulchniejszy  
i dłużej zachowywał świeżość.  

 Pieróg z kaszy gryczanej 

Potrawa ta gościła na stołach w Gminie Kuryłówka zazwyczaj w okresie różnych świąt, 
wesel, odpustów i innych uroczystości rodzinnych. Sposób przygotowania pieroga jest bardzo 
pracochłonnyv.  

5.d. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej  

Na obszarze gminy istnieją 2 zakłady opieki zdrowotnej. Liczba osób przypadających na 
jedną przychodnię wyniosła 1431 osób w 2013r. 

Mieszkańcy obszaru gminy mają również dostęp do usług świadczonych przez placówki 
medyczne zlokalizowane na terenie miasta Leżajska. Na terenie tego miasta zlokalizowany 
jest szpital powiatowy.  

Przy Urzędzie Gminy, powołana jest jednostka organizacyjna pomocy społecznej: Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Świadczy ona usługi w zakresie:  

 przyznawania i wypłacania świadczeń, 
 pracy socjalnej, 
 prowadzenia i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, 
 analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 

społecznej, 
 realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 
 rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb, 
 realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych (zasiłki rodzinne, 

świadczenia opiekuńcze),  
 realizacji zdań wynikających z ustawy o osobach uprawnionych do alimentów,  
 realizacji zdań wynikających z ustawy „Karta Dużej Rodziny”, 
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 realizacji zdań wynikających z zakresu wspierania rodziny i pieczy zstępczej,  
 realizacji zdań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinach.   

Na tle ośrodków pomocy w gminach woj. podkarpackiego wyróżnia się szczególną 
aktywnością w pozyskiwaniu środków na realizację projektów dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym,  m.in. „Czas na aktywność w Gminie Kuryłówka” realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji 
społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.  

W gminie korzysta z pomocy społecznej średnio 770 osób rocznie (liczba osób w rodzinie 
korzystających z pomocy społecznej w ostatnich 5 latach).  

Gmina Kuryłówka prowadzi placówkę wsparcia dziennego z filiami, w formie świetlic 
środowiskowych w: Brzyskiej Woli, Dąbrowicy, Kulnie, Jastrzębcu, Koloni Polskiej, 
Tarnawcu, Słobodzie i w Ożannie.  Są to placówki opiekuńczo wychowawcze, w których 
realizowane są programy terapeutyczne, socjoterapeutyczne, specjalistyczne formy wsparcia 
dla dzieci i młodzieży, a także dla rodziców. 

5.e. Infrastruktura bezpieczeństwa publicznego 

Na terenie gminy znajduje się Zespół Dzielnicowych Policji. Poziom przestępczości jest 
niewysoki, a obszar Gminy Kuryłówka należy do bezpiecznych, jak wynika z badania 
ankietowego. 

Ochrona przeciwpożarowa  

Zadania ochrony przeciwpożarowej realizowane są poprzez finansowanie i utrzymanie 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r.  
o ochronie przeciwpożarowej Dz. U 2009. Nr 178, poz.1380 z zmian).Wspomniana ustawa,  
a także Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 
2011r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemy regulują  kwestie 
działania Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego rozumianego jako integralna część 
organizacji bezpieczeństwa państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub 
środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub 
innych miejscowych zagrożeń. Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy skupia straże, które 
dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach 
ratowniczych. Z terenu Gminy Kuryłówka do tego systemu włączone zostały OSP  
w Kuryłówce w 1995 roku i OSP w Jastrzębcu w 1997 roku. Zgodnie z art. 14 ust 5 ustawy  
o ochronie przeciwpożarowej wójt koordynuje funkcjonowanie krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy w zakresie ustalonym przez wojewodę. 

Na terenie Gminy Kuryłówka działa 9 stowarzyszeń Ochotniczej Straży Pożarnej. OSP 
skupiają ponad 300 strażaków. W tej liczbie jest około 200 strażaków czynnych   
tj. mogących brać udział w działaniach ratowniczych. 

6. Zarządzanie Gminą i sytuacja budżetowa  
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W 2014 roku dochody Gminy Kuryłówka zamknęły się kwotą 19 653,2 tysięcy złotych. 
Gmina osiągnęła przychody w kwocie 1 481,3 tys. złotych. W sumie dochody  
i przychody Gminy Kuryłówka ukształtowały się na poziomie 21 134,5 tysięcy złotych.  
W tym samym okresie wydatki bieżące gminy opiewały na kwotę 15 960,3 tys. złotych, zaś 
wydatki inwestycyjne na kwotę 4 356,1 tys. złotych. Łącznie dało to kwotę wydatków na 
poziomie 20 316,4 tys. zł. 
Z „Zestawienia zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Kuryłówka za I półrocze 2015r. 
wynika, że gmina realizuje w sposób zadowalający zaplanowane przez siebie dochody. 
Niektóre z nich zaś  bardzo dobrze. Dochody w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wykonano już 
w pierwszym półroczu na poziomie przeszło 7,97 % planu rocznego. W dziale „Leśnictwo” 
zanotowano  101,6 % realizacji, „Transport i łączność” na poziomie 0,01 %, „Gospodarka 
mieszkaniowa” 102,4 %, „Administracja publiczna” 53,5 %, „Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem” na poziomie 51,7 %, „Różne rozliczenia” na poziomie 57,4 %, 
„Oświata i wychowanie” 73,8 %, „Pomoc społeczna” 60,1 %, „Edukacyjna opieka 
wychowawcza” 100,0 % oraz „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na poziomie 
52,7 %. W sumie za pierwsze półrocze 2015 roku wykonano 50,5 % zaplanowanych 
dochodów. 
Biorąc pod uwagę wykonanie wydatków za analogiczny okres należy stwierdzić, że Gmina 
Kuryłówka realizuje je ostrożnie i starannie, o czym świadczą poziomy ich wykonania  
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” 
wykonano 99,6 % wydatków, w dziale „Leśnictwo” 40,2 %, „Transport i łączność” 4,2 %  
(wiąże się to z długimi okresami przeprowadzania inwestycji i okresem zimowym  
w pierwszym półroczu), „Gospodarka mieszkaniowa” 48,8 %, „Administracja publiczna”  
51,1 %, „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa” 96,4 %, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 57,8 %, 
„Oświata i wychowanie” 53,2 %, „Ochrona zdrowia” 63,8 %, „Pomoc społeczna” 54,8 %, 
„Edukacyjna opieka wychowawcza” 91,8 %, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 
49,7 %, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 57,2 % oraz 6,9 % w „Kultura fizyczna 
i sport”. 
 
Głównymi źródłami dochodów Gminy Kuryłówka (na podstawie raportu z wykonania 
budżetu za I półrocze 2015 r.) są: 

1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  - 27,6%; 
2) Część wyrównawcza subwencji dla gmin –16,4%; 
3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  - 
19,5%; 

4) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 
13,7%; 

5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (większość  
z podatku od osób fizycznych) – 6,6%. 
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Głównymi wydatkami Gminy Kuryłówka (na podstawie raportu z wykonania budżetu za I 
półrocze 2015 r.) są: 

1) Oświata i wychowanie 32,8 %; 
2) Pomoc społeczna – 20,2 %; 
3) Rolnictwo i łowiectwo- 15,4 %; 
4) Transport i łączność – 0,3 %; 
5) Administracja publiczna –11,9 %. 

 
Gmina Kuryłówka posiada opracowany Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kuryłówka 
(październik 2010) na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017r. 

 
 
Identyfikacja głównych problemów: 

 budżet Gminy uzależniony jest od dotacji i subwencji z budżetu państwa; 
 niski poziom dochodów własnych budżetu Gminy; 
 duży poziom wydatków budżetu na pomoc społeczną. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Analiza ankiety 

W badaniu ankietowym wzięło udział 274 mieszkańców gminy tj. blisko 5% wszystkich 
zamieszkałych (4,72%).  

Tabela 10. Wiek i Płeć 
Płeć  

Kobieta Mężczyzna Ogółem 

Liczebność 18 10 28 Wiek poniżej 25 lat 
% z Ogółem 6,6% 3,6% 10,2% 
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Liczebność 86 22 108 26-45 lat 
% z Ogółem 31,4% 8,0% 39,4% 
Liczebność 32 66 98 46-60 lat 
% z Ogółem 11,7% 24,1% 35,8% 
Liczebność 6 34 40 61 lat i więcej 
% z Ogółem 2,2% 12,4% 14,6% 
Liczebność 142 132 274 Ogółem 
% z Ogółem 51,8% 48,2% 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne  
 
Tabela 11. Rodzaj zatrudnienia a  wykształcenie 

Wykształcenie  
podstawowe zawodowe średnie wyższe Ogółem 

Liczebnoś
ć 

0 0 12 12 24 przedsiębiorca 

% z 
Ogółem 

,0% ,0% 4,7% 4,7% 9,3% 

Liczebnoś
ć 

0 8 6 0 14 pracownik w prywatnej 
firmie 

% z 
Ogółem 

,0% 3,1% 2,3% ,0% 5,4% 

Liczebnoś
ć 

0 0 33 85 118 pracownik w instytucji 
publicznej 

% z 
Ogółem 

,0% ,0% 12,8% 32,9% 45,7% 

Liczebnoś
ć 

16 17 0 0 33 niepracujący 
(bezrobotny) 

% z 
Ogółem 

6,2% 6,6% ,0% ,0% 12,8% 

Liczebnoś
ć 

0 0 11 0 11 uczeń/ student 

% z 
Ogółem 

,0% ,0% 4,3% ,0% 4,3% 

Liczebnoś
ć 

0 0 6 0 6 student pracujący 

% z 
Ogółem 

,0% ,0% 2,3% ,0% 2,3% 

Liczebnoś
ć 

12 6 18 0 36 rolnik 

% z 
Ogółem 

4,7% 2,3% 7,0% ,0% 14,0% 

Liczebnoś
ć 

11 0 5 0 16 

Rodzaj 
zatrudnienia 

emeryt 

% z 
Ogółem 

4,3% ,0% 1,9% ,0% 6,2% 

Liczebnoś
ć 

39 31 91 97 258 Ogółem 

% z 
Ogółem 

15,1% 12,0% 35,3% 37,6% 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne 
Wykres 4. Ocena jakości życia 
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1. Jak oceniane są przez Pana/Panią poszczególne czynniki decydujące o jakości życia  
     w Gminie Kuryłówka  ? 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Większość mieszkańców gminy pozytywnie ocenia stan infrastruktury i ogólnego 
zagospodarowania gminy (bardzo dobrze i dobrze – 67%). Uwag dodatkowych do tego 
pytania nie było.  

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 5. Dostępność komunikacyjna 
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Źródło: Opracowanie własne  

Co trzeci mieszkaniec gminy (35,8%) ocenia średnio (dostatecznie) dostępność 
komunikacyjną gminy. Wśród respondentów oceniających źle i bardzo źle (27,8%) łatwość 
dojazdu, najczęściej wymieniane były uwagi dotyczące  braku autobusów w soboty, niedziele 
i święta oraz w wakacje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 6. Wizerunek i promocja 
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Źródło: Opracowanie własne 

Wizerunek i promocja gminy na zewnątrz jest oceniany w zdecydowanej większości 
mieszkańców pozytywnie (dobrze i bardzo dobrze – 72,6%). Dodatkowych uwag nie było.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 7. Możliwości znalezienia pracy  
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Źródło: Opracowanie własne  
 

W opinii zdecydowanej większości możliwości znalezienia pracy w Gminie Kuryłówka są złe 
i bardzo złe (63,2%).  Wśród licznych uwag najczęściej pojawiały się zdania krytyczne 
związane z brakiem miejsc pracy, brakiem zakładów na terenie gminy. Oprócz oskarżeń pod 
adresem gminy typu - „Brak konkretnych propozycji pracy, gmina nic nie wie w tym 
zakresie”, pojawiały się propozycje rozwiązania problemu np. „Gmina Kuryłówka to teren 
rolniczy, więc trudno znaleźć tu pracę”. „Należy zachęcić inwestorów do tworzenia miejsc 
pracy”.  

 

 

 

 

 

Wykres 8. Życie kulturalne  
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Źródło: Opracowanie własne  
 

Życie kulturalne w gminie oceniane jest bardzo pozytywnie (dobrze i bardzo dobrze 68%). 
Brak uwag do tego pytania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 9. Ocena systemu pomocy społecznej 
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 Źródło: Opracowanie własne  
 
System pomocy społecznej najczęściej oceniany jest w gminie dobrze (38,7%) oraz średnio 
(28,3%). Nieliczne uwagi krytyczne miały charakter nieweryfikowalnych pomówień.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykres 10. Atrakcyjność gminy dla inwestorów 
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Źródło: Opracowanie własne  
 
Atrakcyjność gminy dla inwestorów z zewnątrz oceniana jest najczesciej średnio (55,4%). 
Wśród uwag do tego pytania, związanych ze złą oceną atrakcyjności, dominowły związane  
z brakiem terenów inwestycyjnych i tym samym brakiem inwestorów. Jeden z respondentów 
zwrócił uwagę na: „Bariery formalne i finasowe. Brak popytu na zakupy i usługi ze strony 
mieszkanców (wysokie bezrobocie)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Wykres 11. Czystość, porządek, ład przestrzenny 

 

Źródło: Opracowanie własne  
 

W  opinii mieszkańców gmina jest zadbana. Najczęściej respondenci, o ładzie przestrzennym, 
porządku i czystości, wyrażali się dobrze i bardzo dobrze (80,3%). Innych uwag nie było. 
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Wykres 12. Dostępność sieci handlowej 

 

Źródło: Opracowanie własne  
 

Dostępność sieci handlowej w gminie oceniana jest najczęściej dobrze i bardzo dobrze 
(69,4%). Nieliczne uwagi dotyczyły zbyt małej ilości sklepów.  
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Wykres 13. Jakość opieki zdrowotnej 

 

Źródło: Opracowanie własne  

Jakość opieki medycznej oceniana jest na ogół dobrze (53,6%). Wśród uwag krytycznych 
pojawiło się zdanie „Trzeba zostać ich pacjentem, aby się przekonać”. 
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Wykres 14. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Zdecydowanie mieszkańcy gminy mają dobre i bardzo dobre poczucie bezpieczeństwa 
(83,9%). Innych uwag nie było. 
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Wykres 15. Możliwość uczenia się 

 

Źródło: Opracowanie własne  
 

Możliwość podnoszenia kwalifikacji, uczenia się, oceniana jest najczęściej średnio przez 
respondentów (56,3%). Nieliczne uwagi odnosiły się do braku kursów doskonalenia 
zawodowego.  
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Wykres 16. Ocena działalności władz samorządowych 

 

 

Źródło: Opracowanie własne  
 

Działalność władz samorządowych oceniana jest na ogół dobrze i bardzo dobrze (68,6%). 
Nieliczne uwagi krytyczne miały charakter nieweryfikowalnych pomówień.  
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Wykres 17. Poziom pracowitości, zaradności mieszkańców  

 

Źródło: Opracowanie własne  
 

Poziom pracowitości, zaradności mieszkańców gminy oceniany jest najczęściej średnio 
(48,9%). Nieliczne uwagi typu: „Bierna postawa mieszkańców wsi. Nieuczestniczenie  
w życiu wsi. Brak inicjatyw mieszkańców. Mieszkańcy mało aktywnie szukają legalnej 
pracy”. 
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Wykres 18. Ocena jakości oświaty 

 

Źródło: Opracowanie własne  
 

Ocena jakości oświaty w gminie jest najczęściej dobra (46,4%), oraz średnia (28,8%). Nie 
było uwag krytycznych.  
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Wykres 19. Ocena problemów  społecznych – ubóstwo (bieda) 

  2.   Jak oceniłby Pan/i wagę niżej wymienionych problemów w Gm. Kuryłówka? 

 

Źródło: Opracowanie własne  
 

Problem ubóstwa jest znaczący w opinii mieszkańców gminy. Za bardzo ważny i ważny 
uznany jest przez 73,7% respondentów. 
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Wykres 20. Problem niepełnosprawności 

 

Źródło: Opracowanie własne  
 

Silnie dostrzegany jest w gminie problem niepełnosprawności mieszkańców. Za ważny  
i bardzo ważny uznany został przez 73,8% respondentów.  
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Wykres 21. Problem bezrobocia 

 

Źródło: Opracowanie własne  
 

Za ważny i bardzo ważny problem bezrobocia w gminie uznaje 88,7%, za nieważny tylko 
2,3% mieszkańców.  
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Wykres 22. Problem alkoholizmu 

 

Źródło: Opracowanie własne  
 

Problem alkoholizmu w gminie uznany został przez respondentów za ważny i bardzo ważny 
w 73%. 
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Wykres 23. Problem narkotyków 

 

Źródło: Opracowanie własne  
 

Mieszkańcy gminy dostrzegają problem patologii społecznej – narkotyków. Uznają za ważny 
i bardzo ważny w 56,4%. 
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Wykres 24. Problem przemocy w rodzinie 

 

Źródło: Opracowanie własne  
 

Przemoc w rodzinie, jako zjawisko na terenie gminy, uznało za problem ważny i bardzo 
ważny 74,1% respondentów. 
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Wykres 25. Sytuacja mieszkaniowa w gminie 

 

Źródło: Opracowanie własne  
 

Zdanie na temat sytuacji mieszkaniowej w gminie jest podzielone. Za problem ważny  
i bardzo ważny uznało sytuację mieszkaniową 51,3% respondentów. Niemal tyle samo, bo 
48,6% uważa, że problem jest średnio ważny, nieważny lub mało ważny, w tym 6,8% nie ma 
zdania na ten temat. 
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Pytanie 3. Trzy największe atuty Gminy Kuryłówka według liczby wskazań. 

Wykres 26. Atuty gminy 

 

Źródło: Opracowanie własne  
 

Pytanie 4. Trzy słabe strony Gminy Kuryłówka według liczby wskazań 

Wykres 27. Słabe strony gminy 

 

Źródło: Opracowanie własne  
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Pytanie 5. Jakie szanse zewnętrzne mogą przyczynić się do rozwoju Gminy Kuryłówka? 
(wykres wg. liczby wskazań) 

Wykres 28. Szanse zewnętrzne gminy 

 

Źródło: Opracowanie własne  
 

Pytanie 6. Jakie zagrożenia mogą opóźnić rozwój Gminy Kuryłówka?  (wykres wg. liczby 
wskazań) 

Wykres 29. Zagrożenia rozwoju gminy 

 

Źródło: Opracowanie własne  
 

Powyższe wyniki z ankiety wykorzystane zostały przy analizie SWOT 
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Pytanie 7. Jakie cztery inwestycje powinny być zrealizowane w gminie w najbliższych latach? 

1. Inwestycja najczęściej wskazywana to oczyszczenie zlewu i zagospodarowanie terenu 
turystycznego w Ożannie (80% wskazań).   

2. Dokończenie budowy kanalizacji i gazyfikacja wsi. 
3. Remonty i budowa dróg dojazdowych na terenie gminy. 
4. Budowa, lub przeznaczenie innych obiektów na dom opieki (pomocy) dla seniorów.  

 
Wśród innych licznie wymienianych propozycji są: bezpłatny dostęp do Internetu, budowa 
oczyszczalni ścieków, boiska wielofunkcyjne, remont chodników, parking przy kościele  
w Kuryłówce (Parafia Tarnawiec), siłownie zewnętrzne, place zabaw, schronisko dla 
zwierząt, kolektory słoneczne, budowa  Domu Kultury w Kuryłówce, oświetlenie z energii 
odnawialnej, budowa żłobka, przedszkola, dokształcanie (kursy komputerowe dla emerytów), 
zapewnienie opieki osobom starszym, wspieranie KGW i folkloru, promocja gminy, stołówki 
w szkołach, skansen, podwyższenie standardów niektórych strażnic OSP. Budowa placów 
zabaw dla dzieci w miejscowościach, które ich nie posiadają. Zagospodarowanie budynków, 
mieszkań, które są niewykorzystane, przystosowanie szkoły w Kulnie na dom pomocy 
społecznej lub inną placówkę świadcząca usługi społeczne na rzecz mieszkańców gminy. 
Promocja agroturystyki. Dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, 
kultywowanie tradycji lokalnych. 

8. Analiza SWOT 

Analiza SWOT to jedna z najpopularniejszych metod diagnozy sytuacji, w jakiej znajduje się 
gmina. Służy ona porządkowaniu i segregacji informacji, stanowi użyteczną pomoc przy 
dokonywaniu oceny zasobów własnych i wpływu otoczenia, ułatwia też identyfikację 
problemów i określenie priorytetów rozwoju. Nazwa metody pochodzi od pierwszych liter 
angielskich słów, stanowiących jednocześnie pola przyporządkowania czynników mogących 
mieć wpływ na powodzenie planu strategicznego - silne strony (strenghts), słabe strony 
(weaknesses), szanse (opportunities) i zagrożenia (threats). 

S  -  STRENGHTS, czyli silne strony  

W - WEAKNESSES, czyli słabe strony  

O  - OPPORTUNITIES, czyli okazje  

T -  THREATS, czyli zagrożenia 

Silne i słabe strony traktowane są jako czynniki wewnętrzne, natomiast szanse i zagrożenia 
jako czynniki zewnętrzne - umiejscowione w bliższym i dalszym otoczeniu jednostki. 
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Wyniki analizy SWOT – Gmina Kuryłówka  

Tabela 12. Czynniki wewnętrzne 

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE 
Silne strony Słabe strony 

1. Czyste środowisko naturalne. 
2. Potencjał dla rozwoju turystyki 

weekendowej i agroturystyki.  
3. Rozwój infrastruktury technicznej, 

kanalizacja, wodociągi, drogi.  
4. Wysoki  poziom absorpcji środków 

zewnętrznych. 
5. Bogate walory przyrodniczo-

krajobrazowe oraz bardzo dobry stan 
środowiska naturalnego.  

6. Bogactwo dziedzictwa kulturowego  
i religijnego.  

7. Historia i tradycja gminy. 
8. Warunki dla produkcji zdrowej żywności.  
9. Oryginalne produkty tradycyjne. 
10. Potencjał osadniczy/rezydencjonalny 

gminy. 
11. Rozwój infrastruktury technicznej 

(kanalizacja, wodociągi, drogi).  
12. Tereny wypoczynkowe w Ożannie.  
13. Stosunkowo korzystny  dostęp do 

Internetu.  
14. Wiedza i umiejętności w zakresie 

tradycyjnego rękodzieła, sztuki. 
15. Tendencja do pielęgnowania tradycji. 
16. Wzrastające  zaangażowanie organizacji 

pozarządowych w rozwój kultury i sportu. 
17. Dobry poziom bezpieczeństwa 

publicznego. 
18. Rozbudowana sieć Placówek Wsparcia 

Dziennego w gminie zapewniających 
opiekę i  zajęcia pozalekcyjne dla dzieci  
i młodzieży. 

 

1. Wysoki odsetek bezrobotnych  
i korzystających z pomocy społecznej  
w gminie.   

2. Brak rozwoju przedsiębiorczości.  
3. Niska aktywność mieszkańców, brak 

liderów 
4. Ograniczenia inwestycyjne wynikające  

z obszarów chronionych.  
5. Ograniczona dostępność komunikacyjna. 
6. 6.Brak rozwoju przedsiębiorczości.  
7. Niedostateczna ilość osób z fachowym 

wykształceniem. 
8. Rozdrobnienie i niska rentowność 

małych gospodarstw rolnych. 
9. Niedostateczna oferta agroturystyczna. 
10. Słaba innowacyjność w działalności 

rolniczej i pozarolniczej. 
11. Niedostateczne wykorzystywanie 

lokalnych zasobów przyrodniczych  
i kulturowych w prowadzonej 
działalności dochodowej. 

12. Niski poziom rozwoju 
mikroprzedsiębiorstw, niski poziom 
zatrudnienia w mikroprzedsiębiorstwach. 

13. Przewaga słabej ilości gleb. 
14. Niedostateczna ilość i jakość szlaków 

turystycznych. 
15. Niedostateczna ilość i jakość usług oraz 

produktów w turystyce. 
16. Niedostateczna jakość, ilość produktów  

i usług w kulturze. 
17. Brak kompleksowej oferty związanej  

z promowaniem i rozwojem zasobów 
kulturowo-historycznych 
 i przyrodniczych. 

18. Sezonowość oferty turystycznej 
19. Słabość organizacyjna i techniczna 

organizacji pozarządowych. 
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20. Niedostateczna oferta systemu wsparcia 
dla osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 
21. Brak zróżnicowanej oferty zajęć 
pozalekcyjnych i specjalistycznego wsparcia 
dla dzieci i młodzieży w świetlicach 
środowiskowych. 
 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 13. Czynniki zewnętrzne 

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 
Szanse  Zagrożenia 

1. Rozwój małej i średniej 
przedsiębiorczości. 

2. Większa dostępność funduszy 
zewnętrznych. 

3. Dobra współpraca z  powiatem oraz  
z sąsiednimi gminami. 

4. Wzrastający popyt na rolnicze produkty 
ekologiczne.  

5. Promocja przez samorząd wojewódzki 
turystyki.  

6. Rozwój organizacji pozarządowych. 
7. Mechanizmy  wsparcia finansowego na 

rozwój infrastruktury. 
8. Rozwój technologii teleinformatycznych. 
9. Rosnące zainteresowanie tradycyjnymi 

produktami lokalnymi i kulturą lokalną. 
10. Mechanizmy wsparcia finansowego na 

aktywizację w zakresie przedsiębiorczości 
i rozwój przedsiębiorstw. 

11. Mechanizmy sprzyjające dywersyfikacji 
przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich. 

12. Moda na zdobywanie umiejętności 
wytwarzania produktów kulinarnych  
i rękodzieła. 

 

1. Likwidacja zakładów pracy w powiecie. 
2. Emigracja młodzieży.  
3. Niska opłacalność produkcji rolnej. 
4. Starzenie się społeczeństwa.  
5. Rosnące dysproporcje rozwoju powiatu  

z szybciej rozwijającymi się regionami 
województwa. 

6. Mała dostępność funduszy unijnych. 
7. Konkurencyjność sąsiednich obszarów. 
8. Wysokie koszty wprowadzenia nowych 

produktów na rynek. 
9. Mało skuteczne działania urzędów pracy 

w pozyskiwania miejsc pracy. 
10. Wysokie koszty prowadzenia działalności 

gospodarczej. 
11. Trudność w pozyskiwaniu pieniędzy 

unijnych, zwłaszcza przez organizacje 
pozarządowe o małym doświadczeniu. 

12. Powszechna dominacja tanich 
produktów.  

13. Wysokie koszty wytwarzania 
tradycyjnych produktów rękodzieła  
i produktów kulinarnych. 

14.   Wysokie koszty funkcjonowania 
Placówek Wsparcia Dziennego. 

Źródło: Opracowanie własne 
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II. Strategia rozwoju 

1. Wizja rozwoju  

Wizja rozwoju Gminy Kuryłówka stanowi projekcję, opis pożądanego  stanu rzeczywistości 
lokalnej w perspektywie 2022 roku. Określa stan docelowy, do którego dążyć będzie cała 
wspólnota Gminy Kuryłówka, tj. władze samorządowe oraz ich partnerzy (lokalni oraz 
ponadlokalni), wykorzystując przy tym możliwości płynące z własnych atutów i szans 
pojawiających się w otoczeniu. Wizja ukierunkowana jest prognostycznie, określa cel, do 
jakiego zmierza gmina. Wskazuje ona zasadniczy kierunek działania. 

Obraz, określony zapisami poniższej wizji, przewiduje stworzenie warunków do trwałego  
i zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego Gminy Kuryłówka. 

W 2022 roku Gmina Kuryłówka pełni rolę  silnego ośrodka regionalnego z rozwiniętymi 
funkcjami gospodarczymi i usługowymi, wykorzystując wysoką atrakcyjność turystyczną. 
Mieszkańcy Gminy Kuryłówka korzystają z dobrej jakości usług edukacyjnych, 
kulturalnych, zdrowotnych i sportowo-rekreacyjnych, które stanowią również magnes dla 
nowego osadnictwa. Gmina stopniowo buduje oryginalną ofertę turystyczno-rekreacyjną, 
wykorzystując niepowtarzalne walory przyrodnicze i kulturowe. 

2. Wnioski i rekomendacje dla dziedzin działań strategicznych 

Tabela 14. Wnioski i rekomendacje dla dziedzin działań strategicznych 

Wnioski Rekomendacje 
Rozdrobniona struktura gospodarstw rolnych 
i niska opłacalność rolnictwa. 

Konieczność poszukiwania nowych 
produktów oraz nowych rynków zbytu 
(rolnictwo ekologiczne, nowe uprawy 
przemysłowe np. dla przemysłu zielarskiego, 
energetyczne itp.), rozwój lokalnego 
przetwórstwa płodów rolnych.    

Potencjalne duże walory środowiskowe  
i kulturowe dla rozwoju turystyki, 
rozpoznawalność turystyczna gminy, przy 
jednoczesnej niewystarczającej 
infrastrukturze turystycznej, zwłaszcza przy 
uwzględnieniu różnych segmentów rynku 
turystycznego, brak produktów 
turystycznych dostosowanych do wymogów 
stawianych przez współczesnych turystów 
krajowych i zagranicznych. 

Konieczność tworzenia kompleksowych 
produktów turystycznych w różnych 
segmentach rynku turystycznego, poprawa 
dostępności i funkcjonalności usług 
turystycznych, uwzględniających 
konieczność konkurowania w tym względzie 
z innymi obszarami. Odtworzenie  
i rozbudowa infrastruktury w celu 
zwiększenia atrakcyjności terenu gminy.  
W szczególności rewitalizacja zalewu  
w Ożannie, rozbudowa jego infrastruktury, 
 a w perspektywie utrzymanie w należytym 
stanie czystości wody oraz infrastruktury 
wokół zalewu. 
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Porównywalna z przeciętną w kraju, jakość 
kształcenia na poziomie szkół  
podstawowych, wyższa od przeciętnej  
w gimnazjach.  

Konieczne większe zaangażowanie 
samorządu w jakość kształcenia,  
racjonalizacja sieci szkół (likwidowane 
szkoły powinny być siedzibami innych 
instytucji publicznych), dobór nauczycieli  
o odpowiednich kwalifikacjach (zwłaszcza  
w zakresie języków obcych), wspieranie 
nowatorskich programów kształcenia  
i rozwój zajęć pozalekcyjnych. 

W perspektywie kilkunastu najbliższych lat 
nastąpi spadek ogólnej liczby ludności gminy 
oraz zaawansowanie procesów starzenia się 
ludności oraz emigracji młodych ludzi za 
pracą.  

Wspieranie przez samorząd gminy polityki 
prorodzinnej (np. rozwój  żłobków,  
ułatwienia w podejmowaniu przez matki 
pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy 
itp.)  
Rozwój różnorodnych form usług na rzecz 
osób starszych, niepełnosprawnych, 
potrzebujących wsparcia w codziennej 
egzystencji; dzienne i całodobowe formy 
opieki, rodzinne domy pomocy.  

Niewykorzystany, choć znaczący potencjał 
dziedzictwa kulturowego gminy.  

Dziedzictwo kulturowe stanowi potencjał dla 
rozwoju turystyki, wymaga jednak nowego 
podejścia do jego wykorzystania poprzez 
przygotowanie odpowiednich produktów 
turystycznych.   

Aktywność zawodowa niższa do średniej 
wojewódzkiej i krajowej, wyższe bezrobocie, 
niskie płace. 
  

Konieczność tworzenia nowych,  
atrakcyjnych miejsc pracy w ramach 
specyfiki turystycznej gminy oraz  
przebudowy struktury zatrudnienia na rzecz 
ograniczenia zatrudnienia rolniczego  
i rozwoju pozarolniczych miejsc pracy dla 
ludności. 

Wysoki poziom zagrożenia ubóstwem  
i wykluczeniem społecznym.   

Rozwój nowoczesnych form aktywizacji 
zawodowej oraz lokalnej polityki społecznej. 
 Rozwój nowoczesnych form aktywizacji 
zdrowotnej, społecznej i zawodowej oraz 
lokalnej polityki społecznej.  

Niski poziom przestępczości, któremu 
towarzyszy duży wskaźnik wykrywalności 
przestępstw. Wysokie poczucie  
bezpieczeństwa mieszkańców gminy. 
 

Utrzymanie istniejącego i stopniowe 
obniżanie poziomu przestępczości, poprzez 
prowadzenie programów profilaktycznych,  
a także rozwój infrastruktury monitoringu  
i likwidacji skutków zagrożeń.   

Oddalenie gminy od głównych szlaków Większa aktywność marketingowa  
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komunikacyjnych. i informacyjna gminy oraz dbałość  
o infrastrukturę drogową. 

Dominacja tradycyjnie rozumianej funkcji 
rolniczej w gminie. 
 

Konieczne jest dokonanie unowocześnienia 
funkcji rolniczych oraz tych, w których 
należałoby rozwijać funkcje pozarolnicze, 
jednocześnie niezbędne jest koordynowanie  
wielofunkcyjnego rozwoju. 

Wysokiej jakości walory środowiska 
przyrodniczego, znaczny obszar objęty 
ochroną. 

Wykorzystanie walorów środowiska do 
rozwoju nowoczesnej turystyki, rolnictwa  
i usług zgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju.   

Duże możliwości wytwarzania energii ze 
źródeł odnawialnych 

Konieczność dywersyfikacji własnego 
potencjału energetycznego gminy, poprzez 
zwiększenie udziału energetyki odnawialnej, 
zwłaszcza dzięki rozwojowi produkcji 
biogazu, wykorzystaniu energii solarnej  
i wiatrowej. 

Niski poziom przedsiębiorczości przy niskiej 
skłonności do inwestowania w tego typu 
firmach.    

Konieczność wprowadzania przez samorząd 
ułatwień związanych z systemem wspierania 
innowacyjności, a także nowe formy 
oddziaływania instytucji otoczenia biznesu.    

Starzenie się społeczeństwa. Konieczność zapewnienia systemu wsparcia 
 i opieki osobom starszym. 

Niedostateczna infrastruktura kultury. Konieczność rozbudowy infrastruktury 
kultury i dbałość o już istniejącą. 

Źródło: Opracowanie własne 

3. Cele strategiczne i operacyjne 

Zarówno cele strategiczne, jak i operacyjne przyjęte w niniejszej Strategii Rozwoju Gminy 
Kuryłówka są zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 
(aktualizacja na lata 2013-2020).  

Zgodność ze Strategią rozwoju Powiatu Leżajskiego i Strategii Rozwoju  
Województwa Podkarpackiego pokazuje poniższa tabela: 

Tabela 15. Porównanie Strategii Rozwoju Gminy Kuryłówka z Planem Strategicznym 
Rozwoju Powiatu Leżajskiego oraz Strategii Rozwoju Woj. Podkarpackiego. 

Strategia Rozwoju 
Gminy  
Kuryłówka 

Ocena  
zgodności 

Plan Strategiczny  
Rozwoju  
Powiatu Leżajskiego 

Ocena  
zgodności 

Strategia Rozwoju 
Woj. 
Podkarpackiego 

Cel strategiczny:  
Podniesienie 
poziomu 

zgodne z Cel strategiczny: 
Zwiększenie liczby 
miejsc pracy  

zgodne z Priorytet 1.3. 
Turystyka   
Cel: Budowa 



58 
 

gospodarczego 
poprzez 
kształtowanie 
mechanizmów 
generujących rozwój 
Gminy 
oraz cele 
operacyjne:  
  
Przygotowanie 
terenów pod 
potencjalne 
inwestycje 
gospodarcze  
i rozwój 
infrastruktury 
gminnej 
poprawiającą 
atrakcyjność 
inwestowania; 
 
 Wspieranie rozwoju  
sektora usług 
turystycznych na 
terenie Gminy,  
w szczególności 
terenu związanego z 
zalewem w Ożannie; 
 
Modernizacja 
gospodarstw rolnych 
oraz różnicowanie 
działalności 
gospodarczej na wsi;  
 

w sektorze małych  
i średnich firm;  
  
oraz  
  
Cel strategiczny: 
zwiększenie  
i uatrakcyjnienie bazy 
turystycznej  
w powiecie;   
  
oraz 
Cel strategiczny: 
Zwiększenie liczby 
nowych, stałych 
miejsc pracy;  
  
oraz   
  
Cel strategiczny: 
znacznie zwiększona 
liczba osób 
pracujących na własny 
rachunek;  
  
oraz 
Cel strategiczny: 
dobrze rozwinięta 
infrastruktura 
turystyczna;  
  
oraz 
Cel strategiczny: 
wzrost dochodów 
gospodarstw  
z pozarolniczej 
działalności 
gospodarczej;  
  
oraz  
  
Cel strategiczny: 
dbałość o wysoki 
poziom czystości wód 

konkurencyjnej, 
atrakcyjnej oferty 
rynkowej opartej 
na znacznym 
potencjale 
turystycznym 
regionu   
 
 
 
 
Priorytet 1.5. 
Instytucje 
otoczenia biznesu 
Cel: Rozwój 
przedsiębiorczości 
poprzez wspieranie 
instytucji otoczenia 
biznesu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priorytet 1.4. 
Rolnictwo  
Cel: Poprawa 
konkurencyjności 
sektora rolno – 
spożywczego 
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powierzchniowych;  
  
oraz 
Cel strategiczny: 
rozwinięte, 
instytucjonalne formy 
wspierania 
inwestorów 
zewnętrznych; 

Cel strategiczny:  
Poprawa jakości 
życia i zamożności 
społeczeństwa :  
  
oraz cele 
operacyjne: 
Podnoszenie 
poziomu 
wykształcenie 
mieszkańców oraz 
ich aktywności 
społeczno-
kulturowej;  
  
Poprawa jakości 
życia poprzez 
rozbudowę 
infrastruktury 
gminnej w zakresie 
kanalizacji  
z wykorzystaniem 
unijnych funduszy 
pomocowych 
 

zgodne z Cel strategiczny: 
wysoki poziom 
rozwoju osobistego i 
zawodowego dzieci  
i młodzieży;   
  
oraz 
Cel strategiczny: 
Zmniejszenie liczby 
osób korzystających  
z pomocy 
społecznej   
  
oraz  
  
Cel strategiczny: 
wzrost poziomu 
wykształcenia 
mieszkańców powiatu 
 

zgodne z Priorytet 2.3. 
Społeczeństwo 
obywatelskie  
Cel: Wzmocnienie 
podmiotowości 
obywateli, rozwój 
instytucji 
społeczeństwa 
obywatelskiego 
oraz zwiększenie 
ich wpływu na 
życie publiczne.  
 
Priorytet 2.4. 
Włączenie 
społeczne.  
Cel: Wzrost 
poziomu 
adaptacyjności 
zawodowej  
i integracji 
społecznej  
w regionie.  
 
Priorytet 2.1. 
Edukacja  
Cel: Dostosowanie 
systemu edukacji 
do aktualnych 
potrzeb i wyzwań 
przyszłości   

Rozwój i poprawa 
infrastruktury 
drogowej na terenie 

 Cel strategiczny: 
poprawa stanu 
technicznego dróg;  

 Priorytet 3.1. 
Dostępność 
komunikacyjna 
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Gminy  
z wykorzystaniem 
unijnych funduszy 
pomocowych; 
 
Informatyzacja 
Gminy – w tym 
informatyzacja 
Urzędu (e-Urząd)  
i zapewnienie 
mieszkańcom 
dostępu do 
szerokopasmowego 
Internetu; 
 
 Podniesienie 
standardów obsługi 
interesantów  
w Urzędzie Gminy 
oraz podległych mu 
jednostkach 
organizacyjnych;  
  
 Wprowadzenie 
kompleksowych 
programów 
dedykowanych 
wyrównywaniu 
różnic w poziomie 
życia mieszkańców;   

  
oraz  
  
Cel strategiczny: 
sprawny układ 
komunikacyjny 

Cel: Poprawa 
zewnętrznej  
i wewnętrznej 
dostępności 
przestrzennej 
województwa 
  
Priorytet 3.2. 
Dostępność 
technologii 
informacyjnych 
Cel: Rozbudowa 
wysokiej jakości 
sieci 
telekomunikacyjnej 
oraz zwiększenie 
wykorzystania 
technologii 
informacyjnych na 
terenie całego 
województwa  
 

Cel strategiczny:  
Ochrona i racjonalne  
kształtowanie 
środowiska 
przyrodniczego oraz 
ochrona dziedzictwa 
kulturowego :  
  
oraz cele 
operacyjne: 
 
 Wykorzystanie  
i utrzymanie 
lokalnej 

 Cel strategiczny: 
dostępna, szeroka i 
atrakcyjna oferta 
kulturalna powiatu;  
  
oraz  
  
Cel strategiczny: 
dobry stan zabytków 
w powiecie;  
  
oraz 
Cel strategiczny: 
mieszkańcy powiatu 

 Priorytet 2.2. 
Kultura  
i dziedzictwo 
kulturowe  
Cel: Rozwinięty 
 i efektywnie 
wykorzystany 
potencjał  
kulturowy regionu 
 
       
Priorytet 3.4. 
Funkcje obszarów 
wiejskich  
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różnorodności 
przyrodniczej; 
 
Rewitalizacja  
i ochrona obiektów 
zabytkowych oraz 
ich wykorzystanie 
do działań na rzecz 
rozwoju funkcji 
turystycznych 
Gminy Kuryłówka;  
  
Dbałość  
o zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego  
i historycznego, 
kultywowanie 
tradycji. 
 
 Integracja lokalnej 
społeczności, 
zachowanie 
lokalnych tradycji  
i budowa więzi 
obywatelskich 
poprzez działania ze 
sfery kultury; 
 
Inwestycje 
infrastrukturalne 
ograniczające 
zużycie energii 
(termomodernizacje) 
oraz wykorzystujące 
odnawialne źródła 
energii w budynkach 
użyteczności 
publicznej; 
Modernizacja 
oświetlenia 
ulicznego.  
 

twórcami i odbiorcami  
kultury regionalnej;  
  
oraz  
  
Cel strategiczny: 
wysoki stopień 
integracji 
mieszkańców  
w powiecie;  
  
oraz  
  
Cel strategiczny: 
utrwalenie dorobku 
kulturowego powiatu; 
 
oraz  
  
 
 
 
Cel strategiczny: 
zwiększenie  
poczucia jedności 
mieszkańców  
powiatu; 

Cel: Obszary 
wiejskie – wysoka 
jakość przestrzeni 
do zamieszkania, 
pracy  
i wypoczynku  
 
 
Priorytet 3.5. 
Spójność 
przestrzenna  
i wzmacnianie 
funkcji biegunów 
wzrostu  
 
 
 
 
 
Cel: Wzmacnianie 
podstaw 
rozwojowych oraz 
dywersyfikacja 
funkcji biegunów 
wzrostu w tym 
ośrodków 
subregionalnych  
w wymiarze 
regionalnym, 
krajowym  
i 
międzynarodowym. 
 
Priorytet 4.3 
Bezpieczeństwo 
energetyczne  
i racjonalne 
wykorzystanie 
energii. 
CEL: Zwiększenie 
bezpieczeństwa 
energetycznego  
i efektywności 
energetycznej 
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województwa 
podkarpackiego 
poprzez racjonalne 
wykorzystanie 
paliw i energii  
z uwzględnieniem 
lokalnych zasobów, 
w tym 
odnawialnych 
źródeł energii. 

Źródło: Opracowanie własne 

4. Wyzwania rozwojowe 

W wyniku debaty nad zasobami wewnętrznymi oraz otoczeniem Gminy Kuryłówka, a także 
w oparciu o wnioski z diagnozy społeczno-gospodarczej i wizji rozwoju, można sformułować 
kilka wyzwań społeczno-gospodarczych.  

Dotychczasowa, trwała orientacja gospodarki Gminy Kuryłówka, opierała się na produkcji 
rolnej. Dlatego na pierwszy plan wyłaniają się potrzeby w zakresie dynamizowania rozwoju 
gospodarczego i wykorzystania atutów Gminy Kuryłówka (położenie, skomunikowanie, 
dostępność i ceny nieruchomości, itp.). Niezwykle ważnym wyzwaniem jest rozpropagowanie 
bardzo oryginalnej oferty kulturowej gminy (wydarzenia kulturalne, zabytki, kultura ludowa, 
tradycje rolnicze, itp.), która w bardzo małym zakresie dociera do potencjalnych odbiorców 
zewnętrznych, a decyduje o wizerunku Gminy.  

Do kolejnych wyzwań o charakterze strategicznym zaliczyć należy aktywizacje społeczności 
lokalnej, rozwiązywanie problemów bezrobocia i wykluczenia społecznego. Realnie 
oceniając trzeba stwierdzić, że wielu bezrobotnych, zwłaszcza ludzi starszych do końca życia 
pozostanie klientami pomocy społecznej, chyba że zorganizowana praca przyjdzie do nich 
(np. w gospodarstwach ekologicznych). Roboty publiczne nie są rozwiązaniem, gdyż 
najczęściej nie służą trwałej aktywizacji zawodowej, ale rotacyjnemu rozkładowi kosztów 
utrzymania tych osób między roboty publiczne, a zasiłek dla bezrobotnych. W programie 
pomocy dla gospodarstw należy szczególny nacisk położyć na doradztwo, jednak 
ukierunkowane  inaczej. Wielu współczesnym mieszkańcom gminy brak przede wszystkim 
wiadomości na temat zachowań na rynku, dopasowania swojej produkcji, usług do jego 
potrzeb, najbardziej racjonalnego zarządzania zasobami gospodarstwa, prowadzenia 
rachunkowości, od czego zależy powodzenie w prowadzonej działalności.  

Przeciwdziałanie tym niekorzystnym tendencjom społecznym (które często posiadają 
charakter ukryty) powinno być realizowane m.in. poprzez utrzymywanie wysokiej jakości 
kształcenia od pierwszych jego etapów, angażowanie mieszkańców do świadomego udziału  
w kulturze oraz inicjatywach lokalnych, kreowanie wartości przedsiębiorczych i estetycznych. 
Przyczyni się to w przyszłości do zapewnienia odpowiedniej zaradności i operatywności 
mieszkańców, odpowiedzialności za dobro wspólne (np. estetyka gospodarstw rolnych). 
Ważne jest, aby wspierać wszelkie inicjatywy integrujące mieszkańców i szczególnie  
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w mniejszych miejscowościach ukierunkowywać je tak, aby przyczyniały się do tworzenia 
lokalnych społeczności, w rozumieniu samodzielnych małych grup, pomagających 
rozwiązywać codzienne problemy swoich członków.    

Ważnym aspektem jest również współpraca międzysektorowa (z organizacjami 
pozarządowymi) na rzecz rozwoju i poprawy efektywności niektórych usług publicznych oraz 
ciągłe doskonalenie systemów zarządczych, które bezpośrednio wpływają na jakość usług 
administracyjnych.   

 
 

5. Plan operacyjny  

Obszary strategiczne, wyszczególnione w ramach strategii, wynikają z przyjętej wizji rozwoju 
Gminy Kuryłówka do 2022 roku i zdefiniowanych wyzwań rozwojowych.  
Także z konieczności kontynuacji wcześniejszej Strategii Rozwoju Gminy. Ze względu na 
stwarzanie w perspektywie długookresowej największych możliwości wzrostu, uznane one 
zostały za priorytetowe. Wyodrębniono zatem cztery obszary, które są względem siebie 
równoważne i uzupełniające się:  

GOSPODARKA  

JAKOŚĆ ŻYCIA  

INFRASTRUKTURA  

DZIEDZICTWO, TURYSTYKA I REKREACJA 

Dla każdego ze strategicznych obszarów rozwoju sformułowany został cel strategiczny  
(w perspektywie 2022 roku), z którego wynikają cele operacyjne. Dla ich urzeczywistnienia 
wyodrębniono natomiast kierunki interwencji - przykładowe zadania i projekty do realizacji. 
Należy je traktować jako pewną propozycję, otwartą listę przedsięwzięć w danym zakresie, 
określającą ogólne ramy koncentracji aktywności programowej, finansowej i organizacyjnej 
całej wspólnoty Gminy Kuryłówka w perspektywie długofalowej.  

Ponadto, dla zapewnienia kontroli nad stopniem realizacji poszczególnych celów niniejszej 
Strategii Rozwoju stworzono listę rekomendowanych mierników z określeniem źródła ich 
uzyskania. Mierniki te są użyteczne przede wszystkim w czasie dokonywania monitoringu 
realizacji oraz aktualizacji  dokumentu. Lista mierników stanowi  bazową  propozycję,  
która podczas prowadzenia procesów monitorowania i przeglądu strategicznego może być 
modyfikowana i uzupełniana - zgodnie z potrzebami jednostek wdrażających.  
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Tabela 16. Plan strategiczny  Strategii Rozwoju Gminy  Kuryłówka na lata 2015 – 2022  
 

GOSPODARKA JAKOŚĆ ŻYCIA INFRASTRUKTURA DZIEDZICTWO, 
TURYSTYKA  

I REKREACJA 
Cel strategiczny 1.  
Podniesienie 
poziomu 
gospodarczego 
poprzez 
kształtowanie 
mechanizmów 
generujących rozwój 
Gminy 

Cel strategiczny 2. 
Poprawa jakości 
życia i zamożności 
społeczeństwa 

Cel strategiczny 3. 
Rozwój infrastruktury 

Cel strategiczny 4.  
Ochrona i racjonalne 
kształtowanie 
środowiska 
przyrodniczego oraz 
ochrona dziedzictwa 
kulturowego 

Cel operacyjny 1.1 
Przygotowanie 
terenów pod  
potencjalne 
inwestycje 
gospodarcze i rozwój 
infrastruktury 
gminnej 
poprawiającą 
atrakcyjność 
inwestowania 
 
Cel operacyjny 1.2 
Wspieranie rozwoju 
sektora usług  
turystycznych na  
terenie Gminy,  
w szczególności  
terenu związanego  
z zalewem 
w Ożannie; 
 
Cel operacyjny 1.3. 
Modernizacja 
gospodarstw rolnych 
oraz różnicowanie 
działalności 
gospodarczej na wsi; 

Cel operacyjny 2.1. 
Podnoszenie 
poziomu  
wykształcenia 
mieszkańców  
oraz ich aktywności 
społeczno-
kulturowej;  
 

Cel operacyjny 2.2. 
 Wprowadzenie 
kompleksowych 
programów 
dedykowanych 
wyrównywaniu 
różnic w poziomie 
życia mieszkańców. 
 
Cel operacyjny 2.3. 
zapobieganie 
wykluczeniu 
społecznemu osób 
znajdujących się  
w trudnej sytuacji 
(zdrowotnej, 
zawodowej, 
ekonomicznej,  
z powodu wieku). 
 

Cel operacyjny 3.1. 
Rozwój i poprawa  
infrastruktury 
drogowej na terenie 
Gminy z  
wykorzystaniem 
zewnętrznych 
funduszy 
pomocowych; 
 

Cel operacyjny 3.2. 
Informatyzacja Gminy - 
w tym informatyzacja 
Urzędu (e-Urząd)  
i zapewnienie  
mieszkańcom dostępu do 
szerokopasmowego 
Internetu; 
 
Cel operacyjny 3.3. 
Podniesienie standardów 
obsługi interesantów  
w Urzędzie Gminy oraz 
podległych mu 
jednostkach 
organizacyjnych;  
 
Cel operacyjny 3.4. 
Inwestycje 
infrastrukturalne 
ograniczające zużycie 

Cel operacyjny 4.1 
Wykorzystanie  
i utrzymanie lokalnej 
różnorodności 
przyrodniczej; 
 

Cel operacyjny 4.2. 
Rewitalizacja  
i ochrona obiektów 
zabytkowych oraz 
ich wykorzystanie do 
działań na rzecz  
rozwoju funkcji  
turystycznych 
Gminy Kuryłówka;  
 
Cel operacyjny 4.3. 
 Integracja lokalnej 
społeczności, 
zachowanie 
lokalnych tradycji  
i budowa więzi 
obywatelskich 
poprzez działania ze 
sfery kultury; 
dbałość  
o zachowanie  
dziedzictwa 
kulturowego  
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energii  
(termomodernizacje)  
oraz wykorzystujące 
odnawialne źródła  
energii.  
 
Cel operacyjny 3.5. 
Rozbudowa 
infrastruktury gminnej w 
zakresie kanalizacji  
z wykorzystaniem  
zewnętrznych funduszy 
pomocowych.  

i historycznego,  
kultywowanie 
tradycji 

Źródło: Opracowanie własne 

 

OBSZAR I  

GOSPODARKA  

Cel strategiczny 1. Podniesienie poziomu gospodarczego poprzez kształtowanie 
mechanizmów generujących rozwój Gminy. 

Strategia postępowania:  

Jednym z najważniejszych celów rozwojowych Gminy  Kuryłówka jest budowanie pozycji 
obszaru atrakcyjnego dla inwestycji oraz korzystającego z wiedzy, aktywności zawodowej  
i przedsiębiorczości mieszkańców. Jakość i konkurencyjność gospodarki (w tym lokalnej) jest 
dziś uzależniona nie tylko od warunków ekonomicznych i prawnych, ale nade wszystko od  
jakości kapitału ludzkiego. Kapitał intelektualny jest sumą kapitału, jaki tworzą ludzie  
i instytucje, potencjał zewnętrznego wizerunku oraz wewnętrzne relacje społeczne.  
Umiejętne i pełne wykorzystanie tych atutów powinno prowadzić do nowego –  
strategicznego spojrzenia na obszary przewagi konkurencyjnej. 

Rozwój zależy od otwartości i gotowości do współpracy,  jakości kadr gospodarki, poziomu 
przedsiębiorczości mieszkańców, uniwersalnych kwalifikacji pracowników, zdolności do 
tworzenia i absorpcji innowacji oraz zdolności do elastycznego reagowania na zachodzące na 
rynku pracy zmiany. Tym samym, edukacja w gminie nie może rozwijać się bez 
uwzględnienia jej wpływu na lokalną gospodarkę, tworzące ją podmioty, kadry  
i przedsiębiorczość. Podobnie gospodarka nie może się rozwijać bez wzajemnych relacji  
w zakresie kierunków i jakości sfery edukacji oraz jakości lokalnego rynku pracy. Potrzebne 
jest zatem nowe podejście do wsparcia przedsiębiorczości oraz kształcenia postaw 
przedsiębiorczych zarówno osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży, intensyfikacja 
współpracy i jej koordynacja w zakresie lepszego dopasowania systemu kształcenia do 
zmieniających się warunków społecznych oraz gospodarczych, zacieśnianie  współpracy sfery 
gospodarki ze sferą nauki  i edukacji oraz  współpracy pomiędzy sektorem gospodarczym  
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i systemem instytucji rynku pracy oraz partnerami społecznymi. Służyć temu mają 
zintegrowane interwencje w zakresie edukacji, przedsiębiorczości i rynku pracy. Szansą na 
rozwój Gminy Kuryłówka jest inteligentne gospodarowanie i pomnażanie  lokalnych zasobów 
(potencjałów) oraz umiejętne korzystanie  z atrakcyjnego położenia  gminy  w województwie 
podkarpackim. Ponadto, w długiej perspektywie, zwiększenie tempa rozwoju nie będzie 
możliwe bez tworzenia infrastruktury gospodarczej,  stanowiącej o konkurencyjności Gminy 

Kuryłówka i atrakcyjności inwestycyjnej. Potrzebna jest również dbałość o wewnętrzną   
i zewnętrzną dostępność komunikacyjną gminy, która stanowi jedną z podstawowych 
determinant rozwoju każdej jednostki samorządu terytorialnego. 

Cele operacyjne 

 1.1 Przygotowanie terenów pod potencjalne inwestycje gospodarcze i rozwój infrastruktury 
gminnej poprawiającą atrakcyjność inwestowania. 

 1.2. Wspieranie rozwoju sektora usług turystycznych na terenie Gminy, w szczególności 
terenu związanego z zalewem w Ożannie. 

 1.3. Modernizacja gospodarstw rolnych oraz różnicowanie działalności gospodarczej na wsi. 

 

Mierniki osiągnięć 

Tabela 17. Mierniki osiągnięć – gospodarka  

Cel operacyjny Mierniki Źródła danych 
1.1 Przygotowanie terenów 
pod potencjalne inwestycje 
gospodarcze i rozwój 
infrastruktury gminnej 
poprawiającą atrakcyjność 
inwestowania. 

% powierzchni gminy, objęty  
miejscowym planem  
zagospodarowania  
przestrzennego.  
 

Dane wewnętrzne. 

1.2. Wspieranie rozwoju 
sektora usług turystycznych 
na terenie Gminy,  
w szczególności terenu 
związanego z zalewem  
w Ożannie. 

Gęstość bazy noclegowej  
(miejsca noclegowe na  
1 km2 i/lub miejsca 
noclegowe na 1 tys. 
mieszkańców).  
Wykorzystanie potencjału  
noclegowego (liczba 
noclegów).  

BDL, GUS  
Dane wewnętrzne 
  
  
 

1.3. Modernizacja 
gospodarstw rolnych oraz 
różnicowanie działalności 
gospodarczej na wsi. 

Liczba podmiotów 
gospodarczych. 

BDL, GUS, CEIDG.   
 

Źródło: Opracowanie własne 
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1.1 Przygotowanie terenów pod potencjalne inwestycje gospodarcze i rozwój 
infrastruktury gminnej poprawiającą atrakcyjność inwestowania. 
Kierunki interwencji (zadania kluczowe):  
 Kontynuacja opracowań miejscowych planów zagospodarowania   przestrzennego; 
 Planowanie i tworzenie stref aktywności gospodarczej, w tym m.in. we współpracy 

 z podmiotami komercyjnymi; 
 Współpraca w zakresie rozwoju  form stowarzyszeniowych, w szczególności 

ukierunkowanych na przedsiębiorców lokalnych;  
 Wzmacnianie potencjału oraz rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu (rozwój ofert 

wsparcia dla biznesu);  
 Rozwój oferty inwestycyjnej oraz poprawa standardów obsługi inwestorów; 
 Wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych, m.in. poprzez wprowadzenie ulg   

i zachęt dla przedsiębiorców i osób planujących rozpocząć własną działalność  
gospodarczą;  

 Wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii. 

1.2. Wspieranie rozwoju sektora usług turystycznych na terenie Gminy, w szczególności 
terenu związanego z zalewem w Ożannie. 

Kierunki interwencji (zadania kluczowe): 

 Wsparcie dla rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej na 
terenie gminy;  

 Rozwój szlaków turystycznych, m.in. pieszych (w tym dla potrzeb osób 
uprawiających nordic walking), rowerowych, konnych czy ścieżek edukacyjnych, 
kulturowych;  

 Wspieranie rozwoju branży usługowej, działającej na rzecz turystów i mieszkańców 
gminy, w tym m.in. wprowadzenie systemu ulg i zachęt dla przedsiębiorców;  

 Rozwój, promocja oraz tworzenie nowych produktów turystycznych i kulturowych  
 w oparciu o tradycje gminy i regionu, w tym o tradycje kulinarne;  

 Skuteczny i profesjonalny system promocji walorów turystyczno-rekreacyjnych gminy 
oraz wsparcie promocyjne lokalnej oferty zagospodarowania czasu wolnego,   
w szczególności produktów turystycznych i wydarzeń kulturalnych, w tym 
folklorystycznych i twórczych; 

 Rozwój informacji turystycznej, w szczególności stworzenie Punktu informacji 
Turystycznej, w tym przygotowanie publikacji  dot. walorów turystycznych gminy  
i poszczególnych sołectw;  

 Organizacja imprez o charakterze ponadlokalnym, bazujących na tradycji i specyfice 
gminy;  

 Wsparcie i rozwój współpracy gminy, organizacji pozarządowych, turystycznych;  
 Opracowanie wieloletniego programu współpracy samorządu z organizacjami 

pozarządowymi z komponentem dot. rozwoju potencjału turystycznego gminy;  
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 Współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi w zakresie promocji gminy  
i poszczególnych sołectw;  

 Tworzenie kalendarza imprez we współpracy z sąsiednimi  jednostkami samorządu 
terytorialnego; 

 Oczyszczenie zbiornika wodnego w Ożannie. 
 

1.3. Modernizacja gospodarstw rolnych oraz różnicowanie działalności gospodarczej na  
       wsi.  

Kierunki interwencji (zadania kluczowe): 

 Wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (np. kolektory słoneczne);  
 Optymalizacja kosztów energii poprzez organizowanie grupowych (z innymi 

samorządami) zakupów energii;  
 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  i obiektów zamieszkania 

zbiorowego;  
 Sprawny i efektywny system gospodarki odpadami; 
 Zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych  (powodzie, susze, 

osuwiska, itp.) - właściwe zagospodarowanie przestrzeni, systemy monitoringu  
 i wczesnego ostrzegania; 

 Zachowanie środowiska przyrodniczego oraz działania rekultywacyjne;  
 Edukacja ekologiczna i promocja postaw ekologicznych. 

 
OBSZAR II 
 
JAKOŚĆ ŻYCIA 
Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia i zamożności społeczeństwa 
 
Strategia postepowania: 
 
Ustawowym zadaniem samorządu terytorialnego jest prowadzenie polityki rozwoju, mającej 
na celu tworzenie warunków dla poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Nawiązuje to 
do idei rozwoju zrównoważonego, która w szerokim rozumieniu oznacza strategię poprawy 
jakości życia. Szczególna rola w jej realizacji przypada samorządowi gminnemu,   
posiadającego uprawnienia decyzyjne i wyposażenie w odpowiednie instrumenty.  
W kształtowaniu długofalowej polityki rozwoju na szczeblu lokalnym kluczowe znaczenie 
mają narzędzia planistyczne,  a wśród nich niniejsza  strategia rozwoju. 
 
Jakość  życia jest pojęciem szerokim, można wyodrębnić wiele podgrup. Szczególnie istotny 
jest podział na obiektywną i subiektywną jakość  życia Obiektywna jakość życia jest zbliżona 
znaczeniowo do pojęcia „warunki życia” czy „poziom życia” i oznacza całokształt 
obiektywnych warunków o charakterze infrastrukturalnym, w jakich  żyje społeczeństwo. 
Oparta jest na wskaźnikach makroekonomicznych (np. PKB, stopa inflacji)  
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i makrospołecznych (np. stopa rejestrowanego bezrobocia, liczba lekarzy na 100 tys. 
mieszkańców). Do określenia obiektywnej jakości  życia wykorzystuje się zwykle dane 
statystki publicznej czy Banku Danych Regionalnych.  
Subiektywna jakość życia jest związana z kolei z oceną stopnia zaspokojenia potrzeb. Jest to 
subiektywne postrzeganie własnego życia w ramach określonego systemu wartości oraz  
w określonych warunkach społecznych, gospodarczych i politycznych (zadowolenie  
z uzyskiwanych dochodów, własnej sytuacji mieszkaniowej). Ten sposób postrzegania jakości 
życia sięga do opinii i zachowań obywateli. 

W związku ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa, w naturalny sposób zwiększa się popyt 
na usługi z zakresu pomocy osobom starszym, niezdolnych do samodzielnego 
funkcjonowania. Działania Gminy winny uwzględniać zmiany demograficzne i związane  
z nimi zmiany zapotrzebowania na określone usługi.  

Cele operacyjne 
2.1. Podnoszenie poziomu wykształcenie mieszkańców oraz ich aktywności społeczno 

kulturowej.  
 2.2. Wprowadzenie kompleksowych programów dedykowanych wyrównywaniu różnic  

w poziomie życia mieszkańców. 

2.3. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych problemami społecznymi. 

Tabela 18. Mierniki osiągnięć - jakość życia 

Cel operacyjny Mierniki Źródła danych 
2.1. Podnoszenie poziomu 
wykształcenia mieszkańców 
oraz ich aktywności 
społeczno-kulturowej; 

Przeciętne wyniki 
sprawdzianu  
po VI klasie;  
Przeciętne wyniki 
sprawdzianu  
gimnazjalnego - część  
matematyczno-przyrodnicza. 

OKE 

2.2. Wprowadzenie 
kompleksowych programów 
dedykowanych 
wyrównywaniu różnic  
w poziomie życia 
mieszkańców. 

Liczba programów, inicjatyw Dane wewnętrzne 

2.3. Zapobieganie 
wykluczeniu społecznemu 
osób dotkniętych 
problemami społecznymi. 

Liczba ośrodków wsparcia 
Liczba programów 

Dane wewnętrzne 

Źródło: Opracowanie własne 
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2.1. Podnoszenie poziomu wykształcenie mieszkańców oraz ich aktywności społeczno 
kulturowej;  

Kierunki interwencji (zadania kluczowe): 

 Edukacja obywatelska mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży; 
 Modernizacja i rozwój infrastruktury służącej edukacji, doposażenie placówek 

edukacyjnych;  
 Rozwój zajęć pozalekcyjnych w placówkach wsparcia dziennego i podmiotach 

edukacyjnych - szczególnie w odniesieni do kompetencji kluczowych, 
profilaktyki bezpieczeństwa, zdrowia, sportu, kształcenia regionalnego; 

 Racjonalizacja systemu dowozu dzieci i młodzieży do szkół gimnazjalnych;  
 Promowanie programów autorskich, własnych oraz innowacji w systemie 

kształcenia;  
 Wdrożenie mechanizmów odkrywania, kształtowania i wspierania talentów,  

w tym wsparcie uzdolnionej młodzieży poprzez system stypendiów i nagród;  
 Wsparcie edukacji ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, w tym 

m.in. kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości; Podnoszenie 
kwalifikacji kadr edukacyjnych;  

 Kształtowanie i promocja postaw związanych z uczeniem się przez całe życie;  
 Promocja i wsparcie uczestnictwa osób starszych w systemie kształcenia 

ustawicznego. 
 

2.2. Wprowadzenie kompleksowych programów dedykowanych wyrównywaniu różnic  
w poziomie życia mieszkańców. 

Kierunki interwencji (zadania kluczowe): 

 Współpraca z powiatem oraz lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie nowych 
kierunków oraz nowoczesnych metod kształcenia zawodowego - kształcenie   
w miejscu pracy;  

 Rozwój kierunków kształcenia zawodowego, dostosowanych do rynku pracy; 
 Rozwój oferty oraz poprawa dostępności instrumentów wspierania mikro i małej  

przedsiębiorczości;  
 Rozwój oferty oraz  poprawa dostępności instrumentów wsparcia dla rozwoju  

ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa oraz marketingu wysokiej jakości produktów  
żywnościowych;  

 Kształcenie cech przedsiębiorczych wśród młodzieży, współpraca  szkół  z sektorem  
gospodarczym;  

 Współpraca  z lokalnym biznesem w kreowaniu warunków do prowadzenie małej  
przedsiębiorczości; 

 Promocja działalności gospodarczej i społeczno-zawodowej rzemiosła;  
 Rozwój ekonomii społecznej;  
 Inicjowanie powstawania, wspieranie i promocja różnorodnych organizacji  
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zrzeszających rolników;  
 Wsparcie i promocja tworzenia gospodarstw agroturystycznych oraz produkujących 

zdrową żywność; 
 Wsparcie dla modernizacji produkcji rolnej;  
 Pomoc w tworzeniu rolniczych zrzeszeń gospodarczych, np. grup producenckich;  
 Organizacja miejsc sprzedaży produktów lokalnych. 

 

2.3. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych problemami społecznymi. 

Kierunki interwencji (zadania kluczowe) 

 Utworzenie systemu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
obejmującego aktywizację społeczną, zdrowotną, edukacyjną i zawodową tych 
osób. 

 Organizacja pomocy sąsiedzkiej 
 Utworzenie systemu wsparcia i rozwój różnorodnych form usług na rzecz osób 

starszych, niepełnosprawnych, potrzebujących wsparcia w codziennej egzystencji; 
dzienne i całodobowe formy opieki, rodzinne domy pomocy, kluby seniora. 

 Działania dostosowawcze w ramach polityki społecznej w kontekście starzenia się 
społeczeństwa (adaptacja działań do zmieniających się potrzeb społecznych, 
rozszerzenie oferty dla osób starszych);  

 Wsparcie i aktywizacja osób niepełnosprawnych, w tym wyrównywanie szans   
w dostępie do usług zdrowotnych, edukacji oraz rynku pracy, a także likwidacja 
barier architektonicznych.  

 

OBSZAR III 
 
INFRASTRUKTURA 
Cel strategiczny 3. Rozwój infrastruktury 
 
Strategia postępowania: 
 
Infrastruktura to podstawowe urządzenia, budynki użyteczności publicznej, wyposażenie 
techniczne i instytucje usługowe, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. Infrastruktura wspiera działalność produkcyjną, 
usługową, choć sama nie bierze bezpośredniego w nich udziału. Oznacza układ i wzajemne 
relacje elementów (części) stanowiących całość.  
 
Sektor usług publicznych wpływa bezpośrednio na jakość życia mieszkańców danej gminy. 
Zaliczają się do niego przede wszystkim usługi społeczne - edukacja, kultura, sport   
i rekreacja, pomoc społeczna i opieka medyczna oraz techniczne – gospodarka komunalna. 
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Dbałość o wysoki komfort życia mieszkańców gminy realizować się winna także poprzez 
rozwijanie systemów infrastruktury technicznej, w tym służącej poprawie bezpieczeństwa 
ekologicznego. Dążenie do równowagi sfery społecznej, gospodarczej i środowiska 
naturalnego winno stanowić podstawowe założenie rozwojowe Gminy Kuryłówka. 
 
Sprawny system zarządzania publicznego determinuje całokształt działań rozwojowych,  
w szczególności planowania i realizowania inwestycji, w tym finansowanych ze środków 
zewnętrznych, wdrażania nowych metod zarządczych oraz obsługi klientów urzędu gminy 
(mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów, turystów, itp.). To właśnie od jakości pracy 
administracji (profesjonalnego zarządzania) w dużej mierze zależy tempo rozwoju wspólnoty 
lokalnej - od stosowanych rozwiązań zarządczych, w tym nowoczesnych, związanych  
z elektroniczną administracją, kompetencjami pracowników, przejrzystymi kryteriami 
dystrybucji środków finansowych, budowanym klimatem dla rozwoju społeczno-
gospodarczego, od prowadzenia mądrej polityki rozwoju na poziomie strategicznym, od 
otwartości i umiejętności współpracy, a także wykorzystywania szans, pojawiających się  
w otoczeniu jednostki, w tym związanych z możliwościami zewnętrznego finansowania 
działań rozwojowych. Na skuteczność administracji samorządowej szczególną uwagę 
zwrócono w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Swój wyraz znalazło to  
w wydzieleniu osobnego celu głównego KSRR pod nazwą „sprawność”, który jest 
równoważny do takich działań,  jak rozwój infrastruktury, przedsiębiorczości czy rozwój 
społeczny. Jako działania szczególnie rekomendowane przez KSRR w odniesieniu do 
funkcjonowania administracji samorządowej zaliczyć należy: tworzenie narzędzi i praktyk do 
okresowej oceny sprawności struktury organizacyjnej pod kątem realizacji strategicznych 
celów jednostki, orientacja działań na osiąganie rezultatów pod kątem racjonalizacji kosztów 
funkcjonowania administracji publicznej, usprawnienie procesu podejmowania decyzji 
publicznych na podstawie analiz i zintegrowanych wskaźników, tworzenie płaszczyzn 
współpracy na rzecz pokonywania barier rozwojowych oraz szerokie podejście do rozwoju 
jednostki.  
 
Cele operacyjne 
3.1. Rozwój i poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy z wykorzystaniem 

zewnętrznych funduszy pomocowych; 
3.2. Informatyzacja Gminy – w tym informatyzacja Urzędu (e-Urząd) i zapewnienie 

mieszkańcom dostępu do szerokopasmowego Internetu; 
3.3. Podniesienie standardów obsługi interesantów w Urzędzie Gminy oraz podległych 

jednostkach organizacyjnych;  
3.4. Inwestycje infrastrukturalne ograniczające zużycie energii (termomodernizacje) oraz 

wykorzystujące odnawialne źródła energii  w budynkach; 
3.5. Rozbudowa infrastruktury gminnej w zakresie kanalizacji z wykorzystaniem 

zewnętrznych funduszy pomocowych; 
3.6. Rozwój infrastruktury kultury (biblioteki, budowa scen do występów artystycznych, 

punktu informacji o wydarzeniach kulturalnych itp.). 
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Tabela 19. Mierniki osiągnięć -  infrastruktura  

Cel operacyjny Mierniki Źródła danych 
3.1. Rozwój i poprawa 
infrastruktury drogowej na 
terenie Gminy 
 z wykorzystaniem 
zewnętrznych funduszy 
pomocowych. 

Liczba inwestycji. Dane wewnętrzne. 

3.2. Informatyzacja Gminy – 
w tym informatyzacja 
Urzędu (e-Urząd)  
i zapewnienie mieszkańcom 
dostępu do 
szerokopasmowego 
Internetu. 

Liczba usług publicznych w  
gminie świadczonych za 
pomocą sieci Internet. 

Dane wewnętrzne. 

3.3. Podniesienie standardów 
obsługi interesantów 
 w Urzędzie Gminy 
podległych mu jednostkach 
organizacyjnych. 

Przeciętny czas oczekiwania 
na wydanie decyzji  
w Urzędzie. 
 

Dane wewnętrzne. 

3.4. Inwestycje 
infrastrukturalne 
ograniczające zużycie energii 
(termomodernizacje) oraz 
wykorzystujące odnawialne 
źródła energii  w budynkach. 

Liczba inwestycji. Dane wewnętrzne. 

3.5. Rozbudowa 
infrastruktury gminnej  
w zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej  
z wykorzystaniem 
zewnętrznych funduszy 
pomocowych. 

Odsetek mieszkańców  
korzystających z instalacji  
kanalizacyjnej w ludności  
ogółem. 

BDL GUS. 

3.6. Rozwój infrastruktury 
kultury.  

Liczba czytelników bibliotek 
Liczba uczestników 
wydarzeń kulturalnych. 
Liczba inicjatyw 
kulturalnych.  

BDL, GUS, dane 
wewnętrzne. 

Źródło: Opracowanie własne  
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3.1. Rozwój i poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy z wykorzystaniem 
zewnętrznych funduszy pomocowych. 

Kierunki interwencji (zadania kluczowe): 

 Budowa, modernizacja i przebudowa dróg gminnych do parametrów normatywnych;  
 Budowa, modernizacja i przebudowa chodników oraz poboczy;  
 Budowa, modernizacja i przebudowa miejsc parkingowych, szczególnie przy  

obiektach użyteczności publicznej, turystycznych, itp.; 
 Współpraca w zakresie dostosowania rozkładu jazdy komunikacji autobusowej;   
 Regulacja stanu prawnego dróg i pasów drogowych;  
 Budowa dróg dojazdowych do pól;  
 Współpraca z innymi zarządcami dróg w zakresie modernizacji infrastruktury. 

3.2. Informatyzacja Gminy – w tym informatyzacja Urzędu (e-Urząd) i zapewnienie 
mieszkańcom dostępu do szerokopasmowego Internetu. 

Kierunki interwencji (zadania kluczowe): 

 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego  oraz edukacja mieszkańców   
w zakresie wykorzystania rozwiązań teleinformatycznych;  

 Rozwój usług elektronicznych e-administracja. 

3.3. Podniesienie standardów obsługi interesantów w Urzędzie Gminy podległych mu 
jednostkach organizacyjnych. 

Kierunki interwencji (zadania kluczowe): 

 Wdrażanie nowoczesnych instrumentów zarządzania publicznego;  
 Opracowanie systemu  doskonalenia  kadr samorządowych (wzmocnienie potencjału  

administracji);  
 Oparcie rozwoju gminy o zasady planowania i zarządzania strategicznego;  
 Promowanie systemu wartości etycznych wśród pracowników samorządowych,  

przejrzystość pracy urzędu (w załatwianiu spraw i w dostępie do informacji  
publicznej).  

3.4. Inwestycje infrastrukturalne ograniczające zużycie energii (termomodernizacje) 
oraz wykorzystujące odnawialne źródła energii w budynkach. 

Kierunki interwencji (zadania kluczowe): 

 Modernizacja kotłowni w zakresie wymiany źródeł grzewczych na nowoczesne  
i ekologiczne; 

 Remonty zewnętrznych przegród obiektów – w szczególności izolacje: fundamenty, 
elewacje, stropy, dachy; 

 Budowa obiektów i urządzeń w zakresie produkcji i wykorzystania energii 
odnawialnej. 
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3.5.  Rozbudowa infrastruktury gminnej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej  

       z wykorzystaniem zewnętrznych funduszy pomocowych. 

Kierunki interwencji (zadania kluczowe): 

 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, rozbudowa elementów sieci 
wodociągowej; 

 Rozdzielenie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej;  
 Realizacja programów obejmujących budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;  
 Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej; 
 Modernizacja i remont istniejących odcinków sieci, obiektów i urządzeń sieciowych  

w celu poprawy sprawności i dostosowania do warunków środowiskowych.  
 
3.6. Rozwój infrastruktury kultury  

 Rozwój bibliotek;  
 Budowa scen do występów artystycznych; 
 Organizacja punktu informacji o wydarzeniach kulturalnych; 
 Działania inicjujące aktywność kulturalną na terenie Gminy.  

 
 
OBSZAR IV 
 
DZIEDZICTWO, TURYSTYKA I REKREACJA   

       Cel strategiczny 4. Ochrona i racjonalne kształtowanie środowiska przyrodniczego oraz 
ochrona dziedzictwa kulturowego 
Strategia postępowania: 
 
Rozwój turystyki i rekreacji w Gminie, bazując na naturalnych przewagach obszaru, takich 
jak historia i tradycja Ziemi Kuryłowskiej, atrakcyjne walory przyrodniczo-krajobrazowe  
oraz dobry stan środowiska naturalnego, bogactwo dziedzictwa kulturowego i religijnego 
działalność instytucji kultury czy wielość obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy, 
powinien opierać się o funkcjonowanie takiej oferty produktów turystycznych, które z uwagi 
na swoje unikalne cechy i oryginalną filozofię funkcjonowania będą chętniej wybierane na 
rynku. Osiągnięcie takiej przewagi rynkowej jest procesem długotrwałym i skomplikowanym, 
wymaga bowiem zaangażowania wielu zasobów i środków. Potrzeba kreatywności  
i sprawnego zarządzania, aby przygotować takie propozycje i rozwiązania, które przesądzą  
o niepowtarzalnym charakterze gminnej oferty turystycznej i kulturowej oraz pozwolą na 
osiągnięcie istotnej przewagi konkurencyjnej nad innymi jednostkami w regionie. 
  
Wyzwaniem dla całej wspólnoty samorządowej jest zatem ochrona przestrzeni kulturowej 
tożsamości lokalnej - poprzez m.in. profesjonalne zarządzanie kulturą i dziedzictwem 
kulturowym, dbałość o zabytki i ich wysoką dostępność dla mieszkańców oraz turystów, 
włączanie wartości dziedzictwa w obieg gospodarczy, kultywowanie tradycji oraz wspieranie 
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i promocję organizacji oraz twórców i artystów lokalnych, budowanie tożsamości  
i samoświadomości, a także zintegrowanie ochrony krajobrazu kulturowego i środowiska 
przyrodniczego. Jednym z narzędzi realizacji winna być szeroka współpraca terytorialna  
i międzysektorowa. Ponadto, potrzebne jest wspomaganie rozwoju turystyki i skuteczny 
system promocji turystycznej - poprzez m.in. wsparcie dla rozwoju i modernizacji 
infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej na terenie gminy, wspomaganie rozwoju 
branży usługowej, kreowanie nowych produktów turystycznych i kulturowych, w tym imprez  
o charakterze ponadlokalnym. Również w tym przypadku wymagane jest sprawne  
i efektywne współdziałanie pomiędzy gminą i innymi partnerami samorządowymi, 
organizacjami pozarządowymi, turystycznymi, instytucjami kultury, a także przedsiębiorcami  
i przedstawicielami mediów lokalnych i regionalnych.  
Teren Gminy Kuryłówka ma ogromny potencjał archeologiczny. Według notatki z badań 
archeologicznych prowadzonych w okresie od marca do września 2015r. przez Fundację 
Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, którą reprezentuje archeolog Dariusz Bobak, 
odkrycia są niezwykle cenne zarówno dla archeologów, jak i dla mieszkańców gminy. Dalsze 
prace prowadzone przy rewitalizacji pozostałości zachowanych w ziemi jak  
i wyeksponowanie istniejących zabudowań popałacowych znacznie zwiększyłyby  
atrakcyjność turystyczną Kuryłówki oraz chroniłoby cenne dziedzictwo narodowe. Prace 
rewitalizacyjne mogłyby odsłonić pozostałości piwniczki pozostałej po wyburzonej oficynie 
oraz w przyszłości koronę murów samego pałacu. Założenie to zbudowane przez Potockich  
w XVIII wieku na wzór doskonale znanego i zachowanego pałacu w Puławach, rangą 
dorównywało niewątpliwie innym rezydencjom magnackim w owym czasie.  
Również zachowane budynki oficyn przypałacowych, czyli obecna plebania oraz stodoła 
znajdująca się za nią warte są większego wyeksponowania. Tablica informująca, co to za 
budynki, wydaje się być niezbędnym minimum. Drugi, niewykorzystywany obecnie budynek, 
mógłby w przyszłości posłużyć również, jako salka eksponująca ogromną ilość zabytków 
odkrytych w trakcie wykopalisk oraz rekonstrukcje osad pradziejowych i całego założenia 
pałacowego. 
 
Prawidłowy rozwój turystyki i rekreacji, przy optymalnym wykorzystaniu zasobów Gminy 
Kuryłówka oraz szans pojawiających się w otoczeniu, skutkować będzie wzrostem 
gospodarczym. Pozytywne zmiany zachodzące na rynku lokalnym, dzięki rozwojowi 
turystyki i dziedzictwa kulturowego, widoczne będą także w innych sektorach gospodarczych 
oraz społecznych. 
 
 
Cele operacyjne 
4.1. Wykorzystanie i utrzymanie lokalnej różnorodności przyrodniczej; 
4.2. Rewitalizacja i ochrona obiektów zabytkowych oraz ich wykorzystanie do działań na 

rzecz rozwoju funkcji turystycznych Gminy Kuryłówka;  
4.3. Integracja lokalnej społeczności, zachowanie lokalnych tradycji i budowa więzi 

obywatelskich poprzez działania ze sfery kultury. 
 
Tabela 20. Mierniki osiągnięć – dziedzictwo, turystyka i rekreacja  
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Cel operacyjny Mierniki Źródła danych 
4.1. Wykorzystanie  
i utrzymanie lokalnej 
różnorodności przyrodniczej. 

Liczba programów 
rewitalizacyjnych. 

Dane wewnętrzne. 

4.2. Rewitalizacja i ochrona 
obiektów zabytkowych oraz 
ich wykorzystanie do działań 
na rzecz rozwoju funkcji 
turystycznych Gminy  
oraz odnajdywanie wartości 
historycznych i kulturowych 
z okresów historycznych. 

Liczba obiektów objętych 
działaniami 
konserwatorskimi  
i ochronnymi.  
Udział wydatków na kulturę  
i ochronę dziedzictwa  
w budżecie gminy.  
Efekty podjętych zadań 
wykopaliskowych  
i renowacyjnych. 

Dane wewnętrzne. 

4.3. Integracja lokalnej 
społeczności, zachowanie 
lokalnych tradycji i budowa 
więzi obywatelskich poprzez 
działania ze sfery kultury. 

Liczba inicjatyw. Dane wewnętrzne. 

Źródło: Opracowanie własne 

4.1. Wykorzystanie i utrzymanie lokalnej różnorodności przyrodniczej. 

      Kierunki interwencji (zadania kluczowe): 

 Zintegrowanie ochrony krajobrazu kulturowego i środowiska przyrodniczego, 
zachowanie i przywracanie wysokiego poziomu estetycznego otoczenia i ładu 
przestrzennego;  

 Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie promocji 
regionu poprzez różnorodność przyrodniczą oraz tradycję i historię Gminy 
Kuryłówka; 

 Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym programy 
rewitalizacyjne łączące turystykę i rolnictwo.  
 

4.2. Rewitalizacja i ochrona obiektów zabytkowych oraz ich wykorzystanie do działań 
na rzecz rozwoju funkcji turystycznych Gminy Kuryłówka oraz odnajdywanie wartości 
historycznych i kulturowych z okresów historycznych. 

      Kierunki interwencji (zadania kluczowe): 

 Sprawne i efektywne zarządzanie kulturą i dziedzictwem kulturowym, w tym rozwój  
partnerstwa międzysektorowego;  

 Poprawa stanu i sposobu użytkowania zabytków dziedzictwa kulturowego, 
zachowanie, rewitalizacja i przeciwdziałanie procesowi ich degradacji oraz 
udostępnianie (ze szczególnym uwzględnieniem dni weekendowych);  
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 Wspieranie i promocja organizacji zrzeszających twórców ludowych, w tym zespołów  
folklorystycznych, a także kół gospodyń wiejskich;  

 Współpraca między samorządowa i międzysektorowa w zakresie ochrony przestrzeni  
kulturowej i tożsamości lokalnej; 

 Podjęcie badań archeologicznych na wytypowanych stanowiskach.  
 

4.3. Integracja lokalnej społeczności, zachowanie lokalnych tradycji i budowa więzi 
obywatelskich poprzez działania ze sfery kultury. 

      Kierunki interwencji (zadania kluczowe): 

 Inicjowanie i wspieranie działań, mających na celu rozbudzanie i podnoszenie 
społecznej świadomości i wrażliwości w zakresie dziedzictwa kulturowego, w tym 
m.in. badanie i dokumentowanie lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego; 

 Współpraca z sektorem biznesu w zakresie wykorzystania potencjału ekonomicznego 
dziedzictwa kulturowego gminy (włączanie wartości dziedzictwa w obieg 
gospodarczy, m.in. współpraca w zakresie organizacji różnorodnych imprez);  

 Odtworzenie wielokulturowego bogactwa oraz tożsamości lokalnej i regionalnej 
szczególnie poprzez kultywowanie i promocję folkloru, tradycji lokalnych  
oraz twórczości ludowej, w tym m.in. restauracja ginących zawodów oraz wyrobów 
rzemiosła, wspieranie lokalnych twórców i artystów, odtwarzanie starych przepisów 
kulinarnych i kreowanie potraw lokalnych, jako produktów turystycznych, organizacja 
wydarzeń kulturalnych, bazujących na obrzędach i zwyczajach wiejskich oraz na 
produkcji rolnej. 
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III. System monitoringu i ewaluacji Strategii  
 
Procedury wdrażania, monitorowania i aktualizacji zawierają listę działań, których podjęcie 
ma na celu ułatwienie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Kuryłówka na lata 2015-2022 oraz 
umożliwienie stałego monitorowania i dostosowywania jej zapisów do zmieniających się 
warunków otoczenia społeczno-gospodarczego. Proces wdrażania Strategii jest rozpatrywany 
na trzech głównych poziomach:  

 organizacyjnym,  
 merytorycznym,  
 społecznym. 

 
1. Poziom organizacyjny  
Strategia proponuje przede wszystkim zadania, które stanowią wyzwania dla całej 
społeczności lokalnej i wszystkich instytucji działających na polu aktywizacji mieszkańców 
gminy, które mogą być partnerami administracji samorządowej w procesie wdrażania. Tak 
realizowana zasada partnerstwa jest jednym z fundamentalnych elementów polityki 
strukturalnej Unii Europejskiej. Wdrażanie Strategii, zawierającej zadania będące  
w kompetencjach wielu podmiotów, wymaga ścisłej koordynacji i współpracy pomiędzy 
zainteresowanymi stronami. Stąd też efektywność realizacji celów wyodrębnionych  
w Strategii, w dużej mierze będzie zależała od komórki zarządzającej jej wdrażaniem - 
Zespołu Zadaniowego - powołanego Zarządzeniem Wójta Gminy Kuryłówka. 
 
Koordynacja procesu wdrażania i aktualizacji Strategii będzie odbywać się poprzez 
wykorzystanie samorządowego modelu zarządzania strategią. Model ten przekazuje proces 
zarządzania Strategią w ręce przedstawicieli władz jednostek samorządowych, a więc w tym 
przypadku – Wójta Gminy Kuryłówka oraz Rady Gminy. Decyzje, podejmowane  
w porozumieniu tych organów, oparte na kompleksowym podejściu do uwarunkowań 
społeczno-gospodarczych, będą w bardzo istotny sposób wpływały na rozwój lokalny Gminy 
Kuryłówka. Celem wystąpienia efektu synergii w odniesieniu do działań władz 
samorządowych w zakresie stymulowania rozwoju gminy został utworzony Zespół 
Zadaniowy powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Kuryłówka. W tym modelu niezmiernie 
ważna jest współpraca Zespołu Zadaniowego z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi  
w Urzędzie. Podstawowymi zadaniami Zespołu Zadaniowego w zakresie wdrażania Strategii  
i rozwoju lokalnego powinny być: koordynacja współpracy z innymi jednostkami samorządu 
terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami:  
 

 harmonizacja realizacji działań zapisanych w Strategii i innych dokumentach 
branżowych,  

 przygotowanie okresowych raportów o stanie społeczno-gospodarczym gminy,  
 pozyskiwanie partnerów do realizacji zadań zapisanych w Strategii.  

 
Podstawą skutecznego wdrażania działań służących osiąganiu celów Strategii Rozwoju jest 
dysponowanie wiedzą na temat postępów osiąganych w zakresie wdrażanych kierunków 
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interwencji oraz zdolność do reagowania na pojawiające się różnice pomiędzy  przyjętymi 
założeniami a uzyskiwanymi efektami realizacji kluczowych zadań.  Wszyscy partnerzy 
realizujący zadania w Strategii Rozwoju będą poproszeni o aktywną współpracę z Zespołem 
Zadaniowym. W tym celu u każdej jednostki koordynującej zadania w Strategii powinna 
zostać wyznaczona osoba do kontaktu z  Zespołem Zadaniowym, szczególnie w kontekście 
aktualizacji i monitorowania dokumentu. Utworzenie takiej struktury poziomej na terenie 
gminy z pewnością przyczyni się do koordynacji zadań w zakresie wspierania rozwoju 
lokalnego, efektywniejszego generowania pomysłów na wspólne projekty oraz realnego 
zarządzania Strategią Rozwoju Gminy Kuryłówka na lata 2015-2022.  
 
Sprawozdawczość z monitoringu oraz aktualizacja  Gminy Kuryłówka na lata 2015-2022 
dokonywana będzie co trzy lata. Zespół Zadaniowy dokonuje okresowej oceny stopnia 
realizacji Strategii w oparciu o dwa elementy podsystemu monitorowania i ewaluacji:  
 

 analizę wskaźnikową, opracowywaną przez Zespół Zadaniowy na podstawie 
informacji otrzymanych od wydziałów i referatów Urzędu Gminy Kuryłówka oraz 
jednostek gminy, bazującą na miernikach wyznaczonych dla każdego celu 
operacyjnego; 

 raport z realizacji kierunków interwencji Strategii Rozwoju, przygotowywany przez 
Zespół Zadaniowy na podstawie informacji otrzymanych od wydziałów i referatów 
Urzędu Gminy Kuryłówka oraz jednostek organizacyjnych gminy. 
 

Analiza wskaźnikowa, bazującą na miernikach wyznaczonych dla każdego celu 
operacyjnego Strategii Rozwoju, będzie przygotowywana przez Zespół Zadaniowy w oparciu 
o pozyskane dane statystyczne i informacje, w skład, których wchodzą następujące źródła 
informacji:  

 statystyka publiczna – generowana przez Główny Urząd Statystyczny w ramach 
Banku Danych Lokalnych, dostępna pod adresem www.stat.gov.pl –  
z uwzględnieniem opóźnienia w zamieszczaniu aktualnych danych statystycznych  
w Banku Danych Lokalnych;  

 statystyka prowadzona przez samorząd gminny – generowana i gromadzona przez 
poszczególne wydziały i referaty Urzędu Gminy Kuryłówka oraz jednostki 
organizacyjne gminy, zobowiązane do terminowego przekazywania danych  
i informacji do Zespołu Zadaniowego;  

 statystyka prowadzona przez podmioty prywatne, pozarządowe, samorząd regionalny  
i administrację rządową dot. działań zbieżnych merytorycznie z badanym celem 
operacyjnym - przekazywanie informacji i danych przez te podmioty i jednostki 
zewnętrzne do Zespołu Zadaniowego powinno odbywać się na mocy porozumień 
pomiędzy samorządem gminy oraz wskazanymi podmiotami i jednostkami. 
Porozumienia te dotyczą takich podmiotów i jednostek zewnętrznych, jak np.: izby  
i stowarzyszenia gospodarcze, Podkarpacka Organizacja Turystyczna, Wojewódzki 
Konserwator Zabytków, zarządcy dróg, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, Urząd 
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Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, czy Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna w Rzeszowie.  
 

W wyborze mierników określających postęp realizacji celów Strategii Rozwoju, przyjęto 
zasadę ograniczonej liczby mierników monitorowania dla każdego z celów - zgodnie  
z rekomendacjami zawartymi w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Przy doborze 
mierników kierowano się adekwatnością, jednak głównym ograniczeniem była dostępność 
danych. Podstawowym źródłem danych do monitorowania poziomu realizowania Strategii 
Rozwoju Gminy Kuryłówka  stała się statystyka publiczna, a w niektórych przypadkach 
konieczne jest zawiązanie porozumień z podmiotami i jednostkami zewnętrznymi. W ramach 
analizy wskaźnikowej realizowanej przez Zespół Zadaniowy pochodzące ze statystyki 
publicznej (BDL, GUS) mogą zostać przedstawione w układach porównawczych, tj. np.  
w porównaniach względnych do innych gmin oraz średniej dla powiatu leżajskiego, 
województwa podkarpackiego, czy kraju. Zakres czasowy analizy powinien obejmować 
zmiany w stosunku do roku bazowego (2015 r.) i roku ostatniego badania (dynamika).  

 
Pomocnicza tabela do przekazywania danych statystycznych do Zespół Zadaniowy przez  
wydziały i referaty Urzędu Gminy Kuryłówka oraz jednostki gminy (jako dane własne oraz 
pozyskane od instytucji zewnętrznych) wygląda następująco:  
 
Cel operacyjny nr .............................  

Nazwa miernika Źródło 
danych 

i jednostka 
miary 

Wartość dla 
roku bazowego 

(2015r.) 

Wartość dla 
roku badanego 

(……r.) 

1. ...................................... 
 

   

2. ...................................... 
 

   

3. ………………………….. 
 

   

 
Raport z realizacji  kierunków interwencji,  przygotowywany przez Zespół Zadaniowy, opiera 
się na informacjach dotyczących stanu realizacji danego kierunku interwencji, 
przekazywanych przez poszczególne wydziały i referaty Urzędu Gminy Kuryłówka  oraz 
jednostki gminy, zbieżne merytorycznie z badanym celem operacyjnym. Konkretny wydział, 
referat lub jednostka gminy składa co trzy lata sprawozdanie do Zespołu Zadaniowego  (na 
określonym formularzu sprawozdawczym), które jest podstawą zbiorczego raportu z realizacji 
kierunków interwencji całej Strategii. Jeżeli dany kierunek interwencji mieści się  
w kompetencjach  podmiotu zewnętrznego (podmioty prywatne, pozarządowe, samorząd 
powiatowy, samorząd regionalny i administracja rządową), to jednostką monitorującą ze 
strony Gminy Kuryłówka jest konkretny wydział, referat Urzędu Gminy Kuryłówka lub 
jednostka gminna, która merytorycznie jest zbieżna z przedmiotem danego kierunku 
interwencji. W przypadku takich kierunków interwencji, jednostka monitorująca ze strony 
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Gminy Kuryłówka pozyskuje informacje od podmiotu zewnętrznego, dotyczące stanu 
wdrożenia danego kierunku interwencji i składa co trzy lata sprawozdanie do Zespołu 
Zadaniowego  (na określonym formularzu sprawozdawczym), które jest podstawą zbiorczego 
raportu z realizacji kierunków interwencji całej Strategii,  
Okresowe sprawozdania z realizacji poszczególnych kierunków interwencji są składane przez 
wydziały i referaty Gminy Kuryłówka oraz jednostki gminne do Zespołu Zadaniowego. Na  
podstawie złożonych sprawozdań z danego okresu sprawozdawczego, Zespół Zadaniowy 
opracowuje raport z realizacji kierunków interwencji, który wraz z analizą wskaźnikową jest 
podstawą dla Rady Gminy do podejmowania oceny realizacji Strategii Rozwoju, 
wprowadzania uzupełnień oraz dokonywania niezbędnych i uzasadnionych zmian 
(reagowanie na zmieniające się uwarunkowania społeczno-gospodarcze w otoczeniu). Dla 
zwiększenia efektywności procesu sprawozdawczego z realizacji kierunków interwencji 
Strategii Rozwoju, wydziały i referaty Gminy Kuryłówka oraz jednostki gminne składają 
sprawozdania na ujednoliconym formularzu sprawozdawczym, wg następującego wzoru: 
 
 
KIERUNEK INTERWENCJI: ................... 
 
CEL 
STRATEGICZNY 
 
 
……………………. 

 
 
CEL OPERACYJNY 
 
 
……………………. 

 
JEDNOSTKA  
MONITORUJĄCA   
ZE  
STRONY GMINY: 
…………………….. 

 
JEDNOSTKA 
REALIZUJĄCA  
(JEŚLI DOTYCZY) 
 
……………………... 

OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI  
(m.in. m.in. zrealizowane przedsięwzięcia w danym okresie, stopień realizacji kierunku interwencji, 

skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, 
sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) 

OPIS  POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  
(m.in. m.in. problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny,  środki podjęte  

w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku 
interwencji, możliwe usprawnienia) 

OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA  
(wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji  
w danym okresie (lata realizacji), w podziale na źródła finansowania)  

 
Budżet gminy                             (kwota w zł)                            (% kwoty ogółem)  
 
Budżet jednostki realizującej       (kwota w zł)                            (% kwoty ogółem)  
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Środki zewnętrzne ......................(kwota w zł)                            (% kwoty ogółem)  
 

           Ogółem kwota                            (kwota w zł)                            (% kwoty ogółem) 
 
2. Poziom merytoryczny   
 
Poziom merytoryczny obejmuje wdrażanie i monitorowanie realizacji celów zapisanych  
w Strategii Rozwoju oraz przegląd jej zapisów i ich aktualizację. W konsekwencji 
systematycznych działań wdrożeniowych i monitorujących, osiągnięte zostaną cele 
operacyjne (średniookresowe) i strategiczne (długookresowe). Strategia Rozwoju Gminy  
Kuryłówka określona została na lata 2015-2022. Okres ten odzwierciedla kolejny okres 
budżetowy Unii Europejskiej oraz działania aktualizacyjne dokumentów regionalnych  
i krajowych. Strategia jest nadrzędnym dokumentem prowadzącym do osiągania celów 
średniookresowych i długookresowych w rozwoju społeczno-gospodarczym gminy. Na 
poziomie merytorycznym ważną rolę przypisuje się Radzie Gminy, reprezentującej 
różnorodne środowiska lokalne. Tym samym Rada będzie wsparciem merytorycznym dla 
Zespołu Zadaniowego. Monitoring i aktualizacja będzie dokonywana w przedstawiony 
poniżej sposób:  
 
1.   Zadania związane z monitoringiem i aktualizacją Strategii powierza się Wójtowi Gminy 
Kuryłówka.  
2. Odpowiedzialność za zwoływanie posiedzeń Rady Gminy w zakresie ewaluacji  
i aktualizacji  Strategii powierza się Przewodniczącemu Rady, na wniosek  Wójta Gminy 
Kuryłówka. 
3. Odpowiedzialność za obsługę techniczną i organizacyjną prac aktualizacyjnych  
i monitorujących Rady Gminy powierza się Zespołowi Zadaniowemu.  
4.   Co trzy lata wyznaczony kierownik Zespołu Zadaniowego będzie składał Wójtowi Gminy 
Kuryłówka raport z realizacji kierunków interwencji oraz analizę wskaźnikową realizacji 
celów Strategii za dany okres sprawozdawczy. 
5.  Zakres raportu z realizacji kierunków interwencji obejmuje:  

 skrótowe przedstawienie aktualnego stanu realizacji poszczególnych kierunków 
interwencji,  

 skrótowe przedstawienie ewentualnych trudności realizacyjnych dla poszczególnych 
kierunków interwencji, z uwzględnieniem proponowanych działań naprawczych,  

 wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunków interwencji 
w badanym okresie, w podziale na źródła finansowania. 

6.   Zakres analizy wskaźnikowej realizacji celów strategii obejmuje:  
 porównanie wskaźników bazowych (dla roku 2015) ze wskaźnikami dla badanego  

okresu realizacji Strategii, 
 wskazanie tendencji wzrostowych i malejących w poszczególnych celach 

operacyjnych Strategii.  
7.    Raport z realizacji kierunków interwencji oraz analiza wskaźnikowa są przygotowywane  
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przez Zespół Zadaniowy w oparciu o informacje i dane  statystyczne przesłane przez 
jednostki realizujące lub jednostki monitorujące ze strony Gminy Kuryłówka.  
8.   Zespół Zadaniowy, na początku stycznia  odpowiedniego  roku, przesyła powiadomienie o  
rozpoczęciu procesu sprawozdawczego za  dany okres  do wszystkich jednostek realizujących  
lub do jednostek monitorujących ze strony Gminy Kuryłówka, jeżeli w przypadku danego  
kierunku interwencji jednostką realizującą jest podmiot zewnętrzny. Wraz z powiadomieniem  
Zespół Zadaniowy przesyła formularze sprawozdawcze zawarte w Strategii oraz wykaz  
kierunków interwencji realizowanych lub monitorowanych przez dany wydział, referat  
Urzędu Gminy Kuryłówka lub jednostkę gminy.  
9.   Informacje o stopniu realizacji poszczególnych kierunków interwencji oraz osiąganych  
wskaźnikach za dany okres, jednostki przygotowują na formularzach sprawozdawczych  
przesłanych przez Zespół Zadaniowy - do końca stycznia odpowiedniego roku.  
10. Raporty z realizacji kierunków interwencji oraz analizy wskaźnikowe realizacji celów  
Strategii w badanym okresie, będą przedstawiane Radzie Gminy w terminie do końca  
I kwartału odpowiedniego roku oraz podawane do publicznej wiadomości w Biuletynie  
Informacji Publicznej. 
11.  Przewodniczący Rady, na wniosek Wójta Gminy Kuryłówka, może zaprosić do prac  
Rady w zakresie monitorowania, ewaluacji i aktualizacji Strategii przedstawicieli innych  
instytucji.  
12.   Na specjalnym posiedzeniu Rada Gminy dokonuje ewaluacji i aktualizacji Strategii.  
13.   Przewodniczący Rady, na wniosek  Wójta  Gminy Kuryłówka, zwołuje posiedzenie  
ewaluacyjne i aktualizujące – w październiku lub listopadzie odpowiedniego roku – dotyczące  
realizacji Strategii.  
14.   Przewodniczący Rady, na wniosek  Wójta  Gminy Kuryłówka, może zwołać dodatkowe  
posiedzenia ewaluacyjne i aktualizujące. 
15.  Rada Gminy na posiedzeniu ewaluacyjnym i aktualizującym dokonuje:  
oceny realizacji celów Strategii na podstawie materiałów przygotowanych przez Zespół  
Zadaniowy (stan osiągnięcia wskaźników przyjętych dla poszczególnych celów operacyjnych  
Strategii),  

 identyfikacji problemów, które ograniczyły bądź uniemożliwiły realizację 
wyznaczonych celów,  

 opracowania propozycji niezbędnych zmian w zakresie realizowanych celów.  
16.   Propozycje niezbędnych zmian w zakresie realizowanych celów Rada Gminy  
przedstawia  Wójtowi  Gminy Kuryłówka, który podejmuje decyzję o ich ewentualnym  
uwzględnieniu w Strategii. 
17.  Prace Rady Gminy  na specjalnym posiedzeniu  ewaluacyjnym i aktualizującym są  
protokołowane. Efektem posiedzeń jest sprawozdanie z posiedzeń Rady przygotowywane  
przez Biuro Rady. 
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3. Poziom społeczny  

Poziom społeczny dotyczy upowszechniania zapisów  Strategii Rozwoju Gminy Kuryłówka 
na lata 2015-2022 wśród społeczności lokalnej oraz pozyskiwania partnerów (lokalnych  
i  zewnętrznych) dla realizacji zadań Strategii. Głównym  adresatem zapisów dokumentu są 
mieszkańcy gminy, a w szczególności:  

1.  Radni, pracownicy Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych;  
2.  Posłowie i Senatorowie reprezentujący w Parlamencie  region  oraz radni Sejmiku  
     Wojewódzkiego, związani z regionem;  
3.  Przedsiębiorcy, przedstawiciele sektora gospodarczego, instytucje otoczenia biznesu,  
instytucje szkoleniowe z regionu;  
4.  Sektor finansowy – banki, instytucje pożyczkowe i kredytowe; 
5.  Wyższe uczelnie z terenu regionu;  
6. Organizacje pozarządowe z terenu gminy, Powiatowy Urząd Pracy, placówki 
edukacyjne. 

 
Upowszechnienie zapisów Strategii wśród społeczności lokalnej ma na celu:  
1.  Poinformowanie o zakończeniu prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju;  
2.  Objaśnienie  dalszych etapów procesu planowania rozwoju społeczno-gospodarczego  
w gminie - realizacja zapisów Strategii, zaproszenie partnerów do współpracy;  
3. Prezentację lokalnego potencjału społeczno-gospodarczego Gminy Kuryłówka, priorytetów  
i kierunków jego rozwoju w najbliższych latach (obszary priorytetowe i cele strategiczne, cele  
operacyjne, kierunki interwencji);  
4.  Objaśnienie roli funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w finansowaniu rozwoju  
lokalnego i sposobu ich pozyskiwania poprzez przygotowanie projektów wynikających  
ze Strategii Rozwoju - z kierunków interwencji; 
5.  Zachęcenie do wzięcia udziału w realizacji zapisów  Strategii Rozwoju Gminy Kuryłówka  
na lata 2015-2022.  
 
W celu upowszechnienia treści Strategii należy przeprowadzić proponowane działania:  
 
1.   Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom  treść Strategii Rozwoju  
Gminy Kuryłówka na lata 2015-2022.  
2.  Umieszczenie do pobrania w wersji elektronicznej na stronie internetowej gminy  
i w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)  materiału przybliżającego zainteresowanym    
Strategię.  
3. Udzielanie przez władze samorządowe gminy wywiadów dla prasy lokalnej  
i regionalnej oraz lokalnych rozgłośni radiowych na temat zakończenia prac nad Strategią  
Rozwoju Gminy Kuryłówka na lata 2015-2022 oraz sposobów realizacji jej zapisów. 
4.  Przekazanie bibliotekom publicznym oraz szkołom z terenu gminy wydrukowanego  
egzemplarza tekstu Strategii wraz z nagraną płytą CD, zawierającą materiał informacyjny. 
Ważnym adresatem  Strategii Rozwoju Gminy Kuryłówka na lata 2015-2022  jest również 
otoczenie jednostki, szczególnie:  
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 Sąsiednie gminy,  
 Powiat leżajski,  
 Zarząd Województwa Podkarpackiego, 
 Wojewoda Podkarpacki,  
 Organizacje samorządu gospodarczego o ponadlokalnym zasięgu,  
 Organizacje rządowe, samorządowe i pozarządowe o ponadlokalnym zasięgu 

(regionalnym i krajowym);  
 Potencjalni inwestorzy zainteresowani inwestycjami w gminie,  

 
Ramy współpracy międzysektorowej i międzygminnej w zakresie realizacji  Strategii 
Rozwoju Gminy Kuryłówka na lata 2015-2022 Partnerów, biorących udział w realizacji  
Strategii Rozwoju można podzielić na trzy główne grupy (zgodnie z zasadą „trójkąta  
współpracy”):  

1.  Instytucje publiczne (władze samorządowe, instytucje użyteczności publicznej, agendy  
rządowe, przedsiębiorstwa komunalne),  
2.  Prywatni przedsiębiorcy i organizacje otoczenia biznesu (firmy, spółdzielnie, instytucje  
finansowe, izby gospodarcze, cechy rzemiosł, fundacje, stowarzyszenia gospodarcze),  
3.  Organizacje pozarządowe (towarzystwa i stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe,  
grupy nieformalne).  

  Praca zespołowa, partnerska na rzecz gminy wymaga od osób i organizacji pełnego 
zaangażowania i wiąże się z podejmowaniem ryzyka. Być „partnerem” oznacza w pełni 
odpowiadać za działania własne i tych, z którymi wspólnie podejmujemy decyzje. 
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