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1. WPROWADZENIE 

1.1. PRZESŁANKI OPRACOWANIA ORAZ ZNACZENIE STRATEGII ROZWOJU MIASTA 

I GMINY SIENIAWA NA LATA 2015–2021 

Strategia rozwoju jest najważniejszym dokumentem programowym dla każdej organizacji, 

zarówno przedsiębiorstwa jak i jednostki samorządu terytorialnego. Dokument Strategii Rozwoju 

Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2015–2021 powstał w celu zintensyfikowania kompleksowego 

rozwoju gminy poprzez wskazanie zrównoważonej ścieżki rozwoju. Dokument jest kontynuacją działań, 

realizowanych w latach 2007–2013, w ramach Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa. Niniejsza 

strategia wyznacza podstawowe kierunki rozwoju przy uwzględnieniu istotnych aspektów 

demograficznych, społecznych oraz gospodarczych. Dokument stanowi plan systemowego działania, 

obecnych oraz przyszłych władz gminnych, w oparciu o atuty i słabości wewnętrzne oraz 

uwzględniający szanse i zagrożenia płynące ze stale zmieniającego się otoczenia zewnętrznego gminy. 

Strategia ułatwi lokalnym władzom racjonalne organizowanie działań oraz rozwiązywanie 

napotykanych problemów społecznych, gospodarczych oraz ekologicznych. 

W przygotowaniu dokumentu strategii, w celu scharakteryzowania i opisania podstawowych 

zasobów gminy, wykorzystano ogólnodostępne dane statystyczne, dane i informacje pochodzące  

z Urzędu Miasta i Gminy oraz podlegających mu jednostek organizacyjnych. Ponadto wśród 

mieszkańców gminy przeprowadzono badanie ankietowe oraz konsultacje społeczne, co umożliwiło 

dokonanie oceny warunków życia oraz określenie głównych obszarów problemowych.  

Z uwagi na strategiczny charakter dokumentu do pracy nad jego opracowaniem 

zaangażowano przedstawicieli władzy lokalnej, radnych gminnych, przedsiębiorców, mieszkańców 

gminy, pracowników Urzędu Miasta i Gminy, reprezentantów szkół, rolników oraz przedstawicieli 

lokalnych organizacji pozarządowych. Dokument powstał aby pomóc gminie wykorzystać jej atuty  

i pojawiające się szanse, przy jednoczesnej świadomości słabych stron oraz monitoringu istniejących 

zagrożeń. Jest to zarówno diagnoza obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Gminy Sieniawa, 

jak również usystematyzowany zbiór jasno sprecyzowanych potrzeb oraz wynikających z nich 

niezbędnych kierunków działania.  

Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2015–2021 wskazuje kierunki 

zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego gminy, którego głównym celem jest poprawa 

warunków i jakości życia mieszkańców. 
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1.2. CELE STRATEGII 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2015–2021 ma na celu zapewnienie 

korzystnych warunków rozwoju gminy oraz poprawę jakości życia jej mieszkańców. Cel zostanie 

osiągnięty przy wykorzystaniu mocnych stron gminy Sieniawa, a także szans wynikających z jej 

geograficznego położenia, potencjału gospodarczego, walorów środowiskowych oraz uwarunkowań 

historycznych i kulturowych. Dokument strategii stanowić będzie podstawę do kształtowania 

kierunków podejmowanych działań oraz wytyczania zadań do realizacji. Określenie potencjalnych 

możliwości i kierunków pożądanych zmian, w postaci strategicznego planu rozwoju gospodarczego  

i społecznego gminy, wpłynie na ożywienie przedsiębiorczości, przyciąganie inwestorów oraz promocję 

gminy, co przełoży się na poprawę jakości i standardu życia jej mieszkańców. 

1.3. HORYZONT CZASOWY STRATEGII 

Realizacja Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa przewidziana została na lata 2015–2021. 

Strategiczny charakter dokumentu umożliwia osiągniecie wszystkich zakładanych celów oraz realizację 

zaplanowanych zadań. 

1.4. OPIS METODOLOGII BADANIA 

Zespół opracowujący dokument Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa, w oparciu  

o zgromadzone dane, informacje, posiadane dokumenty, przeprowadzone badanie ankietowe oraz 

konsultacje społeczne, starał się poznać otoczenie gminy oraz zrozumieć zachodzące w nim procesy. 

Szczególny nacisk położono na zidentyfikowanie problemów, potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców 

gminy Sieniawa. 

Koncepcja opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2015–2021 

powstała jako opracowanie eksperckie przy jednoczesnym udziale społeczności lokalnej, radnych 

gminy, sołtysów oraz pracowników tutejszego urzędu. W założeniu stworzenia dokumentu strategii, 

przyjęto za warunek konieczny zaangażowanie do prac oraz konsultacji otrzymanych wyników osoby 

tworzące gminę. Prace nad strategią rozpoczęto od zebrania danych, niezbędnych do określenia 

obecnej sytuacji gminy Sieniawa oraz uwarunkowań jej dalszego rozwoju. Dane pozyskano m.in.  

z Urzędu Miasta i Gminy, Głównego Urzędu Statystycznego, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów – 

Rejon Energetyczny w Jarosławiu, Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Gazu  

w Przeworsku oraz innych źródeł dostępnych informacji na temat gminy. 
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Prace na tworzeniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2015–2021 

obejmowały kilka etapów, wśród których wyróżnić można: 

 prace przygotowawcze obejmujące zapoznanie się z wszelkimi dostępnymi źródłami 

danych i informacji o obecnym stanie rozwoju gminy; 

 wstępną identyfikację kluczowych problemów oraz wyznaczenie potencjalnych 

kierunków rozwoju gminy na lata 2015-2021. W ramach realizacji etapu opracowano 

formularz kwestionariusza (w wersji papierowej oraz elektronicznej) na potrzeby 

badania ankietowego mieszkańców; 

 analizę uzyskanych wyników  badania ankietowego; 

 opracowanie, na podstawie przeprowadzonych prac przygotowawczych oraz wyników 

badania ankietowego, analizy SWOT Miasta i Gminy Sieniawa oraz wstępne 

wyznaczenie obszarów strategicznych, celów strategicznych i operacyjnych; 

 przeprowadzenie konsultacji społecznych uzyskanych wyników prac analitycznych; 

 ostateczne określenie obszarów strategicznych, celów strategicznych i operacyjnych 

oraz zidentyfikowanie planowanych do realizacji w ich zakresie zadań; 

 etap konsultowania i uzgadniania dokumentu strategicznego przed ostatecznym 

zatwierdzeniem dokumentu przez Radę Gminy; 

 etap zatwierdzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2015–2021. 
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2. DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI SPOŁECZNO–GOSPODARCZEJ 

MIASTA I GMINY SIENIAWA 

2.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 

2.1.1. POŁOŻENIE I FUNKCJE GMINY 

Gmina Sieniawa jest gminą miejsko-wiejską zlokalizowaną w północno-wschodniej części 

województwa podkarpackiego, administracyjnie usytuowaną w powiecie przeworskim. Przeważający 

obszar położony jest w obrębie Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Powierzchnia gminy zajmuje 12 750 ha, 

co stanowi niespełna 20% powierzchni powiatu przeworskiego.  

Tabela 1. Gmina Sieniawa na tle powiatu przeworskiego, stan na 2014 r. 

JEDNOSTKA 

TERYTORIALNA 

POWIERZCHNIA 

W HA 

POWIERZCHNIA 

W KM2 

LUDNOŚĆ 

NA 1 KM2 

LUDNOŚĆ 

OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

Adamówka 13 428 134 31 4136 2050 2086 

Gać 3596 36 129 4654 2273 2381 

Jawornik Polski 6293 63 72 4555 2251 2304 

Kańczuga 10 503 105 119 12 551 6197 6354 

Przeworsk 9080 91 164 14 875 7289 7586 

Sieniawa 12 750 128 55 7149 3595 3554 

Tryńcza 7006 70 119 8362 4192 4170 

Zarzecze 4918 49 146 7185 3562 3623 

Razem 67 589 676 835 63 467 31 409 32 058 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, Urząd Miasta i Gminy Sieniawa, 2015 r. 

 

Według danych z Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa z 2014 r. gmina zamieszkiwana jest przez 

7149 osób, z czego 2212 to mieszkańcy miasta Sieniawa, część gminy wiejskiej zamieszkiwana jest 

przez 4937 mieszkańców. 

 

 

 

 

 

 

 



STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY SIENIAWA NA LATA 2015-2021 

INNpuls dla samorządów  8 

Rysunek 1. Gmina Sieniawa na tle powiatu przeworskiego 

 

 

Źródło: Opracowanie własne, 2015 r. 

 

W mieście Sieniawa znajduje się siedziba organów samorządowych i zarazem centrum 

administracyjne gminy. Miasto położone jest w Dolinie Dolnego Sanu, w odległości 2 km od prawego 

brzegu rzeki San w pobliżu ujścia Lubaczówki i Wisłoka. Powierzchnia miasta obejmuje 674 ha, z czego 

469 ha przeznaczona jest do użytku rolnego. Miasto jest centrum regionalnego przemysłu rolno-

spożywczego, stanowi ośrodek usługowy dla obszaru wiejskiego oraz centrum turystyczno-

wypoczynkowe gminy. 

Sieniawa, wraz z okolicznymi terenami, zlokalizowana jest w rozległej dolinie, 

o charakterystycznie łagodnych stokach i licznych stawach oraz mokradłach. Od strony południowo-

wschodniej miasto otaczają rozległe tereny lasów sieniawskich, natomiast od strony północnej 

sąsiaduje z Puszczą Sandomierską.  

Od stolicy województwa podkarpackiego – miasta Rzeszowa – Sieniawa oddalona jest  

o niespełna 55 km. W odległości 18 km, od strony południowo-zachodniej, położony jest Przeworsk,  

od strony południowo-wschodniej, w odległości 22 km Jarosław. Gmina Sieniawa, w ujęciu 

administracyjnym, sąsiaduje z: 

 od strony północnej z gminą Adamówka; 

 od strony wschodniej z gminą Wiązownica (powiat jarosławski); 

 od strony południowo-wschodniej z gminą Jarosław (powiat jarosławski); 

 od strony południowo-zachodniej z gminą Tryńcza; 

 od strony zachodniej z gminą Leżajsk (powiat leżajski). 
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Administracyjny obszar gminy obejmuje miasto Sieniawa oraz 9 jednostek pomocniczych, tzw. 

sołectw: 

 Sieniawa – powierzchnia 674,20 ha; 

 Czerce – powierzchnia 2451,42 ha; 

 Czerwona Wola – powierzchnia 1422,59 ha; 

 Dobra – powierzchnia 3475,42 ha; 

 Dybków – powierzchnia 457,94 ha; 

 Leżachów – powierzchnia 995,75 ha; 

 Paluchy – powierzchnia 430,90 ha; 

 Pigany – powierzchnia 591,73 ha; 

 Rudka – powierzchnia 1510,56 ha; 

 Wylewa – powierzchnia 739,34 ha. 

Wykres 1. Podział terytorialny gminy w rozbiciu na poszczególne sołectwa, stan na 2015 r. 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, 2015 r. 

 

Tereny leśne obejmują 5209,65 ha powierzchni gminy, co stanowi około 40% jej obszaru. 

Pozostały obszar gminy został zagospodarowany pod użytek rolny oraz zabudowę gospodarstw 

domowych i aglomeracji miejskiej. Tereny rozciągające się wzdłuż prawego brzegu Sanu stanowią 

strefę intensywnego rozwoju rolnictwa i są całkowicie wyłączone z zabudowy. Produkcyjna przestrzeń 

rolnicza obejmuje przede wszystkim użytki zielone, grunty orne, zadrzewienie śródpolne, drogi 

gospodarcze  
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i dojazdowe pól, rowy, stawy. Użytki rolne średnich i niższych klas stanowią podstawową bazę dla 

produkcji roślinnej, handlowej oraz sadowniczej. 

2.1.2. RYS HISTORYCZNY 

Osada Sieniawa założona została w 1672 roku. z inicjatywy Mikołaja Hieronima Sieniawskiego 

– wojewody wołyńskiego, hetmana polnego koronnego oraz właściciela olbrzymich dóbr na 

wschodnich terenach Rzeczypospolitej. Sieniawa nabyła prawa miejskie w 1676 roku. Miasto spełniało 

istotną rolę w prywatnych dobrach rodu Sieniawskich, pełniąc funkcję portową, funkcję prywatnego 

miasta rezydencjonalnego, ośrodka administracyjno-dyspozycyjnego dóbr oraz centrum lokalnego 

rynku. Dynamiczny rozwój i bogatą architekturę miasto zawdzięcza jednak dwóm znakomitym rodom: 

Sieniawskich oraz Czartoryskich. Czartoryscy byli właścicielami miasta od 1734 r. i wznieśli m.in. w XVIII 

wieku zespół pałacowo-parkowy – jeden z najatrakcyjniejszych zabytków gminy. Dzięki swojemu 

zaangażowaniu i zasługom dla miasta rody te na zawsze wpisały się w historię tego regionu.  

 Wyrazem wdzięczności za hojne dary i inwestycje w infrastrukturę są symbole miejscowości. 

Nazwa oraz herb w postaci półksiężyca z gwiazdą na błękitnym tle nawiązuje do rodu Sieniawskich.  

Rysunek 2. Herb Sieniawy 

 
Źródło: www.sieniawa.pl, 2015 r. 

 

Położenie geograficzne miasta sprzyjało rozwojowi osadnictwa. Dogodna rzeźba terenu, 

bogatego w niewielkie i podmokłe wzniesienia, oraz bliskie sąsiedztwo rzeki pozwalały na rozbudowę 

sieci osad nadrzecznych oraz gródków w górnej i środkowej części Sanu. Intensywny rozwój regionu 

nastąpił w okresie XV i XVIII wieku, kiedy to na skutek zasiedlenia terenów dawnej Puszczy 

Sandomierskiej utworzone zostały nowe osady. Był to czas związany z realizacją licznych projektów 

inwestycyjnych. Dotychczasowy układ przestrzenny uległ całkowitej modernizacji.  
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Sieniawa zlokalizowana została na skrzyżowaniu wielu szlaków handlowych. Główne 

połączenia biegnące przez Nadsanie łączyły na przykład Śląsk i część Europy Zachodniej, przez Jarosław 

na południowy wschód Europy aż po Morze Czarne. W związku z rozwojem handlu do Sieniawy 

napływała i osiedlała się ludność z całego świata, w szczególności Żydzi i Rusini. 

W okresie wojen XVIII wieku Sieniawa doznała licznych zniszczeń, na skutek przemarszów 

wojsk szwedzkich, saskich, polskich oraz rosyjskich. W latach 1772–1918 ziemie sieniawskie trafiły pod 

okupację austriacką. Wyznaczenie granicy austriacko-rosyjskiej na północ od Sieniawy doprowadziło 

do osłabienia pozycji i spowolnienia rozwoju regionu. Dodatkowo przemarsz wojsk napoleońskich 

spowodował epidemię żółtej febry, która zdziesiątkowała ludność lokalną. 

Jeszcze większe zniszczenie i degradację regionu przyniósł okres I wojny światowej.  

Z infrastruktury miasta niewiele wówczas pozostało; całkowicie zniszczono tereny mieszkalne, 

zabytkowe i miejsca kultu. Kolejne epidemie dziesiątkowały ludność. Wreszcie, po zakończeniu działań 

wojennych w 1918 roku, miasto zaczęło się odradzać. Kolejne lata XX wieku były czasem osłabienia 

relacji społeczno-gospodarczych tego regionu. Efektem panującej nędzy i niezadowolenia 

mieszkańców był wybuch strajku chłopów w miejscowościach Cieplica, Czerce, Pigany oraz Majdan 

Sieniawski. 

Podczas II wojny światowej ziemie sieniawskie najpierw okupowane były przez Niemców,  

a następnie przez Rosjan. Czas okupacji, w wyniku prowadzonych walk i wywózek na tereny ZSRR, 

skutkował rozbiciem wielu rodzin w regionie. Po ataku wojsk niemieckich na Związek Radziecki 

Sieniawa ponownie trafiła pod okupację III Rzeszy. Hitlerowcy stworzyli na Podwalu getto, w którym 

mordowano mieszkańców narodowości żydowskiej. W okresie II wojny światowej miasto zostało 

niemalże całkowicie zniszczone i odbudowano je w powojennym okresie. 
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Rysunek 3. Mapa zabytków w gminie Sieniawa 

 

Źródło: ://www.sieniawa.neostrada.pl/sieniawa.html, 2015 r. 

 

2.1.3. UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNO-PRZYRODNICZE  

Do głównych elementów geomorfologicznych gminy należy zaliczyć jej położenie na terenie 

progu Wyżyny Lubelskiej. Od strony południowej obszar ten stanowi części Kotliny Sandomierskiej, 

zwanej także Nadsaniem. Jest to obszar położony w dolinie Dolnego Sanu, gdzie do Sanu uchodzą rzeki 

Lubaczówka i Wisłoka. Najwyższy punkt w okolicy znajduje się w sąsiedztwie sołectwa Dobra i jest to 

wzniesienie mierzące 224 m n.p.m., zwane „Sław-Górą”. W obrębie gminy Sieniawa rozciągają się 

rozległe doliny o łagodnych stokach i podmokłych terenach. Pochodzenie okolicznych stawów  

i mokradeł ma swoją genezę w zmianach koryta Sanu. W przeszłości bieg rzeki zmieniał się, czego 

skutkiem są pozostałe po dziś dzień skarpy, starorzecza i mokradła. Regulacja koryta Sanu, budowa 

zapory wodnej w Myczkowcach i w Solinie spowodowały ustabilizowanie biegu rzeki. 

Tereny ziem sieniawskich jak na warunki nizinne charakteryzują się sporym urozmaiceniem. 

Obszar stanowi zwarty wysoki płaskowyż z wierzchowinami, których wysokość względna dochodzi do  

40 m, tworząc wyraźną krawędź doliny Sanu. Jako jednostka administracyjna Nadleśnictwo Sieniawa 

sąsiaduje z następującymi jednostkami administracyjnymi Lasów Państwowych: 

 Nadleśnictwo Józefów oraz Nadleśnictwo Biłgoraj – od strony północnej; 

 Nadleśnictwo Oleszyce – od strony północno-wschodniej; 

 Nadleśnictwo Jarosław – od strony południowo-zachodniej; 

 Nadleśnictwo Kańczuga – od strony południowej oraz 
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 Nadleśnictwo Leżajsk – od strony zachodniej. 

Obszar Nadleśnictwa Sieniawa obejmuje swym zasięgiem obręby leśne Rudka i Sieniawa. 

Gmina posiada dobre warunki do rozwoju agroturystyki. Zarówno okolice miasta, jak  

i pozostałe tereny gminne stanowią jedne z najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo obszarów  

w powiecie. W gminie występują również dogodne warunki do polowań, a okoliczne rzeki – San  

i Lubaczówka – oraz liczne stawy hodowlane przyciągają wędkarzy. Lokalne lasy zachęcają miłośników 

przyrody do korzystania z leśnych ścieżek, traktów i pól biwakowych. Dla spacerujących przygotowano 

m.in. wiaty, zadaszenia, stoły, ławy i miejsca ogniskowe. W trakcie trwania sezonu dodatkową atrakcją 

dla turystów bywają obfite zbiory grzybów jadalnych oraz owoców leśnych. 

Rysunek 4. Okolice Sieniawy 

 

Źródło: https://ssl.panoramio.com/photo/105633769, 2015 r. 
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WNIOSKI: 

 Sieniawa – gmina miejsko-wiejska położona w województwie podkarpackim; 

 Powierzchnia gminy zajmuje 12 749,87 ha; 

 Gminę zamieszkuje 7149 mieszkańców; 

 Gminę tworzy miasto Sieniawa oraz 9 sołectw: Czerce, Czerwona Wola, Dobra, 

Dybków, Leżachów, Paluchy, Pigany, Rudka, Wylewa; 

 Gmina zlokalizowana jest na terenie progu Wyżyny Lubelskiej, od strony 

południowej stanowi część Kotliny Sandomierskiej; 

 Położona w okolicy ujścia do Sanu dwóch rzek Lubaczówki i Wisłoka; 

 Teren Nadleśnictwa Sieniawa obejmuje obszar leśny miejscowości Rudka oraz 

Sieniawa. 

 Walory środowiskowo-przyrodnicze sprzyjają rozwojowi agroturystyki 
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2.2. POTENCJAŁ SPOŁECZNY 

2.2.1. DANE DEMOGRAFICZNE 

Gmina Sieniawa, pod względem liczby mieszkańców, zajmuje szóstą pozycję w powiecie 

przeworskim. Na koniec 2014 r., wg danych z Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa, w gminie mieszkało 

7149 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 55 osób/km2. W ciągu ostatnich 10 lat liczba ludności  

w gminie zwiększyła się o 2,56%.  

Tabela 2. Stan ludności Miasta i Gminy Sieniawa w latach 2010–2014 z podziałem na płeć – stan na dzień 31.12.2014 r. 

ROK 
LUDNOŚĆ 
OGÓŁEM 

MĘŻCZYŹNI 
OGÓŁEM 

KOBIETY 
OGÓŁEM 

ZMIANA W STOSUNKU DO 
ROKU POPRZEDNIEGO 

2010 7020 3535 3485 - 

2011 7010 3538 3472 - 0,15% 

2012 7043 3540 3503 0,47% 

2013 7026 3536 3490 - 0,25% 

2014 7149 3595 3554 1,75% 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, UMiG Sieniawa, 2015 r.; obliczenia własne 

 

Analizując dane od roku 2010 należy stwierdzić, że odnotowuje się wzrost liczby mieszkańców 

gminy, tendencje spadkowe wystąpiły w latach 2011 oraz 2013. Tendencja wzrostowa jest bardzo 

korzystna dla rozwoju gminy. Odwrotna sytuacja rysuje się w regionie (stały niewielki spadek liczby 

mieszkańców odnotowuje się w województwie podkarpackim) oraz w kraju (w 2014 r. zanotowano 

spadek ogólnej liczby mieszkańców Polski w stosunku do roku poprzedniego – nieco ponad 0,04%). 

Wśród mieszkańców gminy mężczyźni stanowią 50,29% ludności (3595), natomiast kobiety 3554, tj. 

49,71% (dane na dzień 31.12.2014 r.)  Wskaźnik feminizacji (liczba kobiet na 100 mężczyzn) wg danych 

GUS w gminie Sieniawa wynosi obecnie 99. W skali powiatu – 103 K/100M, województwa 104K/100 

M, oraz kraju, gdzie występuje wyraźna przewaga kobiet nad mężczyznami 107K/100M. 

Wykres 2. Ludność Miasta i Gminy Sieniawa w latach 2010–2014 

 
Źródło:  Urząd Miasta i Gminy Sieniawa, 2015 r. 
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Tabela 3. Podział administracyjny Miasta i Gminy Sieniawa – powierzchnia, ludność – stan na dzień 31.12.2014 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
LUDNOŚĆ 

POWIERZCHNIA 
W KM2 

OGÓŁEM KOBIETY MĘŻCZYŹNI NA 1 KM2 

Czerce 447 220 227 19 24 

Czerwona Wola 515 258 257 37 14 

Dobra 470 221 249 13 35 

Dybków 747 370 377 187 4 

Leżachów 501 253 248 36 14 

Paluchy 148 71 77 37 4 

Pigany 600 305 295 120 5 

Rudka 751 355 396 50 15 

Wylewa 758 376 382 108 7 

Sieniawa m. 2212 1125 1087 369 6 

Razem gmina 7149 3554 3595 975 128 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Sieniawa, 2015 r. 

 

Najbardziej zaludnione w gminie jest miasto Sieniawa (2212) oraz miejscowości Wylewa (758)  

i Rudka (751), najmniej natomiast miejscowość Paluchy (148 osób). Jednocześnie w mieście Sieniawa 

występuje najwyższa liczba ludności na 1 km2 pośród wszystkich miejscowości gminy. 

Podstawowym elementem struktury demograficznej ludności jest wiek. Wpływa on na 

przebieg procesów demograficznych. Z tego względu podział ludności na określone grupy wiekowe 

(przedprodukcyjna, produkcyjna oraz poprodukcyjna) odgrywa pierwszoplanową rolę przy 

prowadzeniu wszelkich analiz demograficznych.  

Wykres 3. Struktura wiekowa ludności gminy Sieniawa – stan na dzień 31.12.2014 r. 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy Sieniawa, 2015  r. 

 

Wśród populacji gminy Sieniawa najliczniej reprezentowaną grupą wiekową są osoby w wieku 

produkcyjnym, ich liczba w roku 2014 wynosiła 4664 osoby, co stanowiło 65% ogółu ludności gminy. 

Kolejne miejsce pod względem liczebności w strukturze wiekowej mieszkańców zajmują grupy w wieku 
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przedprodukcyjnym – 1461 osób (20% ludności), natomiast najmniejszy odsetek ludności to osoby  

w wieku poprodukcyjnym – 1024 osób, tj. 15% mieszkańców). 

Tabela 4. Ekonomiczna struktura wiekowa ludności gminy Sieniawa w latach 2012–2014 

LATA 
LICZBA 

MIESZKAŃCÓ
W OGÓŁEM 

WIEK 
PRZEDPRODUKCYJNY 

DO 17 LAT 

WIEK 
PRODUKCYJNY 

M. 18-64 LAT, K. 18-59 

WIEK POPRODUKCYJNY 
M. > 65, K. > 60 

RAZEM 
W TYM 

KOBIETY 
RAZEM 

W TYM 
KOBIETY 

RAZEM W TYM KOBIETY 

2012 7043 1492 731 4556 2112 995 660 

2013 7026 1442 698 4577 2124 1007 668 

2014 7149 1461 708 4664 2170 1024 680 

Źródło: US Rzeszów, Urząd Miasta i Gminy Sieniawa, 2015  r. 

 

W strukturze wiekowej można zaobserwować, że w ciągu ostatnich 3 lat zmniejsza się liczba 

ludności w wieku przedprodukcyjnym. Nastąpił natomiast wzrost liczby ludności w wieku 

produkcyjnym oraz poprodukcyjnym. 

Widoczna jest również znaczna przewaga mężczyzn nad kobietami wśród osób w wieku 

przedprodukcyjnym i produkcyjnym, odwrócenie tej sytuacji następuje w grupie poprodukcyjnej, gdzie 

zdecydowaną przewagę stanowią kobiety. 

Tabela 5. Ruch naturalny ludności gminy Sieniawa w latach 2010–2014 

 
LATA 

MAŁŻEŃSTWA URODZENIA ZGONY 
PRZYROST 

NATURALNY 

W LICZBACH BEZWZGLĘDNYCH 

2010 49 66 49 17 

2011 53 70 56 14 

2012 45 73 58 15 

2013 34 65 63 2 

2014 42 61 58 3 

Źródło: US Rzeszów, Urząd Miasta i Gminy Sieniawa 2015 r. 

 

Zawieranie małżeństw odgrywa szczególnie ważną, inicjującą rolę w procesie reprodukcji 

ludności. W kraju zauważalny jest spadek liczby zawieranych małżeństw na korzyść związków 

nieformalnych. Taki spadek w gminie Sieniawa zauważalny był do roku 2013. Obecnie liczba 

zawieranych małżeństw stopniowo wzrasta.  

Poziom zaludnienia kształtują ruch naturalny i migracje ludności. Podstawowymi elementami 

przyrostu naturalnego ludności są: liczba urodzeń, liczba zgonów i przyrost naturalny będący różnicą 

pomiędzy urodzeniami i zgonami. Od kilku lat w całym kraju wyraźnie zauważamy spadek przyrostu 

naturalnego. Trend ten jest również widoczny w gminie Sieniawa, gdzie w latach 2010–2014 

odnotowano dodatni, ale niski przyrost naturalny. W roku 2014 osiągnął on wartość 3 i w porównaniu 

do roku 2010 saldo przyrostu spadło o 14. Na niski poziom wskaźnika przyrostu naturalnego składa się 
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przede wszystkim spadek urodzeń żywych. Przewiduje się, że tendencja spadkowa będzie się 

utrzymywać w następujących kilku latach.  

Wykres 4. Przyrost naturalny w Mieście i Gminie Sieniawa w poszczególnych miejscowościach w 2014 r. 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Sieniawa, 2015 r. 

 

Najwyższy wskaźnik przyrostu naturalnego w gminie został odnotowany w miejscowości 

Wylewa (6), natomiast najniższy wskaźnik zarejestrowano w miejscowości Rudka (- 4). 

Porównując wartości przyrostu naturalnego gminy Sieniawa z innymi gminami powiatu 

przeworskiego, stwierdzić należy, że gmina Przeworsk, Gać oraz Miasto i Gmina Sieniawa notuje 

wartość dodatnią w tym zakresie.  

Tabela 6. Ruch naturalny ludności na tle innych gmin powiatu przeworskiego w liczbach bezwzględnych w 2014 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
MAŁŻEŃSTWA URODZENIA ŻYWE ZGONY 

PRZYROST 
NATURALNY 

W LICZBACH BEZWZGLĘDNYCH 

Gmina Adamówka 23 44 50 -6 

Gmina Gać 18 48 41 7 

Miasto i Gmina Sieniawa  42 59 58 1 

Gmina Jawornik Polski 22 44 71 -27 

Miasto i Gmina Kańczuga 73 125 126 -1 

Gmina Tryńcza 42 80 83 -3 

Gmina Zarzecze 35 57 61 -4 

Gmina Przeworsk 72 160 138 22 

Miasto Przeworsk 82 136 136 0 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, 2015 r.; obliczenia własne 

 

W gminie Sieniawa od dwóch lat widoczne jest ujemne saldo migracji. W roku 2014 saldo 

migracji wyniosło -8. Dzieje się tak, ponieważ wzrasta liczba osób, które wymeldowują się z terenu 
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gminy. Tendencję napływu odnotowuje się w szczególności w mieście Sieniawa oraz miejscowości 

Dybków. Najwięcej osób napływa z obszarów wiejskich. Ubytek mieszkańców w wyniku ruchów 

migracyjnych zauważalny jest zwłaszcza w mieście Sieniawa oraz miejscowości Czerce. Migracje mają 

różny charakter, jednak dominującym powodem jest poszukiwanie pracy.  

Wykres 5. Napływy i odpływy ludności w gminie Sieniawa w latach 2012–2014 

 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, 2015 r. 

 

W zestawieniu z innymi gminami powiatu przeworskiego gmina Sieniawa plasuje się na trzecim 

miejscu pod względem migracji. Gmina Tryńcza jako jedyna w roku 2014 odnotowała dodatnie saldo 

migracji. W wyniku migracji ludności liczba mieszkańców całego powiatu przeworskiego w stosunku do 

roku 2013 zmniejszyła się  o 235 osób.  

 

Tabela 7. Migracje ludności powiatu przeworskiego w 2014 r. – stan na dzień 31.12.2014 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

NAPŁYW* ODPŁYW** 
SALDO 

MIGRACJI OGÓŁEM 
Z  

MIAST 
ZE 

WSI 

Z 
ZAGR
ANICY 

OGÓŁEM 
DO 

MIAST 
NA 

WIEŚ 

ZA 
GRANI

CĘ 

Gmina Adamówka 24 9 15 0 45 23 22 0 -21 

Gmina Gać 42 9 32 1 59 18 37 4 -17 

Miasto i Gmina 
Sieniawa  

51 22 29 0 59 24 35 0 -8 

Gmina Jawornik Polski 40 22 18 0 56 22 30 4 -16 

Miasto i Gmina 
Kańczuga 

130 45 71 14 141 60 80 1 -11 

Gmina Tryńcza 107 33 72 2 65 37 25 3 42 

Gmina Zarzecze 51 28 21 2 56 18 38 0 -5 

Gmina Przeworsk 123 68 52 3 159 66 90 3 -36 

Miasto Przeworsk 116 23 81 12 183 68 103 12 -67 

*zameldowanie na pobyt stały, ** wymeldowanie z pobytu stałego 

Źródło: GUS , Bank Danych Lokalnych, Rzeszów 2015 r. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2012r. 2013r. 2014r.

Napływ Odpływ



STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY SIENIAWA NA LATA 2015-2021 

INNpuls dla samorządów  20 

2.2.2. RYNEK PRACY 

Rynek pracy jest jednym z ważniejszych elementów analizy w trakcie dokonywania diagnozy 

sytuacji ekonomicznej i społecznej rozwoju gminy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego 

na koniec 2013 r. w gminie Sieniawa pracujących wg innego podziału niż PKD było 715 osób, z czego 

385 stanowiły kobiety. W stosunku do roku poprzedniego całkowita liczba osób pracujących wzrosła  

o 57 osób. Liczba pracujących osób na 1000 ludności stanowiła 102.  

Omawiając problematykę rynku pracy należy zwrócić uwagę na przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie brutto. Ze względu na brak danych dotyczących przeciętnego wynagrodzenia brutto na 

poziomie gmin, dane dotyczą powiatu przeworskiego.  

Tabela 8. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie przeworskim w latach 2011–2013 

LATA OGÓŁEM 
PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIA BRUTTO  

W RELACJI DO ŚREDNIEJ KRAJOWEJ (POLSKA+100) 

2011 2787,16 76,9 % 

2012 2859,57 76,4 % 

2013 2931,78 75,6 % 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, Rzeszów 2015 r. 

 

W 2013 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie przeworskim wynosiło 

2931,78 zł. natomiast w województwie podkarpackim kształtowało się na poziomie 3282,69 zł. Wyższe 

przeciętne wynagrodzenia brutto w województwie podkarpackim (pomijając miasta na prawach 

powiatu) odnotowano również w powiecie tarnobrzeskim, stalowowolskim, mieleckim oraz 

jarosławskim. Należy jednak zaznaczyć, że w gminie Sieniawa, która jest przeciętna pod względem 

ekonomicznym, wartość średniego wynagrodzenia brutto kształtuje się poniżej średniej wyliczonej dla 

powiatu przeworskiego. 

Poniższa tabela ukazuje pełne zestawienie poziomu płac w powiatach województwa 

podkarpackiego w roku 2013. 

Tabela 9. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie podkarpackim w 2013 r. 

JEDNOSTKA TERYTORIALNA OGÓŁEM W 2013 R. W ZŁ 

PODKARPACKIE * 3282,69 

Powiat bieszczadzki * 3237,17 

Powiat brzozowski 2964,62 

Powiat dębicki 3165,79 

Powiat jarosławski 3328,63 

Powiat jasielski * 3038,82 

Powiat kolbuszowski 2929,58 

Powiat krośnieński 2887,05 

Powiat leżajski 3146,29 
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Powiat lubaczowski 2951,96 

Powiat łańcucki 2890,03 

Powiat mielecki 3329,68 

Powiat niżański 2890,57 

Powiat przemyski 3036,69 

Powiat przeworski 2931,78 

Powiat ropczycko-sędziszowski 3138,68 

Powiat rzeszowski 3070,98 

Powiat sanocki 3078,45 

Powiat stalowowolski 3360,58 

Powiat strzyżowski 2786,37 

Powiat tarnobrzeski 3326,40 

Powiat leski * 3283,39 

Powiat m. Krosno 2980,59 

Powiat m. Przemyśl 3325,50 

Powiat m. Rzeszów 3859,86 

Powiat m. Tarnobrzeg 3200,51 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, Rzeszów 2015 r. 

 

2.2.3. BEZROBOCIE 

Właściwym obrazem przedstawiającym problem bezrobocia jest stopa bezrobocia tzn. 

stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie. W odniesieniu do gminy 

brak jest danych dotyczących liczby ludności aktywnej ekonomicznie, w związku z czym przedstawione 

zostaną dane w odniesieniu do powiatu, w jakim znajduje się gmina Sieniawa. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie przeworskim na koniec 2014 r. wyniosła 17,5%  

i była wyższa niż średnia w województwie podkarpackim o 2,7%. 
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Wykres 6. Stopa bezrobocia w powiatach województwa podkarpackiego – stan na dzień 31.12.2014 r. 

 
Źródło: www.stat.gov.pl  

 

Na koniec 2014 r. różnica pomiędzy najwyższą, a najniższą stopą bezrobocia na Podkarpaciu 

wyniosła 16,6 pkt. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: niżańskim – 23,3%, 

brzozowskim – 22,6%, leskim – 22,2%, strzyżowskim – 21,9%, bieszczadzki – 20,6% oraz ropczycko-

sędziszowskim – 19,3%. Najniższą stopę bezrobocia zanotowano w powiatach: miasto Krosno – 6,7%,  

miasto Rzeszów – 7,8%, mieleckim – 11,4%, stalowowolskim – 12,3%, dębickim i sanockim – 12,6%.  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w ewidencji osób zarejestrowanych jako bezrobotne 

widniało 475 osób z Miasta i Gminy Sieniawa, w tym z terenu miasta Sieniawa 158 osób oraz gminy 

Sieniawa 317. W stosunku do końca grudnia 2013 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 49 osoby. 
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Tabela 10. Bezrobotni zarejestrowani w gminie Sieniawa – stan na dzień 31.12.2014 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

LICZBA BEZROBOTNYCH 

OGÓŁEM W TYM KOBIETY 
Z PRAWEM DO ZASIŁKU 

OGÓŁEM W TYM KOBIETY 

Czerce 22 15 1 1 

Czerwona Wola 26 8 2 0 

Dobra 31 16 3 1 

Dybków 66 40 13 4 

Leżachów 31 18 3 2 

Paluchy 14 4 1 0 

Pigany 33 17 1 1 

Rudka 43 17 2 2 

Wylewa 51 35 4 3 

Sieniawa m. 158 80 9 6 

Razem gmina 475 250 39 20 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku, 2015 r. 

 

Wykres 7. Bezrobotni zarejestrowani z terenu Miasta i Gminy Sieniawa w latach 2011–2014 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku, 2015 r. 

 

Uwzględniając dane z lat 2011–2014 można zauważyć, że najwięcej bezrobotnych zarejestrowanych 

odnotowano w roku 2012 - 550 osoby. Od tego czasu zauważalny jest spadek liczby osób 

pozostających bez pracy. 

Uwzględniając płeć w strukturze bezrobotnych, zauważalna jest lekka przewaga kobiet. Na koniec 

2014 r. w rejestrze osób bezrobotnych figurowało: 

 250 kobiet, tj. 53% ogółu bezrobotnych; 

 225 mężczyzn, tj. 47% ogółu bezrobotnych. 
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Wśród bezrobotnych zarejestrowanych na terenie gminy przeważają ludzie młodzi. Wg stanu 

na koniec roku 2014 najliczniejszą grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat (142 

osoby). Drugą co do wielkości grupą były osoby w wieku 18-24 lat (25%). Najmniejszy odsetek 

bezrobotnych stanowią osoby powyżej 60 roku życia (15 osób). 

Wykres 8. Struktura wiekowa bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Sieniawa – stan na dzień 31.12.2014 r. 

 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku, 2015 r. 

 

W strukturze osób bezrobotnych dominują osoby o relatywnie niskim poziomie wykształcenia. 

W gminie Sieniawa na koniec 2014 r. najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby  

z wykształceniem zasadniczym zawodowym (30%) oraz gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym 

podstawowym (23%). W następnej kolejności wśród bezrobotnych były osoby legitymujące się 

wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (16%) oraz ogólnokształcącym (16%). Stosunkowo 

nieliczną grupę bezrobotnych (14%) stanowiły osoby z wykształceniem wyższym.  

Tabela 11. Bezrobotni z terenu Miasta i Gminy Sieniawa według poziomu wykształcenia w 2014 r. 

 
ROK 

 
OGÓŁEM 

WYKSZTAŁCENIE 

WYŻSZE 

ŚREDNIE 
GIMNAZJALNE 

I PONIŻEJ POLICEALNE I ŚREDNIE 
ZAWODOWE 

OGÓLNOKSZT
AŁCĄCE 

ZASADNICZE 
ZAWODOWE 

2014 475 68 77 77 143 110 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku, 2015 r. 

 

Najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych na terenie gminy na koniec roku 2014 stanowiły 

osoby bez stażu pracy, było ich 125 (26%). Bezrobotni ze stażem pracy do 1 roku oraz osoby ze stażem  
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osoby posiadające staż pracy powyżej 30 lat (1%). Strukturę bezrobotnych według stażu pracy 

przedstawia poniższy wykres. 

Wykres 9. Bezrobotni z terenu Miasta i Gminy Sieniawa  według stażu pracy – stan na dzień 31.12.2014 r. 

 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku, 2015 r. 

 

W 2014 r. z terenu gminy Sieniawa w ramach organizacji robót publicznych, prac społeczno-

użytecznych oraz prac interwencyjnych zatrudniono 28 bezrobotnych (w 2013 r. – 39).  Na odbycie 

stażu u pracodawcy zostało skierowane 76 bezrobotnych (w 2013 r. – 54).  Na szkolenia skierowano  

5 bezrobotnych (w 2013 r. – 6). Z powodu udzielenia pracodawcom refundacji niektórych kosztów 

zatrudnienia osoby bezrobotnej i wydatków związanych z utworzeniem nowego stanowiska pracy 

rejestry osób bezrobotnych z gminy Sieniawa opuściło 13 bezrobotnych (w roku 2013 r. – 3). 
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WNIOSKI: 

 Liczba mieszkańców gminy Sieniawa w latach 2010–2014 wzrosła o około 1,8%; 

 W ostatnich latach utrzymuje się dodatni, ale niski poziom przyrostu 

naturalnego, co oznacza, że społeczeństwo gminy zaczyna się starzeć; 

 Ujemne saldo migracji wskazuje na problem w kwestii społecznej gminy;  

 W 2014 r. odnotowano spadek liczby osób bezrobotnych, co uznać można za 

wychodzenie z kryzysu gospodarczego. 
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2.3. GOSPODARKA 

2.3.1. PODMIOTY GOSPODARCZE I ICH CHARAKTERYSTYKA 

Na terenie Miasta i Gminy Sieniawa wg danych statystycznych na koniec grudnia 2014 r. 

zarejestrowane były 363 podmioty gospodarki narodowej, co stanowi ponad 8% podmiotów 

zarejestrowanych w powiecie przeworskim. Zdecydowaną większość tych podmiotów stanowi sektor 

prywatny – 94,5%. Najwięcej firm (75,5%) stanowi własność osób fizycznych, prowadzących 

działalność gospodarczą. 

Taki stan rzeczy po części odzwierciedla ogólne tendencje panujące w gospodarce. Najbardziej 

konkurencyjnymi podmiotami, wytwarzającymi znaczną część Produktu Krajowego Brutto, są 

najmniejsze firmy, potrafiące najbardziej elastycznie reagować na zmiany zachodzące na rynku. 

Wśród pozostałych zarejestrowanych w gminie firm funkcjonują m.in. 23 spółki prawa 

handlowego, jedna spółka handlowa z udziałem kapitału zagranicznego, 3 spółdzielnie oraz 20 

stowarzyszeń i organizacji społecznych. 

Tabela 12. Podmioty gospodarki narodowej wg sektorów własnościowych – stan na dzień 31.12.2014 r. 

 
JEDNOSTKA 

MIARY 
2010 2011 2012 2013 2014 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON 

PODMIOTY WG SEKTORÓW WŁASNOŚCIOWYCH 

podmioty gospodarki narodowej 
ogółem 

szt. 337 341 359 356 363 

sektor publiczny – ogółem szt. 22 22 20 20 20 

sektor publiczny – państwowe i 
samorządowe jednostki prawa 
budżetowego 

szt. 18 17 15 15 15 

sektor prywatny – ogółem szt. 315 319 339 336 343 

sektor prywatny – osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą szt. 255 258 256 255 259 

sektor prywatny – spółki handlowe szt. 11 13 18 22 23 

sektor prywatny – spółki handlowe z 
udziałem kapitału zagranicznego szt. 1 1 1 1 1 

sektor prywatny – spółdzielnie szt. 4 4 4 4 3 

sektor prywatny – fundacje szt. 1 0 0 0 0 

sektor prywatny  – stowarzyszenia i 
organizacje społeczne szt. 18 18 20 20 20 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, 2015 r. 

 

Analizując powyższe dane, zauważyć należy, że na terenie gminy Sieniawa funkcjonuje firma  

z kapitałem zagranicznym, która prowadziła swoją działalność również w poprzednich latach. Fakt ten 

świadczy o atrakcyjności inwestycyjnej terenów gminy.  
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Na dzień koniec 2014 r. w gminie Sieniawa funkcjonowały następujące firmy, w podziale na 

poszczególne sekcje: 

Tabela 13. Podmioty gospodarki narodowej  wg sekcji – stan na dzień 31.12.2014 r. 

PODMIOTY WG SEKCJI I DZIAŁÓW PKD 2007 ORAZ SEKTORÓW WŁASNOŚCIOWYCH 

OGÓŁEM JEDNOSTKA 
MIARY 

2012 2013 2014 

Ogółem szt.  359 356 363 

Sekcja A – ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO szt.  12 13 11 

Sekcja B – GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE szt.  2 2 2 

Sekcja C – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE szt.  41 43 47 

Sekcja E – DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ 
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 

szt.  2 2 2 

Sekcja F – BUDOWNICTWO szt.  55 58 54 

Sekcja G – HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 

szt.  86 78 81 

Sekcja H – TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA szt.  18 22 23 

Sekcja I – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI 
GASTRONOMICZNYMI 

szt.  10 69 9 

Sekcja J – INFORMACJA I KOMUNIKACJA szt.  4 4 4 

Sekcja K – DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA szt.  9 8 9 

Sekcja L – DZIALALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚĆI szt.  6 6 6 

Sekcja M – DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA szt.  22 21 20 

Sekcja N – DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I 
DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 

szt.  13 12 10 

Sekcja O – ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; 
OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 

szt.  12 12 12 

Sekcja P – EDUKACJA szt.  30 25 25 

Sekcja Q – OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA szt.  7 7 7 

Sekcja R – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ szt.  5 6 7 

Sekcje S i T -  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA I GOSPODARSTWA 
DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA 
DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA 
WŁASNE POTRZEBY 

szt.  25 28 34 

SEKTOR PUBLICZNY 

Ogółem szt.  20 20 20 

Sekcja A – ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO szt. 1 1 1 

Sekcja C – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE szt.  1 1 1 

Sekcja E – DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI   
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 

 1 1 1 

Sekcja M – DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA szt. 1 1 1 

Sekcja O – ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; 
OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 

szt.  2 2 2 

Sekcja P – EDUKACJA szt.  10 10 10 

Sekcja Q – OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA szt.  2 2 2 

Sekcja R – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ szt.  2 2 2 

SEKTOR PRYWATNY 

Ogółem szt.  339 336 343 

Sekcja A – ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO szt.  11 12 10 

Sekcja B – GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE szt.  2 2 2 

Sekcja C – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE szt.  40 42 46 

Sekcja E – DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ 
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 

szt.  1 1 1 

Sekcja F – BUDOWNICTWO szt.  55 58 54 
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Sekcja G – HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 

szt.  86 78 81 

Sekcja H – TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA szt.  18 22 23 

Sekcja I – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI 
GASTRONOMICZNYMI 

szt.  10 9 9 

Sekcja J – INFORMACJA I KOMUNIKACJA szt.  4 4 4 

Sekcja K – DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA szt.  9 8 9 

Sekcja L – DZIALALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚĆI szt.  6 6 6 

Sekcja M – DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA szt.  21 20 19 

Sekcja N – DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I 
DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 

szt.  13 12 10 

Sekcja O – ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; 
OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 

szt.  10 10 10 

Sekcja P – EDUKACJA szt.  20 15 15 

Sekcja Q – OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA szt.  5 5 5 

Sekcja R – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ szt.  3 4 5 

Sekcje S i T -  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA I GOSPODARSTWA 
DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA 
DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE 
POTRZEBY 

szt.  25 28 34 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, 2015 r. 

 

W roku 2014 w gminie Sieniawa powstało 35 nowo zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych. Liderem w tym zakresie jest miasto Sieniawa (20). Natomiast wskaźnik przedsiębiorstw 

wykreślanych z rejestru REGON w roku 2014 wyniósł 19. Dowodzi to stabilności sektora 

przedsiębiorstw, trwałości funkcjonowania podmiotów gospodarczych.  

Tabela 14. Podmioty gospodarcze nowo zarejestrowane i wyrejestrowane z rejestru REGON w gminie Sieniawa – 
porównanie w latach 2011–2014. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

NOWO REJESTROWANE PODMIOTY 
GOSPODARCZE W REJESTRZE REGON  

W LATACH 

PODMIOTY WYREJESTROWYWANE  
Z REJESTRU REGON W LATACH 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Czerce 1 2 0 0 0 0 2 0 

Czerwona Wola 3 1 2 5 0 4 0 5 

Dobra 1 0 1 0 0 0 0 0 

Dybków 0 3 2 2 0 2 1 0 

Leżachów 5 0 2 1 0 0 2 2 

Paluchy 0 0 0 0 0 0 1 0 

Pigany 0 1 4 2 0 0 1 0 

Rudka 2 1 1 1 0 1 2 0 

Sieniawa 23 17 24 20 3 17 19 8 

Wylewa 4 1 5 4 0 1 2 4 

Razem Gmina 39 26 41 35 3 25 30 19 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, Urząd Miasta i Gminy Sieniawa, 2015 r. 
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Wykres 10. Podmioty w rejestrze REGON w gminie Sieniawa  w latach 2011–2014. 

 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, Urząd Miasta i Gminy Sieniawa, 2015 r. 

 

W latach 2011–2014 na obszarze gminy Sieniawa utworzono 141 i zlikwidowano 77 

podmiotów gospodarczych, zatem saldo jest dodatnie. Trend ten wskazuje na rosnący potencjał 

gospodarczy gminy. 

Wykres 11. Przyrost liczby podmiotów gospodarczych w gminie Sieniawa w latach 2010–2014 

 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, Urząd Miasta i Gminy Sieniawa, 2015 r. 

 

W środowisku przedsiębiorczym gminy Sieniawa dominuje działalność usługowa rynkowa. 

Największym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszyła się działalność handlowa (24%), 

budownictwo (16%) oraz przetwórstwo przemysłowe (13%). Wiele osób prowadziło działalność jako 
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gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników lub gospodarstwa produkujące wyroby i 

świadczące usługi na własne potrzeby (10%) lub transport (7%). 

2.3.2. ROLNICTWO 

W gospodarce gminy ważnym, a przez wiele lat wręcz najważniejszym elementem było 

rolnictwo. Gmina Sieniawa posiada charakter typowo rolniczy oraz korzystne warunki do rozwoju 

produkcji rolnej dzięki dobrej klasie gleb.  

Powierzchnia gospodarstw rolnych, wg grup obszarowych użytków rolnych, zajmuje 4572,00 

ha. W tym liczba gospodarstw rolnych wynosi 1097. 

Według danych uzyskanych z Powszechnego Spisu Rolnego 2010 na terenie gminy Sieniawa  

w strukturze użytkowania gruntów największy obszar zajmują grunty orne. W roku 2010 obejmowały 

one 2406,29 ha, tj. 53% ogólnej powierzchni gminy. Grunty orne stanowią również 62% powierzchni 

użytków rolnych na terenie gminy. Drugie miejsce w strukturze użytków rolnych zajmują łąki  

o powierzchni 1307,95 ha (33%), następnie pastwiska rozciągające się na powierzchni 156,52 ha (4%) 

oraz sady stanowiące 1% ogólnej powierzchni użytków rolnych.  

Tabela 15. Użytkowanie gruntów według rodzaju użytków w gminie Sieniawa w roku 2010 

OGÓLNA 
POWIERZCHNIA 
GRUNTÓW (HA) 

UŻYTKI ROLNE (HA) LASY  
I GRUNTY 

LEŚNE 
POZOSTAŁE 

RAZEM 
GRUNTY 

ORNE 
SADY ŁĄKI 

PASTWISKA 
TRWAŁE 

4572,00 3904,21 2406,29 33,45 1307,95 156,52 387,26 280,53 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, 2015 r. 

 

Zgodnie z danymi z Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. na terenie gminy Sieniawa 

działalność prowadzi 1097 gospodarstwa rolne. Są to w większości gospodarstwa indywidualne  

o zróżnicowanej powierzchni. Dominujące wśród gospodarstw są gospodarstwa niewielkie,  

o powierzchni pomiędzy 1, a 5 ha. Stanowią one 59% powierzchni wszystkich gospodarstw rolnych. 

Około 339 osób posiada bardzo niewielkie gospodarstwa o powierzchni do 1 ha. W gminie Sieniawa 

znajduje się 21 gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha, dla których działalność rolnicza jest 

podstawowym źródłem dochodu. Jak wskazują dane ze Spisu zdecydowana większość gospodarstw nie 

prowadzi wyspecjalizowanej produkcji. Wśród zróżnicowanego wolumenu najpopularniejsza jest 

produkcja roślinna. 
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Wykres 12. Struktura powierzchni zasiewów wg rodzaju upraw w ha. 

 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, 2015 r. 

 

W strukturze upraw dominują zboża, zwłaszcza pszenica ozima – 27% oraz mieszanki zbożowe 

jare – 25% ogólnej powierzchni zasiewów zbóż. Niewielki udział w całości upraw stanowią inne 

zasiewy, takie jak ziemniaki (8%), kukurydza (3%) czy też rzepak stanowiący 1% powierzchni zasiewów. 

Według Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. w indywidualnych gospodarstwach rolnych  

w zakresie gospodarki zwierzęcej dominuje hodowla drobiu – 22 112 szt. oraz bydła, jego pogłowie 

liczyło 1690 szt. Duże znaczenie w gospodarstwach odgrywa również chów trzody chlewnej, którego 

pogłowie liczyło 1417 szt. 

Wykres 13. Struktura pogłowia zwierząt gospodarskich w szt. 

 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, 2015 r. 
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W gminie obecnie działa kilka zakładów zajmujących się przetwórstwem rolnym. Są to  

w głównie młyny, piekarnia. Zakłady te oferują i sprzedają swoje produkty na rynku lokalnym; kilka  

z nich sprzedaje na rynku regionalnym. 

 

 

 

  

WNIOSKI: 

 W gminie Sieniawa funkcjonują 363 podmioty gospodarcze, co korzystnie 

świadczy o strukturze gospodarki; 

 Sektor prywatny stanowi 94,5% wszystkich podmiotów gospodarczych; 

 W gminie utrzymuje się dodatnie saldo podmiotów rejestrowanych w REGON; 

 Wśród przedsiębiorstw znaczną liczbę stanowią małe podmioty gospodarcze  

o słabej pozycji rynkowej; 

 Większość przedsiębiorstw funkcjonujących w gminie prowadzi działalność 

usługową, w szczególności handel oraz budownictwo; 

 Pomimo stosunkowo dobrych warunków dla rolnictwa i dobrze rozwiniętej 

gospodarki rolnej, gospodarstwa są rozdrobnione, skupione na tradycyjnych 

formach rolnictwa. 
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2.4. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I JAKOŚĆ ŻYCIA 

2.4.1. EDUKACJA 

Pierwsze wzmianki dotyczące edukacji na terenie gminy Sieniawa pojawiły się już w XVIII 

wieku, kiedy to miejscowy organista uczył młodych chłopców czytania, pisania oraz przygotowania do 

służby w czasie mszy świętych. Obecnie edukacja jest jednym z kluczowych celów przyświecających 

działaniom lokalnych samorządowców. Gmina zapewnia usługi edukacyjne na poziomie 

przedszkolnym, podstawowym i gimnazjalnym. Daje szansę i możliwość rozwoju każdemu młodemu 

mieszkańcowi. 

Obecnie w gminie działa 5 ośrodków przedszkolnych, Miejskie Przedszkole w Sieniawie oraz 

1 Przedszkole Niepubliczne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi 

Panny Niepokalanie Poczętej w Sieniawie. Ponadto na terenie gminy funkcjonuje kilka szkół 

podstawowych: 

 Szkoła Podstawowa w Rudce im. Ignacego Krasickiego; 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czerwonej Woli; 

 Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Dobrej; 

 Szkoła Podstawowa im. prof. K. Sucheckiego w Wylewie; 

 Szkoła Podstawowa w Sieniawie im. Tadeusza Kościuszki. 

W roku szkolnym 2015/2016 naukę podjęło łącznie 524 uczniów szkół podstawowych. Dla 

porównania w roku szkolnym 2014/2015 do sieniawskich podstawówek uczęszczało 529 uczniów. Do 

nauczania młodych mieszkańców gmina zatrudnia 78 nauczycieli. 
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Wykres 14. Liczba uczniów w roku szkolnym 2015/2016. 

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Sieniawa, 2015 r. 

 

Na terenie gminy działa Gimnazjum im. bł. Augusta Czartoryskiego z siedzibą w Sieniawie.  

W gimnazjum tym w roku szkolnym 2015/2016 naukę podjęło 242 uczniów. Do ich kształcenia 

zaangażowano 26 nauczycieli.  

Na terenie gminy Sieniawa funkcjonuje również Zespół Szkół w Sieniawie składający się  

z Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Informatycznego. ZS Rok po roku przez kilka ostatnich 

lat, ZS w Sieniawie figuruje jako najlepsza szkoła ponadgimnazjalna powiatu przeworskiego oraz 

plasuje się w czołówce listy najlepszych liceów województwa podkarpackiego. W roku 2015 Zespół 

Szkół zajął w Rankingu Liceów 2015 211. miejsce w kraju, co zarazem dało wysokie 9. miejsce 

w województwie podkarpackim oraz  tytuł „Srebrnej Szkoły 2015”. 

Rysunek 5. Tytuł „Srebrnej Szkoły 2015” przyznany ZS w Sieniawie 

 
Źródło:  http://zssieniawa.com.pl, 2015 r. 
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uznać za dobry. Jest to rezultatem stałych, znaczących nakładów finansowych samorządu na 

modernizację majątku poprzez jego remonty, przebudowę czy budowę nowych obiektów. 

2.4.2. OCHRONA ZDROWIA 

Na terenie miasta i gminy Sieniawa funkcjonuje niepubliczny system opieki zdrowotnej. Porad 

medycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej udzielają: 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MedicDor; 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Sieniawie. 

Dodatkowo na zasadzie indywidualnych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia lub 

jako prywatne, funkcjonują dwa gabinety stomatologiczne oraz dwa rehabilitacyjne. Na terenie gminy 

funkcjonują również trzy apteki.  

Porad medycznych udziela personel medyczny stanowiący: lekarz rodzinny pediatra, lekarz 

rodzinny, ginekolog oraz 2 stomatologów. W 2014 roku mieszkańcom całej gminy udzielono 36 741 

porad lekarskich. 

2.4.3. POMOC SPOŁECZNA  

Na terenie miasta Sieniawa funkcjonuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Głównym celem jego działalności jest pomoc rodzinom oraz osobom samotnym, zamieszkującym 

obszar gminy, w trudnych sytuacjach życiowych. Działania realizowane przez ośrodek, w zakresie 

szeroko rozumianej pomocy społecznej, mają na celu zapewnienie najbardziej potrzebującym 

mieszkańcom gminy godnych warunków życia. Do ośrodka najczęściej zgłaszają się osoby cierpiące  

z powodu ubóstwa, bezrobocia, bezdomności. Ośrodek wspiera również osoby niepełnosprawne, 

przewlekle chore.  

Najbardziej potrzebujący mieszkańcy maja możliwość korzystania z zasiłków i świadczeń 

rodzinnych. W roku 2014 różnymi formami świadczeń rodzinnych zostało objętych 582 rodziny. 

Rodzaje świadczeń rodzinnych udzielane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Sieniawie : 

 Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku: 

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego; 

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka; 

- dodatek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu  

wychowawczego; 
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- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka; 

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; 

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego; 

- dodatek z tytułu na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości  

w której znajduje się szkoła; 

- dodatek z tytułu na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem  

w miejscowości w której znajduje się szkoła; 

 Zasiłek pielęgnacyjny; 

 Świadczenie pielęgnacyjne; 

 Specjalny zasiłek opiekuńczy; 

 Zasiłek dla opiekuna; 

 Składki na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne. 

Mieszkańcy regionu mogą również korzystać z funduszu alimentacyjnego, który podobnie do 

świadczeń rodzinnych finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu państwa. W roku 2014  

z funduszu alimentacyjnego skorzystało 40 rodzin. 

W przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych mieszkańców pomaga także pomoc społeczna. 

Realizowana jest między innymi poprzez zasiłki (stałe, okresowe, celowe) posiłki, specjalne zasiłki 

celowe, możliwość pobytu w DPS, składki zdrowotne. Finansowanie świadczeń pomocy społecznej 

pochodzi ze środków własnych z budżetu gminy oraz środków z budżetu państwa. 

W 2013 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie realizował projekt 

systemowy pn. „Czas na aktywność w gminie Sieniawa”. Projekt, współfinansowany w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działania 

7.1, Poddziałania 7.1.1., umożliwiał uczestnikom odbycie kursów zawodowych oraz szkoleń. W ramach 

projektu przeszkolonych zostało 12 osób z terenu Miasta i Gminy Sieniawa. Tematyka kursów została 

dobrana tak, aby umożliwić bezrobotnym możliwie szybkie znalezienie pracy i dotyczyła obsługi 

koparko-ładowarki, spawania – metodami MAG i TIG oraz księgowości. Całkowita wartość projektu 

wyniosła 1 065 809,61 zł, z czego 905 938,17 zł pochodziło z dofinansowania Unii Europejskiej. 

Kolejnym działaniem realizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej był 

program Dostarczanie Nadwyżek Żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej 2014. W ramach 

programu niespełna 600 osób, ok. 150 rodzin skorzystało z pomocy wydawanej w postaci artykułów 

żywnościowych.  
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W 2014 roku został zrealizowany również Podprogram Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–

2020, w ramach którego przezwano artykuły żywnościowe dla 66 rodzin.  

Mieszkańcy regionu mogą także korzystać z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy, 

wspierającego przede wszystkim osoby z zaburzeniami psychicznymi, które nie wymagają leczenia 

szpitalnego. Dom realizuje zadania mające na celu niesienie pomocy jego mieszkaniom poprzez 

zdobywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego wykonywania czynności związanych z życiem 

codziennym. Personel dokłada wszelkich starań o rozwój kulturalny i osobowy każdego z pacjentów. 

Działania te realizowane są między innymi za pomocą psychoterapii i muzykoterapii, a także poprzez 

utrzymywanie stałego kontaktu z lokalnym środowiskiem oraz rodzinami mieszkańców Domu.  

Od czerwca 2014 roku przystąpiła do realizacji rządowego programu dla rodzin 

wielodzietnych. W budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej można składać wnioski  

o przydzielenie Karty Dużej Rodziny. Do końca 2014 roku do programu przystąpiło 37 rodzin, co 

przedłożyło się na wydanie 198 Kart Dużej Rodziny. 

2.4.4. BEZPIECZEŃSTWO 

Nad bezpieczeństwem oraz porządkiem publicznym w gminie Sieniawa czuwa Komisariat 

Policji w Sieniawie, Straż pożarna oraz Straż leśna.  

Komisariat Policji w Sieniawie obejmuje łącznie trzy gminy: Sieniawę, Tryńczę oraz Adamówkę. 

Jest to ok. 332 km2, zamieszkiwane przez 19 660 osób. Komisariat Policji funkcjonuje w obsadzie 18 

policjantów. Na gminę Sieniawa przydzielonych jest 3 dzielnicowych. 

Na podstawie danych z Komisariatu Policji w Sieniawie w roku 2014 na terenie gminy 

stwierdzono ogółem 93 przestępstwa oraz 777 wykroczeń co w porównaniu do roku 2013 liczba 

przestępstw daje spadek o 36 zdarzenia. W przypadku wykroczeń liczba zdarzeń wzrosła o 36. Wśród 

najczęściej popełnianych przestępstw można wskazać: kierowanie w stanie nietrzeźwości (25%), 

kradzież cudzej rzeczy (14%), przestępstwa przeciwko rodzinie (11). W przypadku najczęściej 

popełnianych wykroczeń dominują: interwencje policyjne i domowe (80%), kolizje drogowe (7%), 

kierowanie w stanie po użyciu alkoholu (4%). W porównaniu do roku 2013 zmniejszeniu uległa ogólna 

liczba interwencji domowych, wzrosła natomiast liczba interwencji gdzie istniało podejrzenie 

stosowania przemocy domowej i sporządzono Niebieską Kartę. 

W roku 2014 znacznej poprawie uległ poziom wykrywalności przestępstw przeciwko mieniu, 

gdyż jeśli chodzi o kradzieże z włamaniem poziom wynosi 58,6%, natomiast w kategorii kradzieży 

60,9%.  
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W ramach działań na rzecz poprawy i promowania bezpieczeństwa policjanci realizują 

programy prewencyjne, takie jak „Ograniczyć Wandalizm” oraz „Stop Patologiom”. W tym zakresie 

współpraca realizowana jest za pomocą szkół, sołtysów oraz przedstawicieli pozostałych organizacji 

społecznych. Dodatkowo w miejscowych czasopismach publikowane są praktyczne informacje 

dotyczące ochrony i zabezpieczenia przed przestępczością. 

Zadania ratownicze z zakresu walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi 

zagrożeniami prowadzi straż pożarna. Na terenie gminy Sieniawa funkcjonuje 10 jednostek 

Ochotniczej Straży Pożarnej:  

 OSP Czerce; 

 OSP Czerwona Wola;  

 OSP Dobra; 

 OSP Dybków; 

 OSP Leżachów;  

 OSP Paluchy;  

 OSP Pigany;  

 OSP Wylewa;  

 OSP Sieniawa;  

 OSP Rudka. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Sieniawie wpisana jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego. Liczba członków jednostek wynosiła 329 ogółem w tym czynnych 292.  

W 2014 r. na terenie gminy odnotowano 96 interwencji, na które złożyło się: 29 pożarów i 67 

miejscowych zagrożeń. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek ogólnej liczby ilości zdarzeń 

o 22%, głównie w zakresie miejscowych zagrożeń(12%), natomiast wzrosła ilość pożarów (55%). 

Na koniec 2014 r. w gminie Sieniawa OSP wyposażone było w: 15 samochodów gaśniczych, 12 

motopomp pożarniczych, 8 motopomp szlamowych, 1 zestaw narzędzi hydraulicznych, 3 pilarki do 

drewna, oraz sprzęt pływający, środki pianotwórcze i wiele innych. 

Działalność Straży Leśnej koncentruje się na służbie zwalczania i przeciwdziałania szkodnictwu 

leśnemu. W 2014 r. funkcjonowała w obsadzie 2 strażników. Wg danych z Posterunku Straży Leśnej 

Nadleśnictwa w Sieniawie w roku 2014 na terenie gminy odnotowano 72 przypadki popełnionych 

przestępstw, na które złożyły się: 

 bezprawne korzystanie z lasu – 62 przypadki; 

 kłusownictwo – 1 przypadek; 
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 kradzież lub zniszczenie mienia – 2 przypadki; 

 kradzież drewna – 7 przypadków. 

W stosunku do roku 2013 liczba popełnionych przestępstw spadła o 22 przypadki (23%), 

głównie w zakresie bezprawnego korzystania z lasu (23%).  

2.4.5. SYTUACJA MIESZKANIOWA 

Zgodnie z danymi zebranymi przez Główny Urząd Statystyczny na koniec 2014 roku na 

obszarze gminy Sieniawa odnotowano łącznie 1843 budynki mieszkalne. Dokonując analizy 

wskaźników zarejestrowanych w latach poprzednich, można stwierdzić, że liczba mieszkań oraz izb 

mieszkalnych systematycznie nieznacznie wzrosła w kolejnych latach.  

Wykres 15. Zasoby mieszkaniowe w gminie Sieniawa w latach 2010 – 2014 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, 2015 r.  

 

Gmina Sieniawa nie posiada w dyspozycji mieszkań socjalnych. W roku 2013 oddano do użytku 

21 mieszkań. Dla porównania w roku 2012 zostało oddanych do użytku 16 mieszkań. Przeciętna 

powierzchnia użytkowa 1 mieszkaniowa w roku 2014 wynosiła ok. 89 m2. Z danych zamieszczonych  

w Banku Danych Lokalnych, dot. lat 2012–2013wynika, że niemal każdy mieszkaniec miasta oraz gminy 

wiejskiej posiada dostęp do instalacji wodociągowej oraz łazienki. Nieco gorzej wygląda sytuacja 

centralnego ogrzewania. Jak wynika z danych statystycznych ok. 80% mieszkańców miasta i ok. 60% 

mieszkańców gminy wiejskiej posiada dostęp do tego rodzaju instalacji. 
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Wykres 16. Mieszkania wyposażone w instalacje – wartości podane w %, ogół mieszkań w gminie Sieniaw 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, 2015 r.  

 

2.4.6. STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

Cechą charakterystyczną klimatu występującego w gminie Sieniawa są częste zmiany 

pogodowe, występujące w krótkim okresie czasu. Wakacyjnej pogodzie, zazwyczaj towarzyszą 

tropikalne upały z niewielką liczbą opadów i burz. Przychodzące ze wschodu zimy bywają bardzo 

łagodne bądź też wyjątkowo surowe. W południowo-wschodniej części gminy w widłach dwóch rzek. 

Sanu i Lubaczówki rozciągają się rozlegle tereny lasów sieniawskich. Wielogatunkowy drzewostan 

zachowany w fragmentach pierwotnego lasu to jeden z kilku walorów przyrodniczych tego miejsca. Do 

miejscowych bogactw naturalnych można również zaliczyć duże zróżnicowanie siedlisk, różnorodność 

szaty roślinnej, gaz ziemny, złoża gliny, piasku oraz żwiru. W celu zachowania, w jak najlepszym stanie 

tych „skarbów natury” na terenie gminy utworzony został Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu. 

Jest to obszar, który jako jeden z elementów regionalnego systemu wielkoobszarowych form przyrody. 

zlokalizowany jest na terenie 3 powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego oraz przeworskiego. 

Całkowita powierzchnia obszaru to 52 408 ha, z czego 21 797 ha znajduje się w zasięgu terytorialnym 

Nadleśnictwa Sieniawa.  

We wschodniej części na żyznych glebach występują lasy i bory mieszane, które zarazem 

nadają miejscowemu krajobrazowi niepowtarzalne piękno. Część zachodnia gminy przesłonięta jest 

krajobrazem związanym z doliną Sanu i Lubaczówki. Ta części gminy wyróżnia się niezwykle ciekawymi 

gatunkami flory. Występuje tu liczna reprezentacja roślin z gatunków typowo leśnych związana  

w głównej mierze z żyznymi oraz cienistymi lasami. W okolicy występują miejscami również elementy 

flory górskiej. W lasach i łąkach można znaleźć między innymi gnieźnika lennego, rosiczki okrągłolistną, 

widłaka goździstego czy też bluszcz pospolity. W ramach rezerwatu przyrody Lupa ochroną zostały 

objęte najcenniejsze fragmenty drzewostanu.  
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WNIOSKI: 

 Na terenie gminy funkcjonuje 1 przedszkole publiczne, 1 przedszkole prywatne,  

5 punktów przedszkolnych 5 szkół podstawowych, 1 gimnazjum oraz Zespół Szkół 

w Sieniawie, obejmujący Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum Informatyczne; 

 Na terenie gminy działają 2 przychodnie, 2 gabinety rehabilitacji, 2 prywatne 

gabinety stomatologiczne oraz 3 apteki; najbliższe placówki szpitalne znajdują się 

w Przeworsku oraz Jarosławiu; 

 W Sieniawie funkcjonuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 

Środowiskowy Dom Samopomocy;  

 O bezpieczeństwo oraz porządek publiczny dba Komisariat Policji, Straż Pożarna 

oraz Straż Leśna; 

 Gmina znajduje się na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

o powierzchni 52 408 ha; 

 Bogactwo naturalne: różnorodność szaty roślinnej, gaz ziemny, złoża gliny, piasku, 

żwir; 

 W Rudce rośnie najgrubszy w całym województwie podkarpackim dąb szypułkowy  

o obwodzie pierśnicy 870 cm. 

Fauna występująca na terenie gminy jest dość typowa dla terenów nizinnych. Na leśnych 

ścieżkach można spotkać między innymi takie gatunki ssaków jak wilk, łoś, jeleń, borsuk czy też kuna 

leśna. Korony drzew zamieszkiwane są przez pszczołojady, kobuzę, muchówkę żałobną, bociana 

czarnego oraz gadożera. Okoliczne rzeki bogate są w dzikie karpie sazan, leszcze, sandacze, sumy oraz 

cierniki.  

Ciekawostkę stanowi fakt, że z całego województwa podkarpackiego to właśnie  

w miejscowości Rudka rośnie najgrubszy dąb szypułkowy mający 870 cm obwodu pnia w pierśnicy. Jest 

on objęty Planem Ochrony Przyrody 2011-2020.  
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2.5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

2.5.1. SYSTEM KOMUNIKACYJNY 

System komunikacyjny miasta i gminy Sieniawa oparty jest na systemie dróg wojewódzkich, 

powiatowych oraz dróg lokalnych: gminnych i miejskich. Miasto Sieniawa jest ważnym węzłem 

komunikacyjnym, przez który przebiegają następujące drogi wojewódzkie:  

 nr 835, relacji: Lublin–Przeworsk–Dynów–Grabownica Starzeńska; 

 nr 867, relacji: Sieniawa–Wola Mołodycka–Oleszyce–Lubaczów–Hrebenne; 

 nr 870, relacji: Sieniawa–Wiązownica–Jarosław. 

Powyższe drogi stanowią podstawowe połączenie lokalnego systemu komunikacji z drogami 

krajowymi i międzynarodowymi. Tabela 15. prezentuje ich długości w administracyjnym obrębie gminy 

oraz rodzaj nawierzchni. 

Tabela 16. Drogi wojewódzkie w mieście i gminie Sieniawa – stan na 30.06.2015 r. 

NR 
DROGI 

NAZWA DROGI (PRZEBIEG) 

DŁUGOŚĆ ODC. DROGI W KM 

OGÓŁEM 
TWARDA 

ULEPSZONA NIEULEPSZONA 

835  Lublin–Grabownica Starzeńska 8,842 8,842 0,00 

867  Sieniawa–Hrebenne  13,040 13,040 0,00 

870 Sieniawa–Jarosław 7,108  7,108 0,00 

SUMA: 28,990 28,990 0,00 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Sieniawa, 2015 r. 

 

Łączna długość dróg wojewódzkich w gminie Sieniawa wynosi 28,990 km, są one w całości 

drogami twardymi ulepszonymi. Drogi te stanowią arterie komunikacyjne gminy i są w wysokim 

stopniu eksploatowane, co wymusza konieczność prowadzania regularnych remontów oraz prac 

usprawniających ruch pojazdów. 

Ważnym elementem systemu komunikacji miasta i gminy Sieniawa są drogi powiatowe, 

których łączna długość w obrębie gminy wynosi 45,369 km. 

Tabela 17. Drogi powiatowe w mieście i gminie Sieniawa – stan na 30.06.2015 r. 

NR DROGI NAZWA DROGI (PRZEBIEG) 

DŁUGOŚĆ ODC. DROGI W KM 

OGÓŁEM 
TWARDA 

ULEPSZONA NIEULEPSZONA 

P 1 256 R  Rudka - odcinek przez wieś (w km 0+000 - 2+367) 4,025 4,025 0,00 

P 1 256 R  Piskorowice–Pigany–Sieniawa 5,360 5,360 0,00 

P 1 555 R Dobra–Cewków 10,109 10,109 0,00 
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P 1 556 R  Dobra - odcinek przez wieś 3,434 3,434 0,00 

P 1 557 R  Rudka–Wylewa  3,916 3,916 0,00 

P 1 558 R  Sieniawa–Czerce  5,503 5,503 0,00 

P 1 563 R ul. Gen. Józefa Bema  0,050 0,050 0,00 

P 1 566 R ul. Stefana Czarnieckiego 0,335 0,335 0,00 

P 1 566 R ul. Jagiellońska  0,556 0,556 0,00 

P 1 567 R ul. Władysława Broniewskiego 0,400 0,400 0,00 

P 1 568 R ul. Kościelna  0,660 0,660 0,00 

P 1 256 R ul. Jana Pawła II 1,136 1,136 0,00 

P 1 573 R  Leżachów – odcinek przez wieś 3,201 3,201 0,00 

P 1 574 R  Sieniawa–Gorzyce  1,951  1,951 0,00 

P 1 576 R  Manasterz–Czerwona Wola  4,317  4,317 0,00 

brak ul. Tadeusza Kościuszki 0,416 0,416 0,00 

SUMA: 45,369 45,369 0,00 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Sieniawa, 2015 r. 

 

W ostatnich latach wykonano na kilku fragmentach dróg powiatowych nakładki bitumiczne  

i w chwili obecnej są one w całości drogami twardymi ulepszonymi. Głównym źródłem finansowania 

tych prac są środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przeznaczone na przeciwdziałanie  

i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Umożliwia to sfinansowanie inwestycji w 80%, przy wkładzie 

własnym gminy na poziomie 20%. Przeprowadzono m.in. za kwotę 408 216,34 zł remont drogi nr P 1 

573 R w mieście Leżachów, na odcinku 1835 m.b. Przebudowano za kwotę 428 365,95 zł ul. 

Augustowską i ul. Kasztanową, gdy podlegały jeszcze administracyjnie powiatowi przeworskiemu,  

w odcinkach odpowiednio 900 m.b. i 695 m.b. W ramach planowanych w najbliższych latach 

inwestycji, finansowanych ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, planuje się realizację 

następujących działań: 

 przebudowa drogi nr P 1 576 R relacji Manasterz–Czerwona Wola na dł. 1800 m.b.; 

 przebudowa drogi nr P 1 574 R relacji Sieniawa–Gorzyce, na odcinku 450 m.b., 

inwestycja o wartości 88 562,50 zł.; 

 przebudowa drogi nr P 1 574 R relacji Sieniawa–Gorzyce, na odcinku 370 m.b., 

wartość inwestycji 75 004,12 zł.; 

 przebudowa drogi nr P 1 256 R relacji Piskorowice–Pigany–Sieniawa, na odcinku 1805 

m.b., wartość inwestycji 436 987,00 zł; 

 odbudowę drogi nr P 1 556 R Dobra, w odcinku przez wieś, wartość inwestycji 

361 615,39 zł; 

 odbudowę ul. Kościelnej w Sieniawie (nr P 1 568 R),  wartość inwestycji 104 393,41 zł; 
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 odbudowę ul. Broniewskiego w Sieniawie (nr P 1 567 R),  wartość 60 575,97 zł. 

Najliczniejszą grupą dróg są drogi lokalne, pozostające pod zarządem Urzędu Miasta i Gminy 

Sieniawa, poniższa tabele prezentuje najważniejsze z nich: 

Tabela 18. Najważniejsze drogi pozostające pod zarządem Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie  
– stan na 30.06.2015 r. 

NR DROGI 
NAZWA DROGI 

(PRZEBIEG) 

DŁUGOŚĆ ODCINKA DROGI I JEJ STAN W KM 

OGÓŁEM 
TWARDA GRUNTOWA 

ULEPSZONA NIEULEPSZONA ULEPSZONA NIEULEPSZONA 

1 10901 R Cieplice–Rudka 1,776 1,776 - - - 

1 10902 R Paluchy–Pigany  1,560 1,560 - - - 

1 10905 R Wylewa–Borki 3,385 2,200 1,185 - - 

1 10907 R Wylewa przez wieś 2,531 2,531 - - - 

1 10907 R Pigany–Sieniawa 2,344 1,120 1,224 - - 

1 10909 R Rudka–Przyjmy  1,201 1,201 - - - 

1 10910 R Rudka–Dobra  5,923 0,550 5,373 - - 

1 10911 R Kępa–Sieniawa  2,005 0,500 1,505 - - 

1 10912 R  ul. Piastów   0,072 0,072 - - - 

1 10914 R  ul. Aleksandra Fredry  0,088 0,088 - - - 

1 10914 R ul. Wesoła  0,088 0,088 - - - 

1 10916 R ul. Słoneczna  0,432 0,140 0,292 - - 

1 10918 R ul. Sportowa  0,138 - - 0,138 - 

1 10919 R ul. Pogodna   0,080 - - - 0,080 

1 10920 R 
ul. Mikołaja  
Sieniawskiego  

0,435 0,435 - - - 

1 10921 R ul. Parkowa  0,382 0,382 - - - 

1 10922 R Dybków przez wieś  2,400 2,400 - - - 

1 10923 R Leżachów–Chałupki  0,993 0,500 0,493   

1 10924 R Manasterz–Radawa 2,024 -  2,024   

1 10925 R Dobra–Czerce  3,393 3,393 - - - 

1 10926 R Leżachów–Czerce  7,780 2,190 5,590   

1 10927 R Czerce–Krawce  0,550 0,550 - - - 

1 10928 R  Czerce–Chodanie  1,221 1,221 - - - 

1 10929 R ul. Polna  0,138 0,138 - - - 

1 10930 R ul. Rynek 0,124 0,124 - - - 

1 10931 R Św. Jana Pawła II 0,184 0,184 - - - 

1 10932 R ul. Poniatowskiego      0,670 0,670 - - - 

1 10933 R ul. Plac Wolności 0,173 - 0,173 - - 

1 10934 R ul. Zielona  0,125 0,125 - - - 

1 10935 R 
ul. Gen. Władysława 
Sikorskiego  

0,422 0,422 - - - 

1 10936 R 
ul. Adama 
Czartoryskiego  

0,288 0,288 - - - 



STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY SIENIAWA NA LATA 2015-2021 

INNpuls dla samorządów  45 

1 10937 R 
Sieniawa – Gorzyce  
(w km 1+951-3+454) 

1,528 - 1,528   

brak 
Droga przez wieś Rudka 
(w km 2+367 – 3+599; 
4+241- 4+667  

1,658 1,658 - - - 

brak ul. Augustowska  1,270 1,270 - - - 

brak ul. Kazimierza Wielkiego  0,270 0,270 - - - 

brak ul. Kasztanowa 0,698 0,698 - - - 

brak ul. Sobieskiego 0,160 0,160 - - - 

SUMA: 48,509 28,904 19,387 0,138 0,080 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Sieniawa, 2015 r. 

 

W ostatnich latach w obrębie dróg gminnych i miejskich prowadzono szereg prac 

dofinansowanych ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, przeznaczonych na 

przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych: 

 w 2012 r. zakończono prace remontowe: 

 drogi nr 1 10907 R, relacji Pigany–Sieniawa, odbudowa drogi w m. Wylewa na działce 

o nr. ewidencyjnym 1040 w km od 0+000 do 0+600 – usuwanie skutków powodzi  

w 2011 r., wartość inwestycji 150 475,25 zł; 

 drogi nr 1 10907 R, relacji Pigany–Sieniawa, odbudowa drogi w m. Sieniawa na działce 

o nr. ewidencyjnym 48, w km od 0+000 do 1+470 – usuwanie skutków powodzi  

w 2011 r., wartość inwestycji 144 919,22 zł; 

 odbudowa dróg gminnych w m. Czerce dz. o nr. ewidencyjnym 377 w km od 0+000 do 

1+300 oraz drogi w m. Dobra „Czabańskie” dz. o nr. ewidencyjnym 138, 99 w km od 

0+000 do 0+550, –- usuwanie skutków powodzi w 2010 i 2011 r., wartość zadania 935 

849,45 zł; 

 drogi nr 1 10901 R, relacji Rudka–Cieplice w km od 0+130 do 1+710 – usuwanie 

skutków powodzi w 2010 r., wartość zadania 411 462,80 zł.  

 w 2013 r. zakończono: 

 przebudowę drogi nr 1 10926 R, relacji Leżachów–Czerce w km. od 0+690 do 1+520 – 

wartość inwestycji 459 824,59 zł; 

 przebudowę drogi nr 1 10905 R w miejscowości Wylewa–Borki w km od 1+730 do 

2+200 oraz drogi na dz. o nr. ewidencyjnym 1144 Pigany–Borki–Rudka w km 0+660 do 

1+100 – usuwanie skutków powodzi w 2010 r., wartość inwestycji 343 214,77 zł; 

 przebudowa drogi nr 1 10926 R, relacji Leżachów–Czerce w km od 0+690 do 1+520 – 

wartość inwestycji 459 824,59 zł. 

 w 2014 r. zakończono: 
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 przebudowę drogi na działkach o nr. ewidencyjnych 748, 730, 731, 732/25  

w miejscowości Wylewa w km od 0+000 do 0+790 – wartość inwestycji 159 113,18 zł; 

 przebudowę drogi nr 1 10926 R w miejscowości Leżachów–Czerce w km od 1+520 do 

2+190 – wartość inwestycji 231 786,37 zł; 

 przebudowę drogi na działce o nr. ewidencyjnym 472 w miejscowości Pigany, w km od 

0+000 do 0+996 – wartość inwestycji 306 254,27 zł. 

 w 2015 r. zakończono: 

 przebudowę drogi na działkach o nr. ewidencyjnych 885, 894, 695/2 w miejscowości 

Czerwona Wola–Leżachów w km 0+000 - 0+994 – wartość inwestycji 285 117,43 zł. 

W 2015 roku, na podstawie otrzymanej promesy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, na kwotę 

150 000,00 zł. przebudowana została droga gminna nr 1 10922 R, w miejscowości Dybków  

w km od 1+ 800 do 2+400. 

Istniejące plany inwestycyjne zakładają kontynuację prowadzonych działań w nowej 

perspektywie finansowej. Istotny dla systemu komunikacji gminy jest projekt rozbudowy drogi 

wojewódzkiej nr 835, który znalazł się na pierwszym miejscu listy projektów drogowych 

przewidzianych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014–2020. Inwestycja będzie dotyczyć modernizacji 13 km odcinka drogi, a jej 

koszt to 15 mln zł. Planowane są również inne projekty rozbudowy drogi nr 835, m.in. budowa 

obwodnicy miasta Dynowa, odcinka drogi od miasta Przeworsk do miasta Kańczuga oraz drogi nr 867, 

budowa obwodnicy miasta Lubaczów, odcinka drogi Lubaczów–Prusie. Projekty te są zlokalizowane 

poza administracyjnym obszarem gminy Sieniawa, jednakże ich realizacja przyczyni się do 

usprawnienia komunikacji miasta i gminy. Inwestycje zostaną sfinansowane w 15% z budżetu 

województwa podkarpackiego, a w pozostałych 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Modernizacja, budowa i rozbudowa dróg zapewnia miastu oraz gminie Sieniawa dogodne 

powiązania z regionem i krajem. Systematyczna poprawa stanu technicznego dróg lokalnych, 

powiatowych oraz krajowych przyczynia się także do zmniejszenia barier rozwoju gospodarczego 

gminy. 

2.5.2. TELEKOMUNIKACJA 

W zakresie dostępu do usług telekomunikacyjnych miasto i gmina Sieniawa są dobrze 

wyposażone. Głównym dostarczycielem usług telefonii stacjonarnej jest Orange Polska S.A., ponadto 

operatorzy świadczący usługi na łączach Orange, poprzez funkcję preselekcji, m.in.: Netia, Voice Net. 

Praktycznie cały teren gminy obsługiwany jest przez operatorów sieci telefonii komórkowej Orange, 

Play, Plus, T-mobile itp. 
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Na terenie gminy oprócz głównych dostawców Internetu, jak Orange Polska S.A., Netia, czy 

Aero2, działają także lokalni dostawcy. Wśród nich możemy wymienić PBKomp Paweł Brzózka, Global 

Polska Tomasz Zapłaciński, „Porubis”, Zakład Usług Komputerowych Jan Pokrywka czy Oxynet.  

Rozmieszczenie nadajników poszczególnych operatorów zapewnia odpowiedni zasięg użytkownikom 

sieci komórkowych. 

Tabela 19. Lokalizacja stacji przekaźnikowych w gminie Sieniawa – stan na 30.06.2015 r. 

LP. MIEJSCOWOŚĆ, LOKALIZACJA STACJI 
STACJA PRZEKAŹNIKOWA 

NR STACJI SIEĆ KOMÓRKOWA 

1. Sieniawa, ul. Kościuszki 11 – maszt 22456 Plus  

2. Sieniawa, maszt TP Emitel 2147 Orange, NetWorkS! 

3. Sieniawa, K. Wielkiego 22739 Aero 2 

4. Dobra - Wylewa, maszt 59131 T-Mobile, Orange 

5. Witoldówka, maszt 22902 Plus 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Sieniawa, 2015 r. 

W gminie zlokalizowanych jest 5 stacji przekaźnikowych, z czego stacja bazowa nr 2147 jest 

wykorzystywana przez operatorów Orange oraz NetWorkS!, a stacja nr 59131 przez T-Mobile Polska 

S.A. i Orange Polska S.A. Stacje znajdują się w Sieniawie (3), Dobrej (1) oraz przysiółku Witoldówka (1).  

Tabela 20. prezentuje nasycenie usługami dostępu do Internetu o transferze min. 2 Mb/s  

w poszczególnych sołectwach. 

Tabela 20. Nasycenie usługami dostępu do Internetu min. 2 Mb/s 

LP. MIEJSCOWOŚĆ 
NASYCENIE USŁUG DOSTĘPU DO 

INTERNETU MIN. 2 MB/S 

1. Czerce 3,67% 

2. Czerwona Wola 25,83% 

3. Dobra 1,46% 

4. Dybków 15,59% 

5. Leżachów 13,99% 

6. Paluchy 0,00% 

7. Pigany 15,33% 

8. Rudka 16,35% 

9. Wylewa 24,62% 

10. Sieniawa miasto 15,33% 

Średnie wartość dla gminy: 13,22% 

Źródło: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego w ramach 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, 2007–2013. 

 



STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY SIENIAWA NA LATA 2015-2021 

INNpuls dla samorządów  48 

Nasycenie usług dostępu do Internetu o transferze min. 2 Mb/s na terenie gminy jest niskie, 

średnia wartość to 13,22%. Umożliwiło to budowę sieci szerokopasmowej (sieć typu NGA – next-

generation access) w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo 

podkarpackie”. W ramach realizacji przedsięwzięcia w Sieniawie powstał węzeł dystrybucyjny sieci 

szerokopasmowej. Węzeł, w postaci zewnętrznej szafy telekomunikacyjnej wraz ze studnią kablową, 

został zlokalizowany na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 826/2. Projekt, realizowany od 26 

września 2013 r., zapewni do końca 2015 roku dostęp do usług szerokopasmowych mieszkańcom, 

instytucjom publicznym i przedsiębiorcom województwa podkarpackiego. 

2.5.3. WODOCIĄGI I KANALIZACJA 

Ważnym aspektem rozwoju infrastrukturalnego gminy jest wyposażenie w sieć wodociągową  

i kanalizacyjną. Gmina posiada własne ujęcia wody głębinowej oraz dwie stacje uzdatniania wody,  

w Sieniawie i Dobrej. Miasto i gmina Sieniawa zaopatrywane są w wodę z: 

 Ujęcia Pigany – obejmującego trzy studnie głębinowe; 

 Ujęcia Wylewa – obejmującego dwie studnie głębinowe; 

 Ujęcia Dobra – obejmującego trzy studnie głębinowe. 

Woda czerpana z ujęć Pigany i Wylewa transportowana jest do stacji uzdatniania wody  

w Sieniawie, stacja uzdatniania wody w Dobrej obsługuje miejscowe ujęcie wody.  

Łączna długość sieci wodociągowej w gminie (bez przyłączy do budynków) na dzień 

31.12.2014 r. wynosiła 131,149 km, natomiast sieci kanalizacyjnej 82,61 km. 

Tabela 21. Wodociągi i kanalizacja w mieście i gminie Sieniawa – stan na 31.12.2014 r. 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Sieniawa, 2015 r. 

 

W 2014 roku średnie zużycie wody w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca wyniosło 25,8 m3. Wartość ta jest silnie zróżnicowana w obszarze wiejskim i miejski gminy. 

Średnia dla obszaru wiejskiego w 2014 roku wyniosła 22,6 m3, natomiast średnia dla mieszkańca 

obszaru miejskiego to 32,8 m3. Średnie zużycie wody w gminie w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

systematycznie wzrasta, w porównaniu do roku 2012 było wyższe o 2,9 m3. Wzrasta również ilość 

wody dostarczanej do gospodarstw domowych, zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego  

w roku 2012 dostarczano 161,0 dam3, a w roku 2013 169,8 dam3. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

DŁUGOŚĆ SIECI (BEZ 

PRZYŁĄCZY) W M.B. 

ZUŻYCIE WODY W GOSP. 

DOMOWYCH 

WODOCIĄGI KANALIZACJA W DAM3 
NA 1 MIESZKAŃCA 

W M3 

Miasto i gmina Sieniawa 131 149,0 82 610,0 186,0 25,8 
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Tabela 22. Długość sieci wodociągowej i roczne zużycie wody w poszczególnych miejscowościach   
miasta i gminy Sieniawa – stan na 31.12.2014 r. 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Sieniawa, 2015 r. 

 

W gminie z sieci wodociągowej na 31 grudnia 2014 roku korzystało 6804 mieszkańców, co  

w stosunku do roku 2011 i 6100 osób stanowi wzrost o 8,7%. W mieście i gminie Sieniawa 95,17% 

posiada dostęp do sieci wodociągowej. 

Tabela 23. Przyłącza wodociągowe prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania  
– stan na 31.12.2014 r. 

LICZBA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH 
ROK 

2010 2011 2012 2013 2014 

Miasto i gmina Sieniawa 1436 1466 1504 1543 1571 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, 2015 r. 

 

Systematycznie wzrasta również liczba przyłączy do sieci wodociągowej, prowadzonych głównie do 

nowych budynków mieszkalnych, powstających w obrębie gminy. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba 

przyłączy wzrosła o 10,64%, z poziomu 1436 w 2010 r. do 1571 w 2014 r. 

Łączna długość sieci sanitarnej w mieście i gminie Sieniawa wynosi 82,610 km, a roczna liczba 

odprowadzanych nieczystości to 114 993 m3. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego  

w 2014 r. w gminie istniało 1023 podłączeń sieci kanalizacji, prowadzących do budynków mieszkalnych 

i zbiorowego zamieszkania.  

 

NAZWA MIEJSCOWOŚCI 
DŁUGOŚĆ SIECI 

WODOCIĄGOWEJ W M.B. 
ROCZNE ZUŻYCIE 

WODY W M3 

LICZBA MIESZKAŃCÓW 
POSIADAJĄCYCH DOSTĘP 

DO SIECI WODOCIĄGOWEJ 

Czerce 12 117 10 530 410 

Czerwona Wola 9476 12 737 492 

Dobra 14 020 11 968 392 

Dybków 13 282 19 312 710 

Leżachów 9951 12 960 480 

Paluchy 4200 3780 140 

Pigany 14 566 16 124 595 

Rudka 9286 18 563 685 

Wylewa 15 112 19 040 700 

Sieniawa miasto 11 139 60 986 2200 

SUMA 113 149 186 000 6 804 
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Tabela 24. Długość sieci kanalizacyjnej i roczne zużycie wody w poszczególnych miejscowościach miasta i gminy 
Sieniawa – stan na 31.12.2014 r. 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Sieniawa, 2015 r. 

 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. 68,43% mieszkańców gminy korzystało z sieci kanalizacyjnej. Brak dostępu 

do sieci sanitarnej wszystkich mieszkańców gminy stanowi istotne wyzwanie inwestycyjne na kolejne 

lata. Wciąż bez dostępu do kanalizacji pozostają sołectwa Czerce, Czerwona Wola i Rudka. Bez dostępu 

do sieci sanitarnej pozostaje również wielu mieszkańców sołectw Rudka oraz Dobra. 

2.5.4. ELEKTROENERGETYKA  

Za dostarczanie energii elektrycznej mieszkańcom gminy Sieniawa odpowiada PGE Dystrybucja 

S.A. Oddział Rzeszów – Rejon Energetyczny w Jarosławiu. Sieć elektroenergetyczna w gminie Sieniawa 

jest dobrze rozwinięta, pokrywa w 100% potrzeby odbiorców zlokalizowanych na jej terenie, a dostęp 

do niej zapewnia PGE Dystrybucja S.A. Zasilanie poszczególnych miejscowości odbywa się za pomocą 

GPZ usytuowanego w Wylewie, linii napowietrznych 15KV oraz stacji transformatorowych, 

zlokalizowanych na terenie całej gminy w miejscach największego poboru energii elektrycznej.  

W Sieniawie funkcjonuje Posterunek Energetyczny, jednakże wszelkie usterki i awarie zgłaszane są 

bezpośrednio do oddziału w Jarosławiu.  

Oświetlenie drogowe w gminie, na dzień 2 marca 2015 r., obejmuje 661 lamp, z czego 456 

stanowi własność Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa, a pozostałe 205 należy do PGE. Łączna moc 

zainstalowanych opraw oświetleniowych wynosi 76,60 KW. Całość sieci elektrycznej zasilającej 

oświetlenie prowadzona jest linią napowietrzną ze sterowaniem zegarowym (zegar astronomiczny) lub 

za pomocą fotokomórki. Wyjątek stanowi centrum miasta, gdzie przewody zasilające linie oświetlenia 

prowadzone są kablem ziemnym. 

 

NAZWA MIEJSCOWOŚCI 

DŁUGOŚĆ SIECI 

KANALIZACYJNEJ 

W M.B. 

ROCZNA ILOŚĆ 

ODPROWADZANYCH 

ŚCIEKÓW W M3 

LICZBA MIESZKAŃCÓW 

KORZYSTAJĄCYCH Z SIECI 

KANALIZACYJNEJ 

Czerce 0 0 0 

Czerwona Wola 0 0 0 

Dobra 2500 1288 56 

Dybków 16 200 16 240 700 

Leżachów 13 680 10 850 470 

Paluchy 7590 4623 140 

Pigany 18 950 13 418 626 

Rudka 0 0 0 

Wylewa 11 390 16 310 700 

Sieniawa miasto 12 300 52 264 2200 

SUMA 82 610 114 993 4 892 
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Tabela 25. Liczba punktów oświetlenia wg mocy lamp i lokalizacji – stan na 02.03.2015 r. 

SOŁECTWO 
ILOŚĆ PUNKTÓW OŚWIETLENIA WG. MOCY LAMP 

70 W 100 W 125 W 150 W 250 W 400 W SUMA 

Czerce 4 96 - - - - 100 

Czerwona Wola 24 33 - - - - 57 

Dobra 18 19 8 - 5 3 53 

Dybków - - 8 - 6 - 14 

Leżachów - 31 - - 23 - 54 

Paluchy - 7 - - - - 7 

Pigany - 10 18 - 10 - 38 

Rudka - 4 44 - 2 - 50 

Wylewa - 28 34 - 2 - 64 

Sieniawa miasto 38 125 25 - 36 - 224 

SUMA 84 353 137 - 84 3 661 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Sieniawa, 2015 r. 

 

Najwięcej lamp oświetleniowych, 224 sztuki, znajduje się w mieście Sieniawa. Są to głównie 

energooszczędne lampy o mocy 70 W i 100 W, jednakże znajduje się tam również najwięcej lamp  

o mocy 250 W. Najsłabiej oświetlonym sołectwem są Paluchy, gdzie zlokalizowanych jest 7 lamp  

o mocy 100 W.  

Na terenie gminy nie występują obecnie instalacje ani urządzenia służące do wytwarzania 

alternatywnych źródeł energii, jednakże wydane zostało pozwolenie na budowę elektrowni 

fotowoltaicznej o mocy 1,99 MW w miejscowości Leżachów. Elektrownia powstanie na terenie działki  

o numerze ewidencyjnym 691 i obejmować będzie 8300 szt. modułów polikrystalicznych  

o jednostkowej mocy 240 Wp. Przewidziany okres eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej wynosi 

minimum 25 lat.  

2.5.5. GAZOWNICTWO I CIEPŁOWNICTWO 

Całkowita długość sieci gazowniczej w gminie, na dzień 30 czerwca 2015 roku, wynosi 100,867 

km. Gmina zasilana jest w gaz głównie z Kopalni Gazu Ziemnego Żołynia-Rudka w Rudce. Ponadto 

istnieje infrastrukturalna możliwość zasilania gminy ze stacji w Tryńczy oraz stacji w Szówsku. Gmina 

Sieniawa obsługiwana jest przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Gazu  

w Przeworsku. 
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Tabela 26. Długość sieci gazowej w poszczególnych sołectwach – stan na dzień 30.06.2015 r. 

LP. SOŁECTWO DŁUGOŚĆ SIECI GAZOWEJ W M.B. 

1. Czerce 13 344 

2. Czerwona Wola 11 739 

3. Dobra 10 598 

4. Dybków 8156 

5. Leżachów 5550 

6. Paluchy 2683 

7. Pigany 4889 

8. Rudka 10 204 

9. Wylewa 10 765 

10. Sieniawa miasto 22 939 

SUMA: 100 867 

Źródło: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Gazu w Przeworsku, 2015 r. 

 

W mieście Sieniawa zlokalizowany jest najdłuższy odcinek sieci gazowej w gminie, o długości 22,939 

km. Najkrótszy odcinek gazociągu znajduje się w sołectwie Paluchy, jego długość to 2,683 km. 

Tabela 27. Czynne przyłącza gazu do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w gminie Sieniawa – stan na 
dzień 30.06.2015 r. 

LICZBA PRZYŁĄCZY GAZU 
ROK 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Miasto i gmina Sieniawa 1123 1129 1171 1175 1181 1208 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  

Rejon Dystrybucji Gazu w Przeworsku,  2015 r. 

 

Liczba przyłączy gazu w gminie systematycznie wzrasta; na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiła 1208. 

Tabela 28. Liczba i łączna długość przyłączy w gminie Sieniawa, w rozbiciu na poszczególne sołectwa  
– stan na dzień 30.06.2015 r. 

LP. SOŁECTWO ILOŚĆ PRZYŁĄCZY DŁUGOŚĆ PRZYŁĄCZY 

1. Czerce 48 933 

2. Czerwona Wola 102 2 183 

3. Dobra 68 2 148 

4. Dybków 127 2 292 

5. Leżachów 117 1 689 

6. Paluchy 25 613 

7. Pigany 102 2 235 

8. Rudka 128 2 444 
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9. Wylewa 148 3 277 

10. Sieniawa miasto 343 6 180 

SUMA: 1208 23 994 

Źródło: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Gazu w Przeworsku, 2015 r. 

 

Geograficzny rozkład przyłączy jest proporcjonalny do długości sieci gazowej, najwięcej przyłączy – 

343, o łącznej długości 6,180 km, występuje w mieście Sieniawa. Łączna długość przyłączy sieci 

gazowniczej w gminie wynosi prawie 24 km. Poziom zabezpieczenia potrzeb mieszkańców gminy  

w zakresie gazownictwa jest wystarczający.  

Tabela 29. Charakterystyka energetyczna obiektów użyteczności publicznej w gminie Sieniawa z uwzględnieniem 
rodzaju paliwa i mocy – stan na dzień 30.06.2015 r. 

NAZWA OBIEKTU RODZAJ PALIWA MOC ŹRÓDŁA 

Szkoła Podstawowa w Wylewie gaz  65 kW  

Szkoła Podstawowa w Dobrej gaz  58 kW  

Szkoła filialna w Czercach węgiel  50k W  

Gimnazjum w Sieniawie gaz  115 kW  

Szkoła Podstawowa w Rudce  gaz  35 kW  

Szkoła Podstawowa w Czerwonej Woli  gaz  50 kW  

Szkoła Podstawowa w Sieniawie gaz  640 kW  

Miejskie Przedszkole w Sieniawie gaz  10,5-27,9 kW  

Miejski Ośrodek Kultury  gaz  180 kW  

Świetlica wiejska w Piganach energia elektryczna  12 kW  

Remizo-świetlica w Wylewie energia elektryczna  10 kW  

Remizo-świetlica w Rudce energia elektryczna  12 kW  

Remizo-świetlica wiejska w Dobrej energia elektryczna  10 kW  

Świetlica wiejska w Czerce  energia elektryczna  30 kW  

Remizo-świetlica wiejska w Czerwonej Woli energia elektryczna  16 kW  

Remiza OSP w Sieniawie  gaz                          47 kW  

Dom Ludowy w Leżachowie  energia elektryczna  21 kW  

Remiza OSP w Leżachowie gaz  24 kW  

Remizo-świetlica w Dybkowie  gaz  24 kW  

Hala sportowa w Sieniawie  gaz  300 kW  

Remizo-świetlica w Paluchach gaz 24 kW  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieniawie gaz  35 kW  

Budynek rehabilitacji w Sieniawie gaz  21 kW  

Budynek Placu Targowego w Sieniawie  energia elektryczna  12 kW  

Obiekty sportowe w Sieniawie  energia elektryczna  20 kW  

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Sieniawa, 2015 r. 

W gminie Sieniawa nie istnieje centralny system produkcji i dystrybucji ciepła obsługujący 

skupiska domostw, obiektów usługowych czy przemysłowych. Produkcja ciepła w poszczególnych 

gospodarstwach domowych oraz budynkach instytucjonalnych odbywa się z wykorzystaniem kotłowni 
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zlokalizowanych bezpośrednio w tych obiektach. Wyjątkiem jest Budynek Urzędu Miasta i Gminy 

Sieniawa, który zasilany jest w ciepło z budynku hali sportowej. 

 

WNIOSKI:  

 W gminie Sieniawa istnieje rozwinięta sieć dróg, z dogodnym połączeniem z siecią 

krajową; 

 Ponad 95% mieszkańcy gminy posiada dostęp do sieci wodociągowej; 

 68% mieszkańców gminy posiada dostęp do sieci kanalizacyjnej, całkowity brak 

sieci sanitarnej w sołectwach Czerce, Czerwona Wola; 

 Istniejąca sieć elektroenergetyczna pokrywa w 100% zapotrzebowanie 

mieszkańców gminy; 

 Poziom zabezpieczenia mieszkańców gminy w zakresie gazownictwa  

i ciepłownictwa jest wystarczający. 
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2.6. KULTURA I TURYSTYKA 

2.6.1. WALORY TURYSTYCZNO-PRZYRODNICZE I BAZA REKREACYJNO-SPORTOWA 

Sektor turystyczno-rekreacyjny stanowi istotny kierunek dla rozwoju gminy. Zlokalizowana na 

terenie obszaru krajobrazu chronionego, bogata w urokliwe miejsca przyrody, Sieniawa jest miejscem 

idealnym do wypoczynku. Osobliwy krajobraz oraz liczne walory geograficzno-przyrodnicze zachęcają 

do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Na terenie gminy znajdują się dobrze zachowane zabytki 

kulturowe i architektoniczne. Zwiedzając okolice, warto zwrócić uwagę na takie miejsca, jak: 

 Zespół klasztorny Dominikanów Obserwantów pochodzący z XVIII wieku – obecnie  

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Świątynia została wzniesiona  

w latach 1719–1749 na miejsce starego drewnianego kościoła ufundowanego przez 

Mikołaja Hieronima Sieniawskiego. Kościół zaprojektowany wg pomysłu włoskiego 

architekta Giovanni Spazzio. W 1778 roku klasztor został przemianowany na parafię,  

a oo. Dominikanów przeniesiono do Jarosławia. W wyniku walk I wojny światowej 

znaczną część świątyni zniszczono. W kolejnych latach działalności kościoła 

przeprowadzono niezbędne remonty, dobudowano ołtarz główny, a następnie ołtarz 

boczny. Polichromia kościoła została wykonana przez Stanisława Jakubczyka. 

Rysunek 6. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sieniawie 

 

Źródło: http://www.panoramio.com/, 2015 r. 
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 Kościół pod wezwaniem Jana Chrzciciela – budowlę świątyni datuje się na XVI wiek. 

Wraz z upływem lat kościół został zniszczony na tyle, że w 1744 roku Adam Czartoryski 

podjął decyzję o wzniesieniu nowej budowli kościoła, prace zakończono w niespełna 

10 lat. Tuż przy kościele znajduje się wolno stojąca dzwonnica. Wraz z budową 

kościoła postawiono w jego okolicy budynek plebanii, zabudowania gospodarcze oraz 

dom kapelana szpitalnego i wikarych. Ostatni remont kościoła miał miejsce w latach 

80. XX wieku. 

 Pałac Czartoryskich – zlokalizowany w sieniawskim Parku, powstał z inicjatywy 

hetmana wielkiego koronnego Adama Mikołaja Sieniawskiego w latach 1664–1680. 

Rezydencja o charakterze obronnym została wybudowana na planie kwadratu, a w jej 

narożach postawiono cztery ziemne bastiony. Pałac w połączeniu z 20-hektarowym 

parkiem, niewielkim drewnianym budynkiem zwanym pałacem letnim, murowanymi 

oficynami, pawilonem ośmiobocznym z XVII wieku, kordegardą, bramą wjazdową, 

ogrodzeniem oraz ostem kamiennym nad fosą tworzą razem Zespół Pałacowo-

Parkowy Książąt Czartoryskich. Dziś odrestaurowany kompleks stanowi największą  

w regionie bazę turystyczną. W głównym budynku mieści się kompleks restauracyjno-

hotelowy, który oprócz atrakcyjnej bazy noclegowej oferuje swym gościom szereg 

atrakcji, oddając im do dyspozycji między innymi 2 nowoczesne korty tenisowe, boisko 

do siatkówki, koszykówki, salę klubową oraz sprzęt sportowy.  

Rysunek 7. Zespół Pałacowo-Parkowy Książąt Czartoryskich 

 

Źródło: http://www.palacsieniawa.pl/, 2015 r. 

http://www.palacsieniawa.pl/
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 Rodowa Krypta Czartoryskich – mieszcząca prochy 22 członków jednego  

z najwybitniejszych polskich rodów umiejscowiona jest pod budynkiem Kościoła 

Parafialnego Wniebowzięcia NMP. Książę Władysław Czartoryski był inicjatorem 

utworzenia rodowej krypty. W 1989 roku wnętrze krypty zostało wyremontowane na 

koszt syna hr. Elżbiety z Czartoryskich Zamoyskiej – Adama Zamoyskiego. Po środku na 

końcu głównej osi krypty usytuowany jest niewielki drewniany ołtarz. Trumny 

zidentyfikowane i podpisane stoją rozstawione po dwóch stronach krypty na 

dębowych postumentach. 

 Ratusz – wzniesiony z inicjatywy założyciela miasta Mikołaja Hieronima Sieniawskiego 

w drugiej połowie XVII wieku. Usytuowany w centralnej części miasta budynek od 

początku był murowaną budowlą z czterotraktowym dwuspadowym dachem.  

Z czasem nad górną częścią ratusza została dobudowana drewniana wieżą zegarowa. 

Dziś odrestaurowany budynek jest siedzibą Urzędy Miasta i Gminy Sieniawa.  

 Pozostałości murowano-ziemnych fortyfikacji miejskich pochodzących z okresu ok. 

1664–1680, które spełniały funkcję obronną dla nieistniejącego już zamku 

Sieniawskich. Fortyfikacja w chwili obecnej składa się z kurtyny, 2 bastionów, wałów 

obronnych oraz fosy. 

Rysunek 8. Ratusz. Siedziba Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa 

 

Źródło: www.mapio.cz, 2015 r. 

Istotną rolę w życiu mieszkańców odgrywa również sport i aktywne formy spędzania wolnego czasu. 

Na terenie gminy od wielu lat funkcjonuje Miejski Klub Sportowy „Sokół” Sieniawa. Pierwsze 

informacje na temat „Sokołów” pochodzą już z 1896 roku. Klub początkowo znany jako Towarzystwo 
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Gimnastyczne „Sokół” skupia dziś liczne grono młodych zawodników i fanatyków piłki nożnej oraz 

siatkowej. Aktywna działalność sportowo-wychowawcza działaczy klubu owocuje licznymi sukcesami 

jego członków. Z pomocą środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

programu RPO WP, działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacja, w gminie udało się przebudować 

stadion sportowy w Sieniawie wraz z jego zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą. Łączna 

wartość projektu wyniosła 2 389 828,34 zł, z czego 1 572 187,77 zł to pieniądze pochodzące z UE.   

 

Rysunek 9. Stadion Sportowy MKS „Sokół” Sieniawa 

 

Źródło: www.sieniawa.pl, 2015 r. 

 

Rysunek 10. Herb MKS „Sokół” Sieniawa 

 

 

Źródło.www.sokol.sieniawa.pl, 2015 r. 

 

Najmłodsi mieszkańcy regionu największe sportowe sukcesy odnoszą w piłce siatkowej, 

halowej piłce nożnej, sztafetowych biegach przełajowych, pływaniu oraz lekkoatletyce.  
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2.6.2. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA 

Centrum życia kulturalnego gminy skupione jest przede wszystkim w mieście Sieniawa. 

Funkcjonuje tu Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sieniawa. Działalność czytelni skupia się w głównej 

mierze na zaspokajaniu i rozwoju potrzeb czytelniczych mieszkańców regionu poprzez udostępnienie 

swoich księgozbiorów. Biblioteka prowadzi szereg działań na rzecz rozwoju miejskiej kultury. Robi to 

między innymi poprzez organizację licznych konkursów, akcji promujących „świat książek”, 

prowadzenie spotkań „Dyskusyjnego Klubu Książki”, spotkania z pisarzami i autorami książek, 

organizację zajęć w czasie wakacji i ferii zimowych dla dzieci i młodzieży.  

W gminie działa także Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół' Sieniawa. Jego celem jest 

rozwój życia kulturalnego mieszkańców gminy za pomocą takich działań jak organizacja imprez 

gminnych mających charakter rozrywkowy, upamiętniający historyczne wydarzenia, prowadzenie 

aktywnej współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich, nadzór nad działalnością Galerii „Pod 

Kapeluszem”, Orkiestry Dętej oraz Ogniska Muzycznego.   

Rysunek 11. Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół' Sieniawa 

 

Źródło: www.sieniawa.pl, 2015 r. 

 

Jednym z największych ambasadorów Sieniawszczyzny jest Zespół Śpiewaczy „Piganeczki”.  

W 2013 roku zespół obchodził jubileusz 10-lecia swojej działalności. Poprzez prowadzenie wieloletniej 

aktywności artystycznej i działań w zakresie kultywowania regionalnych tradycji zespół odgrywa 

znaczącą rolę w kształtowaniu się kultury mieszkańców gminy. 

Stowarzyszenie na rzecz Promocji Gminy Sieniawa „Aktywni w Sieniawie” od 2009 roku zrzesza 

ludzi dobrej woli, którzy pragną aktywnie działać na rzecz rozwoju miasta i gminy Sieniawa. 

Stowarzyszenie podejmuje się przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, społecznych, których celem 

jest rozwój oraz promocja gminy. Działa na rzecz dobra publicznego, prowadzi działania wspierające 
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WNIOSKI: 

 Gmina posiada interesującą historię oraz wiele zabytków zachowanych  

w doskonałym stanie; 

 W Sieniawie znajduje się przebudowany Stadion Sportowy „Sokół” Sieniawa; 

 W gminie funkcjonuje Miejski Klub Sportowy „Sokół” Sieniawa; 

 O rozwój kultury czytelniczej dba Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sieniawa; 

 Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie prowadzi aktywne działania 

na rzecz rozwoju życia kulturowego mieszkańców regionu; 

 W gminie cyklicznie organizowane są imprezy masowe mające na celu integrację 

mieszkańców regionu. 

grupy społeczne, w szczególności kobiety, dzieci, młodzież, osoby niepełnosprawne, starsze  

i bezrobotne. Realizacja założonych celów wykonywana jest we współpracy z wieloma instytucjami 

krajowymi, jak i międzynarodowymi mających podobny profil działalności. 

Wieloletnią tradycją miasta jest organizacja wielu cyklicznych imprez. Do grona najbardziej 

popularnych zaliczane są: Dni Sieniawy, Wielkie Rybobranie, zawody sportowo-pożarnicze dla 

jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta i gminy Sieniawa, Festiwal Tańca, Festyn 

Rodzinny, przegląd grup kolędniczych, wspólne jasełka, turnieje sportowe oraz wiele innych spotkań 

skupiających rzesze mieszkańców z całego regionu.  

Szereg walorów przyrodniczo-krajoznawczych, bogata historia oraz dobrze zachowane 

dziedzictwo kulturowe są fundamentem pod bazę, na której powinna być budowana oferta 

rekreacyjno-wypoczynkowa i turystyczna gminy. Odpowiednie wykorzystanie tych naturalnych atutów, 

które stanowią odpowiedź na stały wzrost popytu turystyki i rekreacji, jest uzależnione przede 

wszystkim od utworzenia sprawnego i profesjonalnego systemu promocji gminy, który zarazem 

ukształtuje wizerunek regionu jako miejsca z bogatą i różnorodną ofertą spędzenia wolnego czasu.   
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2.7. DOCHODY I WYDATKI GMINY 

Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków, uchwalany w formie uchwały budżetowej  

i stanowiący podstawę gospodarki finansowej gminy. Wysokość budżetu uzależniona jest od 

osiąganych dochodów własnych oraz subwencji i pozyskanych środków zewnętrznych. W analizie 

przedstawiono zestawienie dochodów i wydatków według sprawozdań z wykonania budżetu za lata 

2010–2014.  

2.7.1. DOCHODY GMINY 

W latach 2010–2014 poziom dochodów gminy Sieniawa podlegał niewielkim wahaniom 

spadkowo-wzrostowym. Dochody ogółem w roku 2014 zmniejszyły się o ponad 3% w stosunku do roku 

2010. 

Tabela 30. Analiza źródeł dochodów gminy Sieniawa w latach 2010–2014 w ujęciu kwotowym 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
DOCHODÓW 

LATA 

2010 2011 2012 2013 2014 

Subwencje ogólne 10 182 171,00 10 205 947,00 10 893 026,00 9 351 709,00 9 413 497,00 

Dotacje celowe 3 541 762,97 3 367 586,78 3 661 250,22 3 610 325,66 3 803 194,77 

Podatki 3 299 511,19 4 082 320,49 5 998 627,48 6 225 035,99 6 558 598,23 

Pozostałe  9 357 699,00 7 367 343,89 6 413 254,53 5 566 153,35 5  742 922,47 

Dochody razem 26 381 144,16 25 023 198,16 26 966 158,23 24 753 224,00 25 518 212,47 

Źródło: BIP, Urząd Miasta i Gminy Sieniawa, 2015 r. 

 

Największy udział w dochodach stanowią: 

 subwencja ogólna składająca się z części oświatowej, wyrównawczej oraz 

równoważącej. W latach 2010–2012 zwiększyła się, natomiast od roku 2013 

systematycznie malała. W stosunku do roku 2011 subwencja zmniejszyła się o blisko 

8%; 

 dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie ustawami. W roku 2010 dotacja celowa wynosiła blisko 

3,5 mln zł, a w roku 2014 była wyższa w stosunku do roku 2010 o  ponad 7%; 

 wpływy z podatku (w pozycji „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadających osobowości pranej oraz wydatki związane z ich 

poborem”). W latach 2010–2014 dochody te systematycznie wzrastały, w stosunku do 

roku 2010 o 99%. 
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Wykres 17. Struktura dochodów budżetu miasta i gminy Sieniawa w latach 2010–2014 (w %) 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy Sieniawa, opracowanie własne, 2015 r. 

 

2.7.2. WYDATKI GMINY 

Wydatki gminy Sieniawa posiadają bardziej zróżnicowaną strukturę. Największa pula środków 

przeznaczona jest na realizację zadań, do których realizacji gmina jest zobligowana na mocy ustawy. 

W latach 2010–2014 poziom wydatków gminy Sieniawa wahał się. Wydatki ogółem w roku 

2014 zmniejszyły się o ponad 6% w stosunku do roku 2010. 

 

Tabela 31. Analiza źródeł wydatków miasta i gminy Sieniawa w latach 2010–2014 w ujęciu kwotowym 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
WYDATKÓW 

LATA 

2010 2011 2012 2013 2014 

Rolnictwo i łowiectwo 223 124,02 292 012,17 300 264,88 300 129,05 457 099,41 

Leśnictwo 65 651,53 165 723,05 95 595,06 295 714,59 370 926,96 

Wytwarzanie i 
zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 

2 856 258,41 361 471,00 483 881,99 782 223,65 382 619,39 

Transport i łączność 2 213 019,53 5 152 696,64 4 356 913,67 1 925 393,29 2 409 911,42 

Gospodarka mieszkaniowa 234 035,23 218 676,66 366 056,45 453 562,19 240 070,76 

Działalność usługowa 92 550,50 82 997,72 1 552 090,19 81 572,25 69 379,88 

Informatyka 25 153,88 27 750,00 62 044,85 410 767,66 330 590,41 

Administracja publiczna 2 173 089,29 2 188 602,38 2 953 631,26 2 164 611,35 2 539 851,02 

Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

61 738,00 25 404,66 1350,00 1350,00 90 499,00 

Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 1 490 283,95 402 587,85 840 7630 296 765,46 738 327,52 
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Dochody od osób 
prawnych, od osób 
fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich 
poborem 

17 492,36 15 499,75 0,00 0,00 0,00 

Obsługa długu publicznego 515 113,28 623 070,25 668 886,45 496856,86 439 544,88 

Oświata i wychowanie 8 369 065,05 8 590 089,47 9 589 391,49 9 466 320,73 9 160 081,93 

Ochrona zdrowia 172 972,75 119 831,01 119 082,55 116 957,57 150 626,88 

Pomoc społeczna 4 415 467,00 4 046 327,95 4 055 177,24 4 154 156,27 3 968 341,62 

Pozostałe zadania w 
zakresie polityki społecznej 

0,00 0,00 519 994,80 0,00 0,00 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

361 508,10 303 123,63 342 355,89 320 648,40 225 143,48 

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 1 394 114,08 1 154 571,48 1 241 874,77 1 617 957,78 1 513 430,45 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 1 074 455,18 1 479 020,07 1 183 650,53  563 734,28 915 149,21 

Kultura fizyczna  1 378 058,08 316 141,17 449 645,73 554 109,70 706 728,69 

Wydatki razem 27 133 150,22 25 565 596,91 29 182 617,84 24 002 830,68 25 277 803,20 

Źródło: BIP, Urząd Miasta i Gminy Sieniawa, 2015 r. 

 

Największy udział po stronie rozchodów stanowi oświata i wychowanie oraz pomoc społeczna. Łącznie 

w roku 2014 na oba te działania wydano 52% wszystkich środków.  

W przypadku oświaty i wychowania jest to o ponad 250 tys. zł więcej niż wynosi subwencja oświatowa, 

co oznacza, że część wydatków związanych z finansowaniem oświaty gmina pokrywa z innych środków 

niż subwencja oświatowa.  

Istotną część po stronie wydatków stanowią kwoty przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu 

pomocy społecznej. W roku 2014 środki przeznaczone na ten cel stanowiły 16% ogółu wydatków. 

Większość tych środków stanowiły wypłaty świadczeń rodzinnych oraz zasiłków.  

Znaczący 10-procentowy udział w wydatkach ma również administracja publiczna; podobny, 9,5-

procentowy, transport i łączność. 

Wykres poniżej pokazuje dynamikę dochodów i wydatków budżetu gminy  w latach 2010–

2014.  
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Wykres 18. Struktura dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy Sieniawa w latach 2010–2014 (w mln zł) 

  

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Sieniawa, opracowanie własne, 2015 r. 

 

Analizując budżet gminy Sieniawa należy zauważyć, że w latach 2010–2014 występują wahania 

wzrostowo-spadkowe w kwocie ogólnej budżetu. W przeważającej części badanego okresu, wydatki 

przewyższały dochody, powodując deficyt budżetowy; wyjątkiem są lata 2013 i 2014, w których gmina 

zanotowała nadwyżkę budżetową.  

Znaczący wpływ na to miał m.in. wpływ z tytułu podatków i opłat, który w stosunku do roku 

2010 wzrósł o 99%, oraz dochody pozyskane z innych źródeł, tj. środki pozyskane z dotacji i środki 

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. 

Ważnym wskaźnikiem jest również dochód oraz wydatki na 1 mieszkańca. Według danych 

Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2014 średni dochód na mieszkańca w gminie Sieniawa 

wyniósł 3560,52 zł. Wynik ten plasuje gminę na trzeciej pozycji pośród gmin powiatu przeworskiego 

(średnia dla województwa wynosi 3486,82 zł w a średnia dla Polski – 3970,71 zł). Podobna sytuacja 

odnosi się do wydatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W roku 2014 średnia wydatków na jednego 

mieszkańca  

w gminie Sieniawa wyniosła 3524,66 zł, wynik ten również plasuje gminę na trzeciej pozycji wśród 

gmin powiatu przeworskiego.  
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WNIOSKI: 

 Miasto i gmina Sieniawa dobrze wykorzystuje swoje możliwości inwestycyjne, co  

w sposób pozytywny wpływa na jej rozwój gospodarczy; 

 Subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie wydatków związanych  

z oświatą.  

  

i wychowaniem. 
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2.8. ABSORPCJA ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UE W LATACH 2007–2013  

Miasto i gmina Sieniawa wykazuje dużą aktywność w absorpcji środków UE. W latach 2007–

2013 realizowała łącznie 19 projektów współfinansowanych z funduszy unijnych na łączną sumę 

22 057 259,37 zł, w tym dofinansowanie 14 924 807,80 zł.  

Największą liczbę projektów (10) o łącznej wartości dofinansowania  ponad 2,6 mln zł 

realizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Na drugim miejscu pod 

względem liczby projektów (6) był Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na 

lata 2007–2013 (RPO WP), jednak realizowane w jego ramach projekty miały zdecydowanie wyższą 

wartość – 11,3 mln złotych. Zdecydowanie mniej – 2 projekty – zrealizowano w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL); na realizację 1 pozyskano natomiast środki z Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  

Pod względem wartości zrealizowanych projektów na pierwszym miejscu plasował się RPO WP 

– ponad 76%. Ponad 17% środków pomocowych pochodziło z Programu Obszarów Wiejskich, 7%  

z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko pozyskano najmniej środków 0,03 mln, co w puli wszystkich środków pozyskanych  

w ramach różnych programów operacyjnych stanowiło niewiele ponad 0%. 

Wykres 19. Wsparcie z funduszy Unijnych w podziale na Programy Operacyjne (PLN) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 2007–2013,  
Urząd Miasta i Gminy Sieniawa, 2015 r. 

 

Najwyższą wartością charakteryzowały się projekty związane z infrastrukturą społeczną i siecią 

wodno-kanalizacyjną, a także działaniami społecznymi. 
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W podziale na sektory, na jakie pozyskano środki, sytuacja przedstawia się następująco: prawie 

31% środków pozyskano na pozostałą infrastrukturę społeczną, 30% na oczyszczanie ścieków, 18% na 

gospodarkę i zaopatrzenie w wodę, 9% na zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów 

miejskich i wiejskich, 7% na działania społeczne oraz 5% na infrastrukturę drogową.  

Wykres 20. Wsparcie z Funduszy Unijnych w podziale na sektory (PLN) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 2007–2013,  
Urząd Miasta i Gminy Sieniawa, 2015 r. 

 

Najczęściej podejmowane działania były ukierunkowane na poprawę infrastruktury społecznej, 

przede wszystkim dotyczyły budowy oraz przebudowy obiektów sportowych (przede wszystkim 

stadionu sportowego, boisk sportowych) oraz rekreacyjnych (np. placów zabaw) i odnowy oraz 

wyposażenia przestrzeni i obiektów użyteczności publicznej (świetlice wiejskie, CKSiR, CIK). Na drugim 

miejscu znalazły się projekty polegające na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.  

Gmina realizowała również projekty dotyczące działań społecznych. Były to projekty 

szkoleniowe oraz dotyczące innych działań o charakterze nie inwestycyjnym.  Do tej grupy należały 

m.in. liczne działania z zakresu wspierania aktywności mieszkańców, a także programy wyrównujące 

dla uczniów.  

Przeprowadzona analiza pozyskanego wsparcia w latach 2007–2013 pozwala na wskazanie,  

w którym roku gmina pozyskała najwięcej wsparcia. Najwyższa absorpcja środków wystąpiła w latach: 

2010 – 7,7 mln zł oraz 2012 – 3,3 mln zł,  najniższa natomiast w roku 2009 – 0,4 mln zł.  
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Wykres 21. Wsparcie z Funduszy Unijnych w podziale na lata (PLN) – według daty zawarcia  
umowy o dofinansowanie 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 2007–2013, Urząd Miasta i Gminy Sieniawa, 2015 

 

 

Aby wyliczyć wskaźnik absorpcji środków unijnych, zastosowano wskaźnik względny, który 

będzie określał wielkość absorbcji na jednego mieszkańca. Wskaźnik ten ma postać ilorazu, gdzie  

w liczniku umieszczamy wielkość otrzymanego dofinansowania środków, w mianowniku zaś średnią 

liczbę ludności. Średnia liczba ludności liczona jest jako średnia arytmetyczna liczby ludności w latach 

2007–2013, tj. w okresie wieloletnim. 
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WNIOSKI: 

 W latach 2007–2013 Miasto i Gmina Sieniawa zrealizowała 19 projektów 

współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, o łącznej wartości 22 mln zł,  

z czego 14,9 mln stanowił wkład UE; 

 Wykorzystanie środków unijnych przyczyniło się do podniesienia poziomu życia 

mieszkańców poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną i społeczną; 

 Miasto i Gmina Sieniawa w kolejnych latach planuje pozyskiwać środki pomocowe 

w ramach wieloletnich planów finansowych. 
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3. ANALIZA WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO MIESZKAŃCOW 

MIASTA I GMINY SIENIAWA 

W badaniu ankietowym możliwość udziału mieli wszyscy chętni mieszkańcy miasta i gminy 

Sieniawa. W celu ułatwienia im udziału w badaniu, ankieta została przygotowana i udostępniona 

zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Papierowe egzemplarze dostępne były w Urzędzie 

Miasta i Gminy Sieniawa, wersja elektroniczna została udostępniona w Internecie, o czym 

poinformowano społeczność lokalną m.in. poprzez stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy 

Sieniawa. 

 

Wyniki ankiety 

Analiza wyników metryczki zawartej w ankiecie przeprowadzonej w mieście i gminie Sieniawa 

Metryczka 

Płeć:   Kobieta     Mężczyzna 

Wiek: 

  do 24 lat 

25 - 34 lata  

  35 – 44 lata 

  45 – 54 lata  

 55 – 64 lata  

 65  lat i więcej 

Wykształcenie:   wyższe  średnie  zawodowe   podstawowe 

Zajęcie (można zaznaczyć więcej niż jedną opcję): 

 uczeń/student 

 przedsiębiorca 

  prac. usług, handlu, itp. 

 pracownik fizyczny 

 pracownik umysłowy 

 rolnik  

  bezrobotny 

 emeryt/ rencista 

 inne:………….......

Sołectwo:

 Miasto Sieniawa 

 Czerce 

  Czerwona Wola 

 Dobra 

  Dybków 

 Leżachów 

 Paluchy 

Pigany 

 Rudka 

 Wylewa

Czas zamieszkiwania w gminie Sieniawa 

 krócej niż 10 lat     ponad 10 lat 
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Wśród mieszkańców gminy uczestniczących w badaniu przeważały kobiety, które stanowiły 51% 

ankietowanych. 

Wykres 22. Płeć respondentów uczestniczących w badaniu ankietowym w mieście i gminie Sieniawa 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego, 2015 r. 

 

Wykres 23. Wiek respondentów uczestniczących w badaniu ankietowym w mieście i gminie Sieniawa 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego, 2015 r. 

 

Najliczniejszą grupą wiekową wśród respondentów były osoby w wieku 25-34 lata (33%) oraz osoby  

w wieku 55-64 lata (20%). Wśród badanych mieszkańców 15% respondentów stanowiły osoby w wieku 

35-44 lata, natomiast 13% osoby w wieku do 24 lat. W badaniu nie uczestniczyły osoby w wieku 

powyżej 65 lat. 
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Wykres 24. Wykształcenie respondentów uczestniczących w badaniu ankietowym w mieście i gminie Sieniawa 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego, 2015 r. 

 

Analizując wykształcenie respondentów, najliczniejszą grupę ankietowanych stanowiły osoby  

z wykształceniem wyższym (65%) oraz średnim (28%). Pozostali mieszkańcy gminy Sieniawa 

uczestniczący w badaniu posiadali wykształcenie zawodowe (5%) oraz podstawowe (2%) 

Wykres 25. Respondenci badania ankietowego w ujęciu uwzględniającym wykonywane zajęcie 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego, 2015 r. 

 

Analizując uczestników badania pod względem wykonywanego zajęcia, zauważyć można, że 

najliczniejszą grupę stanowili pracownicy umysłowi (52%). Kolejne grupy respondentów, uwzględniając 
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odsetek uczestników badania, stanowili: pracownicy fizyczni (11%), przedsiębiorcy (8%), rolnicy (8%), 

emeryci i renciści (7%) oraz uczniowie i studenci (7%). Ponadto w badaniu uczestniczyli bezrobotni 

(3%), pracownicy usług, handlu (3%) oraz osoby wykonujące inne, nie wymienione zajęcia (2%). 

Wykres 26. Respondenci badania ankietowego w ujęciu uwzględniającym miejsce zamieszkania 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego, 2015 r. 

 

W badaniu udział wzięli mieszkańcy wszystkich sołectw gminy Sieniawa. Najliczniej reprezentowani byli 

mieszkańcy Miasta Sieniawa, stanowiący 38% ankietowanych. Kolejnymi, najliczniej reprezentowanymi 

sołectwami gminy były Wylewa (16%), Dybków (15%), Rudka (7%), Leżachów (6%), Czerwona Wola 

(6%), Pigany (3%). Najmniej liczną grupą wśród respondentów stanowili mieszkańcy sołectw Dobra 

(2%) oraz Czerce (2%). 

Wśród uczestników badania ankietowego zdecydowanie przeważyli wieloletni mieszkańcy 

gminy, stanowiąc 90% ankietowanych osób, pozostała część respondentów mieszka w gminie poniżej 

10 lat. 

Reasumując najczęściej na ankietę odpowiadali mieszkańcy gminy Sieniawa zatrudnieni jako 

pracownicy umysłowi, w wieku 25-34 lata, z wykształceniem wyższym, mieszkający w gminie powyżej 

10 lat. 
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3.1. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE WPŁYWAJĄCE NA 

FUNKCJONOWANIE I ROZWÓJ GMINY  

W przeprowadzonym badaniu ankietowym uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne 

wpływające na rozwój Miasta i Gminy Sieniawa podzielono na cztery główne sfery, w których 

wyodrębniono szczegółowe aspekty: 

 Sfera społeczna – 20 aspektów, 

 Sfera środowiska przyrodniczego – 12 aspektów, 

 Sfera gospodarki i rolnictwa – 13 aspektów, 

 Sfera infrastruktury technicznej – 5 aspektów. 

Analizie poddano czynniki wpływające na funkcjonowanie i rozwój gminy we wszystkich 

wskazanych sferach życia. Respondenci oceniali każdy ze wskazanych aspektów przyporządkowując 

mu wartości od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało zdecydowanie zły/zła, 2 raczej zły/zła, 3 przeciętny, 4 raczej 

dobry/dobra, a 5 bardzo dobry/dobra. Ponadto ankietowani wskazywali na istniejący treny danego 

czynnika, oceniając go jako wzrastający, stabilny bądź regresywny.  

Poniższa analiza prezentuje uśrednione wyniki zebranych opinii mieszkańców miasta i gminy 

Sieniawa. 

3.1.1. SFERA SPOŁECZNA 

Wśród uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, wpływających na funkcjonowanie  

i rozwój gminy Sieniawa, w obrębie sfery społecznej w badaniu wyodrębniono dwadzieścia aspektów.  

Tabela 32: Aspekty sfery społecznej miasta i gminy Sieniawa 

LP. ASPEKTY 

1. Kwalifikacje zawodowe ludności 

2. Wykorzystanie potencjału ludzkiego 

3. Poziom wykształcenia ludności 

4. Poziom dochodów 

5. Integracja gminy 

6. Wielkość zatrudnienia poza rolnictwem 

7. Możliwości zatrudnienia poza rolnictwem 

8. Możliwości doskonalenia(przekwalifikowania) zawodowego 

9. Zatrudnienie w rolnictwie 

10. Stan placówek oświatowo - wychowawczych 
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11. Dostęp do szkolnictwa ponadpodstawowego 

12. Zasoby mieszkaniowe 

13. Ilość placówek służby zdrowia i opieki społecznej 

14. Jakość i dostępność świadczeń medycznych 

15. Jakość świadczeń medycznych 

16. Zabytki kultury materialnej 

17. Stopień rozwoju infrastruktury kulturalnej 

18. Stopień dbałości o dobra kultury 

19. Stopień rozwoju infrastruktury rekreacyjnej 

20. Zachowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego, 2015 r. 

 

Poniższy wykres prezentuje uśrednione odpowiedzi respondentów. 
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Wykres 27: Ocena sfery społecznej w mieście i gminie Sieniawa  

 

Zródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego, 2015 r. 
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Wśród uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na funkcjonowanie i rozwój 

gminy Sieniawa w obrębie sfery społecznej, mieszkańcy uczestniczący w badaniu, najlepiej ocenili stan 

placówek oświatowo-wychowawczych (3,8) oraz zachowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego 

(3,6). Kolejne, wysoko ocenione aspekty sfery społecznej, to dostęp do szkolnictwa 

ponadpodstawowego (3,5), zabytki kultury materialnej (3,5) oraz stopień dbałości o dobra kultury 

(3,5). Mieszkańcy gminy uczestniczący w badaniu dobrze ocenili ilość placówek służby zdrowia i opieki 

społecznej (3,4) oraz jakość świadczonych w gminie usług medycznych (3,3). Dobrze oceniono również 

kwalifikacje zawodowe (3,4) oraz poziom wykształcenia ludności (3,3). Najsłabiej w sferze społecznej 

respondenci ocenili poziom dochodów w gminie (2,5), możliwości znalezienia zatrudnienia poza 

rolnictwem (2,6) oraz możliwości przekwalifikowania zawodowego mieszkańców (2,6). Wyniki 

przeprowadzonego badania wskazują również na źle ocenianą wielkość zatrudnienia poza rolnictwem. 

3.1.2. SFERA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

Wśród uwarunkowań sfery środowiska przyrodniczego wpływających na funkcjonowanie  

i rozwój miasta i gminy Sieniawa, respondenci oceniali dwanaście aspektów. 

Tabela 33. Aspekty położenia i środowiska przyrodniczego miasta i gminy Sieniawa 

LP. ASPEKTY 

1. Lokalizacja gminy 

2. Możliwości rozbudowy obiektów użyteczności publicznej 

3. Budownictwo indywidualne 

4. Połączenia komunikacyjne wewnątrz gminy 

5. Połączenia komunikacyjne z otoczeniem zewnętrznym 

6. Związki funkcjonalne gminy z aglomeracjami miejskimi województwa 

7. Związki funkcjonalne z zagranicą 

8. Stan środowiska naturalnego 

9. Dbałość o środowisko naturalne 

10. Surowce mineralne 

11. Jakość gleb 

12. Walory turystyczno-krajobrazowe 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego, 2015 r.
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Wykres 28: Ocena położenia i środowiska przyrodniczego miasta i gminy Sieniawa 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego, 2015 r.
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Za najistotniejsze czynniki dla funkcjonowania i rozwoju miasta i gminy Sieniawa, w sferze środowiska 

przyrodniczego, mieszkańcy biorący udział w badaniu, uznali lokalizację gminy (3,9), stan środowiska 

przyrodniczego (3,7), rozwój budownictwa indywidualnego (3,7), dbałość o środowisko naturalne (3,6) 

oraz możliwości rozbudowy obiektów użyteczności publicznej (3,5). 

Najsłabiej w sferze środowiska przyrodniczego gminy oceniono dostępność surowców mineralnych 

(2,7). Analiza wyników ankiet wskazała na niewystarczająco, zdaniem respondentów, rozwiniętą siec 

połączeń komunikacyjnych wewnątrz gminy (2,9) oraz połączeń komunikacyjnych z otoczeniem 

zewnętrznym (3,0). Nisko oceniono również związki funkcjonalne miasta i gminy Sieniawa z zagranicą 

(2,9). 

3.1.3. SFERA GOSPODARKI I ROLNICTWA 

W grupie uwarunkowań sfery gospodarczej i rolniczej, uczestniczący w badaniu mieszkańcy 

gminy, oceniali trzynaście następujących aspektów. 

Tabela 34. Aspekty gospodarki i rolnictwa w mieście i gminie Sieniawa 

LP. ASPEKTY 

1. Struktura własności gospodarstw rolnych 

2. Struktura wielkości gospodarstw rolnych 

3. Rynki zbytu płodów rolnych 

4. Baza przetwórcza dla rolnictwa 

5. Lokalizacja zakładów przemysłowych 

6. Ilość i poziom placówek usługowo - handlowych 

7. Zasoby siły roboczej 

8. Wizerunek gminy 

9. Promocja gminy 

10. Podejście do lokalnego rozwoju gospodarczego 

11. Możliwości pozyskania kapitału zewnętrznego 

12. Dostęp do placówek bankowych i kredytów 

13. Dostęp do informacji o instytucjach wspierających rozwój gospodarczy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego, 2015 r.
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Wykres 29: Ocena gospodarki i rolnictwa w mieście i gminie Sieniawa 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego, 2015 r. 
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W obrębie sfery gospodarki i rolnictwa respondenci najwyżej ocenili wizerunek miasta i gminy 

Sieniawa (3,9) oraz ilość i poziom placówek usługowo-handlowych (3,7). Mieszkańcy gminy Sieniawa, 

uczestniczący w badaniu, dobrze ocenili promocję gminy (3,6), podejście do lokalnego rozwoju 

gospodarczego (3,6) oraz zasoby siły roboczej w gminie (3,6). Wysoko oceniono również możliwości 

pozyskania kapitału zewnętrznego (3,5) oraz strukturę własności gospodarstw rolnych (3,5). Najniższą 

ocenę, w sferze gospodarki i rolnictwa, otrzymała dostępność w gminie bazy przetwórczej dla rolników 

(2,5) oraz dostępność rynków zbytu płodów rolnych (2,6). 

3.1.4. SFERA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

W zakresie infrastruktury technicznej mieszkańcy gminy oceniali pięć poniższych aspektów. 

Tabela 35. Aspekty infrastruktury technicznej miasta i gminy Sieniawa 

LP. ASPEKTY 

1. Sieć i jakość dróg 

2. Sieć elektryczna 

3. Sieć wodno-kanalizacyjna 

4. Sieć telekomunikacyjna (w tym Internet) 

5. Sieć gazowa 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego, 2015 r. 

 

Wykres 30: Ocena infrastruktury technicznej miasta i gminy Sieniawa 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego, 2015 r. 
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Mieszkańcy, którzy wzięli udział w badaniu, najlepiej ocenili istniejącą w gminie infrastrukturę 

elektryczną (4,0), sieć gazową (3,9) oraz wodno-kanalizacyjną (3,9). Dobrze została również oceniona 

sieć i jakość istniejących w gminie dróg (3,7). Przeciętnie została oceniona przez respondentów sieć 

telekomunikacyjna (3,5) w tym dostęp do Internetu.  

3.2. ANALIZA SWOT W ANKIETACH  

3.2.1. MOCNE STRONY 

W ramach prowadzonych badań poproszono mieszkańców o wskazanie pięciu atutów miasta  

i gminy Sieniawa, które stanowią podstawę i sprzyjają jej rozwojowi. Wśród udzielonych odpowiedzi 

najczęściej wskazywano następujące czynniki: 

 Położenie gminy; 

 Walory turystyczno-krajobrazowe; 

 Infrastruktura techniczna; 

 Tereny inwestycyjne; 

 Czystość środowiska. 

Analizując mocne strony najczęściej zaznaczaną odpowiedzią było położenie przy szlakach 

komunikacyjnych (bliskość autostrady A4). Kolejnym, najczęściej wymienianym atutem były walory 

turystyczno-krajobrazowe, położenie gminy w obrębie Płaskowyżu Tarnogrodzkiego, rozległe doliny 

o charakterystycznie łagodnych stokach i licznych stawach oraz mokradłach, otaczające rozległe tereny 

lasów sieniawskich. Mocną stroną gminy jest również infrastruktura techniczna. W szczególności 

powtarzały się opinie o infrastrukturze drogowej, gazowej oraz wodociągowej. Gmina posiada również 

tereny inwestycyjne do zagospodarowania. Respondenci zwrócili także uwagę na czystość środowiska. 

3.2.2. SŁABE STRONY 

W ramach prowadzonych badań zapytano ankietowanych mieszkańców o wskazanie pięciu 

słabych stron gminy, które nie sprzyjają lub stanowią barierę jej rozwoju. Wśród udzielonych 

odpowiedzi najczęściej wskazywano następujące czynniki: 

 Sieć komunikacji publicznej międzygminnej (autobusy, busy); 

 Brak zakładów pracy; 

 Infrastruktura techniczna: sieć kanalizacyjna, chodniki, oświetlenie, ścieżki rowerowe; 

 Migracja ludności; 

 Duży odsetek ludności objęty pomocą społeczną. 
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Zdecydowana większość ankietowanych jako słabą stronę gminy określa słabo rozwiniętą sieć 

komunikacji publicznej międzygminnej. W gminie dominują mikro i małe przedsiębiorstwa brak jest 

dużych zakładów pracy, co przekłada się również na znaczące bezrobocie. Respondenci wskazywali 

również o brakach w infrastrukturze technicznej gminy: niewystarczające skanalizowanie gminy, 

chodniki, oświetlenie. Bolączką gminy jest migracja ludności oraz wysoki odsetek mieszkańców 

korzystających z usług pomocy społecznej w dużej mierze może być pochodną sytuacji na lokalnym 

rynku pracy.  

3.2.3. SZANSE 

W ramach prowadzonych badań poproszono mieszkańców o wskazanie pięciu czynników 

zewnętrznych stanowiących szansę dla rozwoju gminy Sieniawa. Wśród udzielonych odpowiedzi 

najczęściej wskazywano: 

 Dostępność zewnętrznych źródeł finansowania z UE; 

 Korzystne położenie  komunikacyjne; 

 Niestabilna polityka rolna; 

 Stworzenie miejsc pracy poprzez pozyskanie nowego inwestora; 

 Zapotrzebowanie na usługi turystyczno-rekreacyjne. 

Niewątpliwie większość mieszkańców gminy, uczestniczących w badaniu ankietowym, największą 

szansę na jej rozwój widzą w wykorzystywaniu środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej. 

Mieszkańcy uczestniczący w badaniu wskazywali również na szansę w postaci korzystnego położenia 

komunikacyjnego. Kolejną najczęściej wskazywaną szansą na rozwój gminy, respondenci upatrują  

w pojawieniu się nowego inwestora. Zdaniem ankietowanych ożywi to lokalny rynek pracy. Szansą 

gminy, zdaniem mieszkańców biorących udział w badaniu, są usługi turystyczno-rekreacyjne. 

3.2.4. ZAGROŻENIA 

W ramach prowadzonych badań zapytano mieszkańców o pięć zagrożeń, na które miasto  

i gmina Sieniawa nie ma bezpośredniego wpływu, jednakże powinna je monitorować. Wśród 

udzielonych odpowiedzi najczęściej wskazywano następujące czynniki: 

 Wyludnienie społeczeństwa; 

 Brak miejsc pracy; 

 Niestabilna polityka rolna oraz podatkowa; 

 Ograniczenia realizacji inwestycji przez obszar Natura 2000, Sieniawski Obszar 

Chronionego Krajobrazu; 

 Ograniczone środki na oświatę. 
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Zdaniem mieszkańców uczestniczących w badaniu największym zagrożeniem dla rozwoju gminy 

Sieniawa jest wyludnienie społeczeństwa co ściśle jest powiązane z brakiem miejsc na terenie gminy. 

Respondenci wskazali również na zagrożenia w postaci niestabilnej polityki rolnej oraz polityki 

podatkowej. Objęcie częściowe terenów gminy obszarem Natura 2000 oraz w 100% przez Sieniawski 

Obszar Chronionego Krajobrazu postrzegane jest jako zagrożenie poprzez istotne ograniczenie 

realizacji inwestycji. Zagrożeniem, zdaniem mieszkańców uczestniczących w badaniu, są również 

ograniczone środki na oświatę. 
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4. ANALIZA SWOT 

W celu przeanalizowania zebranych informacji wykorzystano heurystyczną technikę 

analityczną: analizę SWOT. Metoda ta, poprzez uporządkowanie i segregację informacji zebranych na 

etapie prac badawczych, umożliwia przeprowadzenie diagnozy sytuacji w jakiej znajduje się miasto  

i gmina Sieniawa. Analiza SWOT jest użytecznym narzędziem dokonywania oceny zasobów własnych 

oraz oddziaływania otoczenia, ułatwia również identyfikację problemów oraz określenie priorytetów 

rozwojowych. Nazwa metody jest akronimem pierwszych liter angielskich słów, stanowiących 

jednocześnie pola przyporządkowania poszczególnych grup czynników. SWOT to silne strony 

(Strenghts), słabe strony (Weaknesses), szanse (Opportunities) oraz zagrożenia (Threats). Analizie 

poddane zostały następujące strefy życia gminy: 

 społeczna; 

 środowiska przyrodniczego; 

 gospodarki i rolnictwa; 

 infrastruktury technicznej. 

W sposób szczegółowy wyznaczono dla tych obszarów podstawowe mocne i słabe strony, wynikające  

z uwarunkowań wewnętrznych oraz szanse i zagrożenia wynikające z uwarunkowań zewnętrznych, 

czyli czynników niezależnych od mieszkańców i władz gminy. 

W ramach przedstawionej analizy SWOT uwzględniono opinie mieszkańców, które zostały 

zebrane w przeprowadzonych badaniach ankietowych oraz opinie zebrane podczas konsultacji 

społecznych. 

 

4.1. STREFA SPOŁECZNA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 wzrastająca liczba ludności 

 dostępność do edukacji na poziomie 

podstawowym, gimnazjalnym oraz 

ponadgimnazjalnym 

 dobry stan budynków i wyposażenia szkół 

 zmniejszający się poziom bezrobocia 

 migracja ludności 

 ograniczony dostęp do specjalistycznych usług 

medycznych (lekarzy specjalistów) 

 zła sytuacja dochodowa mieszkańców (niskie 

dochody) 

 wysokie bezrobocie 

 duża liczba osób korzystająca z pomocy społecznej 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

 dostępność zewnętrznych środków finansowych 

na przekwalifikowanie, doskonalenie  

i dostosowanie zasobów ludzkich do aktualnych 

wymogów rynku pracy 

 pojawianie się nowych instrumentów 

aktywizujących osoby bezrobotne 

 niepokojące prognozy demograficzne na najbliższe 

lata dla regionu i kraju 

 rosnące bezrobocie w skutek upadku zakładów 

pracy w sąsiadujących miastach, stanowiących 

miejsce zatrudnienia mieszkańców gminy 

 ograniczone środki budżetu gminy na 

dofinansowanie placówek oświatowych  

i kulturowych 

 duża konkurencja przy aplikowaniu o zewnętrzne 

środki finansowe 

 

4.2. STREFA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 lokalizacja gminy 

 bogate walory turystyczno-krajobrazowe 

 duża lesistość terenu 

 występowanie obszarów chronionych (Sieniawski 

Obszar Chronionego Krajobrazu, Kuryłowski Obszar 

Chronionego Krajobrazu) 

 dbałość o środowisko naturalne w gminie 

 mała ilość zakładów przemysłowych 

 zabytki wraz z otoczeniem przyrodniczym 

 niewystarczająca melioracja terenów w gminie 

 niski stopień kanalizacji gminy 

 niski poziom świadomości ekologicznej szczególnie 

wśród osób starszych 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 możliwość pozyskania zewnętrznych środków 

finansowych na działania z zakresu ochrony 

środowiska 

 podnoszenie świadomości ekologicznej 

mieszkańców 

 ochrona szczególnie cennych obszarów 

przyrodniczych 

 wzrost poziomu zanieczyszczenia środowiska 

 rosnące natężenie ruchu drogowego 

 zagrożenie klęskami żywiołowymi 

 ograniczenia wynikające z uregulowań dotyczących 

obszarów chronionych 
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4.3. STREFA GOSPODARKI I ROLNICTWA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 korzystne położenie komunikacyjne gminy 

(bliskość głównych szlaków komunikacyjnych - 

autostrada A4, droga krajowa nr 94) 

 dostępne tereny inwestycyjne 

 bliskość większych ośrodków miejskich (Przeworsk, 

Jarosław) 

 zasoby siły roboczej 

 wizerunek gminy 

 promocja gminy 

 podejście do lokalnego rozwoju gminy 

 brak możliwości zbytu płodów rolnych 

 rozdrobnione gospodarstwa rolne 

 brak dużych podmiotów gospodarczych 

generujących znaczące wpływy do budżetu gminy 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 zewnętrze środki finansowe dedykowane 

rozwojowi gospodarki i rolnictwa 

 możliwość pozyskania nowego, znaczącego 

inwestora 

 wzrost zapotrzebowania na usługi turystyczne, 

rekreacyjne 

 rozwój budownictwa mieszkalnego – 

przyciąganie nowych mieszkańców spoza 

gminy 

 rosnący popyt na dobra i usługi 

 pojawienie się nowych technologii 

 rosnący popyt na zdrową żywność 

 niska opłacalność produkcji rolnej 

 ograniczenia budowlane i inwestycyjne wynikające 

z objęcia gminy prawną ochroną przyrodniczą 

(Natura 2000) 

 niestabilna polityka podatkowa oraz rolna 

 wysokie koszty stworzenia i utrzymania nowych 

miejsc pracy 

 

4.4. STREFA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 dobrze rozwinięta sieć gazownicza 

 dobrze rozwinięta sieć elektryczna 

 dobrze rozwinięta i utrzymana sieć dróg 

 dobry dostęp do telefonii stacjonarnej  

 niedobory w zakresie infrastruktury około 

drogowej (chodniki, oświetlenie, ścieżki rowerowe) 

 niski procent skanalizowania gminy 

 infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowa 
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i komórkowej 

 aktywna polityka władz gminy w zakresie rozwoju i 

utrzymania jakości infrastruktury technicznej 

 niski dostęp do szybkiego Internetu  

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 zewnętrzne środki finansowe dedykowane 

rozwojowi i remontom infrastruktury technicznej 

 możliwość realizacji projektów inwestycyjnych 

związanych z dostępem do szybkiego Internetu 

 pojawienie się nowych technologii 

 ograniczenia realizacji inwestycji ze względu na 

istniejący program ochrony środowiska (Natura 

2000, Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu) 

 duża konkurencja o środki finansowe na rozwój o 

remonty infrastruktury technicznej 

 wysokie koszty inwestycji w zakresie infrastruktury 

technicznej 
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5. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY SIENIAWA NA LATA 2015-

2021 

5.1. MISJA MIASTA I GMINY SIENIAWA 

Misja Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2015–2021 stanowi kontynuację misji przyjętej  

w dokumencie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2007-2013. Decyzja o kontynuacji 

wcześniej przyjętej misji została zaproponowana przez zespół badawczy, a ostatecznie podjęta podczas 

konsultacji społecznych, w których udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz, reprezentanci 

instytucji gminnych, reprezentanci lokalni liderzy oraz mieszkańcy gminy. Misja odnosi się do celów 

jakie stawia sobie gmina w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców.  

MISJA MIASTA I GMINY SIENIAWA 

Gmina Sieniawa przyjazna środowisku, o bogatym dziedzictwie kulturowym i walorach 

turystyczno-krajobrazowych. Stawia na zrównoważony rozwój gospodarczy w zgodzie  

z naturą poprzez inwestycje w dziedzinie infrastruktury, turystyki i przedsiębiorczości. 

Czyste środowisko, bogate tradycje kulturowe stwarzają dobre warunki dla 

mieszkańców, turystów i potencjalnych inwestorów. 

5.2. WIZJA MIASTA I GMINY SIENIAWA 

Wizja jest określeniem docelowego wizerunku społeczno-gospodarczego Miasta i Gminy 

Sieniawa, osiągniętego dzięki realizacji przyjętej strategii rozwoju. Przyjęta wizja stanowi kontynuację 

wizji określonej w poprzedniej strategii rozwoju gminy. Zespół badawczy, po konsultacji  

z przedstawicielami lokalnych władz, instytucji gminnych oraz mieszkańcami gminy, zdecydował się 

kontynuować trafnie i kompleksowo wytyczoną ścieżkę rozwoju.  

WIZJA MIASTA I GMINY SIENIAWA 

Gmina Sieniawa wykorzystując potencjał, jakim jest położenie geograficzne, przyjazna 

polityka dla rozwoju przedsiębiorczości i turystyki oraz duża aktywność społeczna, stanie 

się miejscem gdzie warto mieszkać, wypoczywać a także pracować i inwestować. 
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5.3. OBSZARY, CELE ORAZ ZADANIA 

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej miasta i gminy Sieniawa, wyniki badania 

ankietowego, przeprowadzona analiza SWOT oraz odbyte konsultacje społeczne umożliwiły 

wyznaczenie czterech obszarów kluczowych w dalszym rozwoju gminy, są to: 

1. Obszar strategiczny: Gospodarka; 

2. Obszar strategiczny: Infrastruktura techniczna i społeczna; 

3. Obszar strategiczny: Turystyka; 

4. Obszar strategiczny: Rolnictwo i obszary wiejskie. 

Zidentyfikowanych obszarów nie można postrzegać i rozwijać w oderwaniu od pozostałych, gdyż są 

one wzajemnie powiązane i przenikają się. Ze względu na istniejącą współzależność rozwój jednego 

wpływa bezpośrednio na postęp w innych, a zaniedbania w którymś z tych obszarów wpływają 

negatywnie na pozostałe. 

W obszarze strategicznym „Gospodarka” zawiera się tworzenie korzystnych warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości w gminie, poprzez wspieranie przedsiębiorczości lokalnej oraz zachęcanie 

inwestorów. Zadaniem władz powinno być wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności 

sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w celu pobudzenia i zintensyfikowania ekonomicznego 

rozwoju gminy. Istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego jest zachęcanie lokalnych inwestorów do 

podejmowania nowych przedsięwzięć oraz przyciąganie inwestorów zewnętrznych, zainteresowanych 

rozwojem prowadzonej działalności w nowych lokalizacjach. 

Strategicznym obszarem rozwoju gminy jest „Infrastruktura techniczna i społeczna”. Obszar 

obejmuje rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej, obejmującej sieć dróg, sieć 

elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną jak również infrastrukturę edukacyjną, sportową oraz rozwój 

społeczeństwa informacyjnego. 

Obszar strategiczny „Turystyka” odnosi się do wykorzystania potencjału turystycznego oraz 

rekreacyjno-wypoczynkowego gminy. Dbając o ochronę środowiska naturalnego gmina powinna 

podejmować działania mające na celu przygotowanie nowoczesnej bazy turystycznej  

i agroturystycznej. Wspieranie lokalnych twórców, promowanie kultury i oferty turystycznej stanowi 

ważny element strategii rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa. 

W obrębie „Rolnictwa i obszarów wiejskich” Urząd Miasta i Gminy powinien wspierać rozwój 

nowoczesnego, ekologicznego rolnictwa, stanowiącego alternatywę dla rolnictwa konwencjonalnego. 

Pożądany jest rozwój gospodarstw rolnych preferujących agrotechnikę opartą na zasadach rolnictwa 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rolnictwo
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naturalnego i produkujących żywność ekologiczną. Wskazane jest również wsparcie lokalnych rolników 

w zakresie poszukiwania nowych odbiorców i rynków zbytu wytwarzanych produktów rolnych. 

Rozwój wskazanych obszarów strategicznych umożliwi rozwój gospodarczy, społeczny,  

i przestrzenny gminy. Wokół wskazanych obszarów skoncentruje się działalność Samorządu Gminy we 

współpracy ze wszystkimi partnerami. W wyznaczonych obszarach kluczowych sformułowano cele 

strategiczne, operacyjne oraz zadania. Poprzez realizację zadań i celów operacyjnych osiągnięte 

zostaną strategiczne założenia rozwoju miasta i gminy Sieniawa. Strategiczne cele rozwoju gminy: 

1. Zintensyfikowanie rozwoju potencjału gospodarczego miasta i gminy Sieniawa poprzez 

wspieranie nowoczesnej przedsiębiorczości oraz kreowanie środowiska przyjaznego 

inwestorom wewnętrznym i zewnętrznym. 

2. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej  

i społecznej. 

3. Zachowanie i ochrona walorów środowiska przyrodniczego oraz wykorzystanie potencjału 

gminy w rozwój turystyki i usług rekreacyjno–wypoczynkowych. 

4. Rozwój rolnictwa w oparciu o ekologiczne gospodarstwa rolne, wytwarzające zdrową żywność. 
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CELE OPERACYJNE ZADANIA 

1. Wspieranie 

powstawania 

nowych oraz 

kreowanie 

sprzyjających 

warunków dla 

rozwoju 

istniejących 

podmiotów 

gospodarczych 

 

 bezpłatne doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej 

 doradztwo dla przedsiębiorców z zakresu pozyskiwania środków z funduszy 

strukturalnych na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej 

 pomoc mieszkańcom gminy,  zwł. bezrobotnym w zawodowym 

przekwalifikowaniu się do potrzeb rynku pracy oraz zdobywaniu nowych 

kwalifikacji 

 ułatwienia administracyjno-organizacyjne dla przedsiębiorców 

 informowanie przedsiębiorców o możliwości refundowania kosztów 

stworzenia nowych miejsc pracy 

 tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości poprzez inwestycje  

w poprawę infrastruktury technicznej gminy, m.in. sieci drogowej, 

kanalizacyjnej, wodociągowej, modernizację sieci elektroenergetycznych 

itp. 

 rozwój handlu i usług towarzyszących turystyce (m.in. rzemiosło, rękodzieło 

artystyczne) 

2. Zwiększanie 

atrakcyjności 

inwestycyjnej 

gminy 

 przygotowanie warunków do inwestowania poprzez promocję terenów 

przygotowanych pod inwestycje oraz budownictwo mieszkaniowe 

 tworzenie przyjaznej polityki podatkowej dla inwestorów 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywno%C5%9B%C4%87_ekologiczna
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 promocja inwestycyjnej oferty gminy 

 nawiązanie współpracy z Centrami Obsługi Inwestora oraz Centrum Obsługi 

Inwestora i Eksportera 
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. 1. Realizacja 

inwestycji z zakresu 

gospodarki wodno-

ściekowej 

 budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwie Czerce 

 budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwie Rudka 

 budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwie Czerwona Wola 

 rozbudowa kanalizacji w sołectwie Dobra 

 rozbudowa kanalizacji w pozostałych sołectwach gminy 

2. Utrzymanie 

dobrego stanu 

technicznego 

infrastruktury 

drogowej, 

zwiększenie 

dostępności 

komunikacyjnej 

gminy 

 przebudowa dróg powiatowych Pigany, Sieniawa ul. Jana Pawła II wraz  

z dwoma zatokami, Sieniawa ul. Jagiellońska, Dobra przez wieś, Czerce–

Leżachów, Manasterz–Czerwona Wola 

 budowa chodników w mieście Sieniawa: ul. Augustowska, ul. 

Poniatowskiego, ul. Polna, ul. Bema, ul. Broniewskiego, ul. Czarnieckiego,  

ul. Czartoryskiego, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Kościelna, Plac Wolności,  

ul. Sikorskiego, ul. Sobieskiego, ul. Zielona 

 budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sieniawa 

 modernizacja oświetlenia ulicznego, polegająca na wymianie lamp na lampy 

energooszczędne na terenie całej gminy 

 poprawa sieci połączeń transportu publicznego z sąsiadującymi ośrodkami 

miejskimi 

 budowa chodników, parkingów, przejść dla pieszych, przystanków, itp. 

3. Rozbudowa sieci 

teleinformatycznej 
oraz rozwój 
społeczeństwa 
informacyjnego 

 budowa i rozbudowa bezprzewodowej sieci internetowej dostępnej dla 

mieszkańców gminy 

 zwiększenie dostępności do sieci internetowej dla mieszkańców gminy 

 stworzenie systemu informatyzacji i elektronicznego obiegu dokumentów  

w instytucjach użyteczności publicznej (e-Urząd, e-Zdrowie, e-Edukacja itp.) 

 wspieranie inicjatyw służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego 

4. Rozbudowa i 

modernizacja 

obiektów 

edukacyjnych oraz 

sportowych 

 modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sieniawie 

 modernizacja budynku hali sportowej w Sieniawie 

 budowa nowej hali sportowej z basenem przy Szkole Podstawowej  

w Sieniawie 

 budowa boiska sportowego w miejscowości Rudka 
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 budowa boiska sportowego w miejscowości Pigany  

 budowa boiska sportowego w miejscowości Dobra 

 budowa boiska sportowego w miejscowości Czerce 

 budowa boiska sportowego w miejscowości Czerwona Wola  

 budowa boiska sportowego w miejscowości Wylewa 

 budowa boiska sportowego w miejscowości Leżachów  

 budowa boiska sportowego w miejscowości Dybków 

 budowa boiska sportowego w miejscowości Paluchy 

 uzupełnienie wyposażenia świetlic w całej gminie 

 budowa terenów aktywnego wypoczynku: siłowni na świeżym powietrzu, 

placu street workout, itp. 

 modernizacja budynków szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola na 

terenie miasta i gminy 

5. Wspieranie 

rozwoju 

budownictwa 

indywidualnego  

i mieszkaniowego  

 uzbrajanie terenów przeznaczonych pod zabudowę rodzinną  

i wielorodzinną 

 6. Poprawa jakości 

życia mieszkańców 

 zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w gminie 

 tworzenie dodatkowych ofert dla młodzieży w zakresie zagospodarowania 

czasu wolnego 

 zwiększenie możliwości dostępu młodzieży do dodatkowych form 

kształcenia np. zagadnień z zakresu informatyki, języków obcych 

 poprawa mobilności i sprawności funkcjonujących jednostek OSP 

 modernizacja i uzupełnienie wyposażenia jednostek OSP 

 budowa świetlicy-remizy w Leżachowie 

 zwalczanie i przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej 

 działania mające na celu minimalizowanie poziomu ubóstwa w gminie przez 

pomoc materialną osobom wymagającym opieki (niepełnosprawni, ludzie 

starsi, dotknięci patologiami społecznymi) 

 rozbudowa cmentarza komunalnego w Sieniawie 
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1. Ochrona walorów 

środowiskowych 

 dbałość o obszary chronione występujące na terenie gminy. 

 wspieranie wymiany wyrobów eternitowych 

 organizacja szkoleń z zakresu ochrony środowiska naturalnego 

2. Minimalizowanie 

negatywnego 

oddziaływania na 

środowisko 

przyrodnicze 

 rekultywacja istniejącego składowiska odpadów w Piganach 

 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Paluchach 

 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Dybkowie  

 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sieniawie 

 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czercach  

 budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej  

w gminie 

 wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

3. Rozwój i 

modernizacja 

infrastruktury 

turystycznej oraz 

rekreacyjno-

wypoczynkowej 

 

 budowa ośrodka rekreacyjnego nad rzeką Lubaczówką w Czerwonej Woli 

 zagospodarowanie zbiornika wodnego „Żwirownia” zlokalizowanego  

w sołectwie Pigany, przysiółek Kępa 

 stworzenie miejsca rekreacji w obszarze Starego Sanowiska w Piganach  

(w obrębie Programu Strategicznego Błękitny San) 

 budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów gastronomicznych, 

noclegowych, sportowych oraz kulturalnych 

 tworzenie nowych szlaków dla potrzeb turystyki pieszej, rowerowej, konnej  

i przyrodniczo-edukacyjnej 

 budowa ścieżek rowerowych 

4. Wspieranie 

rozwoju 

agroturystki i 

działalności 

kulturalnej 

 remont i rewitalizacja kościoła pw. Jana Chrzciciela w Sieniawie 

 rewitalizacja zabytkowych fortów obronnych w Sieniawie 

 rewitalizacja zabytkowego spichlerza w Sieniawie 

 wsparcie dla nowo powstających gospodarstw agroturystycznych 

 doradztwo i wsparcie dla rolników zainteresowanych rozwojem agroturystyki 

 rozwój działalności kulturalnej poprzez wspieranie lokalnych twórców 

 dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego  

 wspieranie lokalnej działalności kulturalnej: orkiestry dętej, zespołu pieśni  

i tańca, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszenia 

 promocja turystyki i agroturystyki 

5. Promocja walorów 

środowiska 

przyrodniczego 

oraz jego ochrony 

 promocja walorów turystycznych i kulturowych gminy  

 promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

 kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców 
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1. Wspieranie działań 

prowadzących do 

poprawy wydajności i 

jakości produkcji rolnej 

 promocja ekologicznego rolnictwa na obszarze gminy 

 rozwój rolnictwa ekologicznego poprzez wspieranie gospodarstw 

produkujących żywność ekologiczną 

 działania polegające na zrestrukturyzowaniu rolnictwa w celu 

scalania gruntów rolnych 

 kampania informacyjna wśród rolników na temat możliwości 

pozyskania środków finansowych na rozwój gospodarstw 

agroturystycznych oraz na różnicowanie działalności rolniczej 

 rozwój ekologicznych hodowli zwierząt 

 współpraca z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego  

2. Wsparcie rolników z 

terenu gminy w 

sprzedaży produkcji 

rolnej 

 wspieranie oraz tworzenie warunków do rozwoju przetwórstwa 

rolno-spożywczego 

 doradztwo i pomoc w zakresie powołania lokalnej grupy 

producentów rolnych 

 poszukiwanie nowych rynków zbytu dla przetwórstwa rolno-

spożywczego 

 promocja lokalnych produktów rolnych 
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5.4. WDRAŻANIE, MONITOROWANIE I EWALUACJA STRATEGII 

Przyjęcie procedur wdrażania, monitorowania i aktualizacji jest niezbędne dla 

zagwarantowania właściwej realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2015–2021. 

Tylko właściwe zarządzanie wdrażaniem przyjętego programu strategicznego, poprzez m.in. 

zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych i instytucjonalnych, zapewni jego 

konsekwentną realizację, uwzględniającą zmieniające się warunki otoczenia społeczno-gospodarczego. 

Organem odpowiedzialnym za wdrażanie strategii jest Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie.  

Instytucjonalną strukturę systemu monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 

Sieniawa tworzą: 

Wykres 31. Struktura systemu monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa 

 

Źródło: Opracowanie własne, 2015 r. 

 

Dla efektywnej realizacji procesu wdrażania przyjętej strategii, niezbędne jest stworzenie 

systemu stałej kontroli i monitoringu realizacji jej zapisów. Monitoring powinien obejmować 

następujące działania: 
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 systematyczne gromadzenie i przetwarzanie danych oraz informacji dotyczących 

rozwoju gminy; 

 stałą obserwację zachodzących zmian, zarówno pod kątem ilościowym jak  

i jakościowym. 

Zakres monitoringu i ewaluacji strategii wyznaczają określone w niej cele strategiczne, 

operacyjne oraz zadania. 

Na proces monitoringu, ewaluacji oraz aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa 

składają się następujące elementy: 

 diagnoza stanu rozwoju gminy, na podstawie której zostaną opracowane raporty 

określające na jakim etapie rozwoju, w stosunku do pierwotnych założeń, znajduje się 

gmina; 

 prace analityczne i diagnostyczne prowadzone w poszczególnych obszarach 

funkcjonowania gminy na bazie systematycznie gromadzonych danych rzeczowych, 

finansowych oraz statystycznych (dane pochodzące ze statystyk regionalnych, Banku 

Danych Lokalnych GUS oraz opracowanego systemu wskaźników i mierników 

służących pomiarowi i ocenie procesu wdrażania strategii); 

 analiza uwarunkowań rozwojowych poszczególnych obszarów działania gminy, przy 

współudziale zapraszanych przez Burmistrza do współpracy przedstawicieli 

społeczności lokalnej, m.in.: przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji działających na 

obszarze gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych (uspołecznienie procesu); 

 weryfikacja celów strategicznych i operacyjnych oraz przyjętych zadań, w odniesieniu 

do istniejących zapisów dokumentu strategii i wskazywanie ewentualnych propozycji 

zmian; 

 formułowanie strategicznych projektów i zadań oraz wskazywanie środków 

finansowych niezbędnych do ich osiągnięcia, z uwzględnieniem możliwości 

pozyskiwania środków zewnętrznych krajowych i z funduszy pomocowych Unii 

Europejskiej; 

 w zależności od zakresu zmian i wynikających z nich potrzeb, aktualizacja 

obowiązującego dokumentu strategii lub podejmowanie decyzji o opracowaniu 

nowego; 

 analiza sugestii i uwag wynikających z konsultacji społecznych i ewentualne ich 

uwzględnienie w aktualizowanej wersji dokumentu strategii.  
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Wdrażanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa wymaga stworzenia sprawnego  

i przejrzystego systemu monitoringu i oceny, który pozwoli na obserwacje rezultatów prowadzonych 

działań oraz w razie potrzeby umożliwi wprowadzenie korekt w postaci aktualizacji. Podstawowym 

elementem takiego systemu są racjonalnie dobrane, mierzalne oraz weryfikowalne wskaźniki  

i mierniki. Umożliwią oraz ułatwiają one śledzenie zmian i prowadzenie porównań, zarówno w obrębie 

gminy, jak również w odniesieniu do innych samorządów, czy średnich poziomów wartości dla 

województwa podkarpackiego oraz kraju. 

Skuteczny monitoring i ewaluację warunkują: 

 aktualne dane statystyczne oraz informacje dotyczące obszarów funkcjonowania 

gminy, wskazujące na zachodzące zmiany społeczne, gospodarcze, w środowisku 

naturalnym oraz przestrzenne. Pomocne będą również dane dotyczące innych gmin, 

powiatu, województwa podkarpackiego oraz kraju, stanowiąc materiał porównawczy 

dla przeprowadzonej oceny; 

 rzetelnie przygotowane raporty okresowe ze stanu realizacji dokumentu strategii; 

 bieżące śledzenie zmian i aktualizowanie zapisów; 

 zachowanie w procesie wdrażania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa zasad 

partnerstwa, równości szans, spójności rozwoju przestrzennego oraz zgodności  

z wojewódzką i krajową polityką rozwoju; 

 zachowanie odpowiedniej częstotliwości, a tym samym ciągłości procesów 

monitorowania. 

Kontrola i ocena realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2015–2021 

będzie prowadzona w postaci: 

 bieżącej kontroli realizowanych zadań – co roku; 

 monitoringu operacyjnego – raz na dwa lata; 

 monitoringu strategicznego – raz na trzy lata; 

 dwukrotnej ewaluacji – w roku 2018 (po połowie okresu wdrażania) oraz w roku 2022 

(po zakończeniu kolejnego okresu realizacji). 
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5.5. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA REALIZACJI STRATEGII 

Do prawidłowej oceny stopnia realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa na lata 

2015–2021 konieczne są zarówno informacje opisowe (raporty), odnoszące się do poszczególnych 

obszarów działania jak i dane o charakterze statystycznym, przedstawione w postaci konkretnych 

wskaźników  

i mierników. Pozwolą one dokonać porównania analizowanych cech oraz określenia zaistniałej zmiany 

w stosunku do poziomu wyjściowego. Umożliwią one również określenie zmian na przestrzeni lat,  

w stosunku do pierwotnych założeń, dając tym samym czytelny i jednoznaczny obraz sytuacji w danym 

obszarze. 

Przykładową listę wskaźników, które mogą być wykorzystane w procesie monitoringu, 

przedstawiono w poniższej tabeli. Wskaźniki te mogą podlegać modyfikacji. 

Tabela 36. Przykładowa lista wskaźników, które mogą być wykorzystane w procesie monitoringu 

NAZWA WSKAŹNIKA 
JEDNOSTKA 
POMIARU 

ŹRÓDŁO 

OBSZAR STRATEGICZNY: GOSPODARKA 

Liczba nowopowstałych przedsiębiorstw  szt. Bank Danych Lokalnych GUS 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców szt. Bank Danych Lokalnych GUS 

Udział jednostek gospodarczych sektora prywatnego w stosunku do 

ogółu  
% Bank Danych Lokalnych GUS 

Udział pracujących w sektorze usług rynkowych w ogólnej liczbie 

pracujących  
% Bank Danych Lokalnych GUS 

Udział pracujących w usługach  % Bank Danych Lokalnych GUS 

Udział pracujących w sektorze przemysłowym w ogólnej liczbie 

pracujących  
% Bank Danych Lokalnych GUS 

Udział pracujących w sektorze prywatnym w ogólnej liczbie 

pracujących  
% Bank Danych Lokalnych GUS 

Stopa zatrudnienia - liczba pracujących na 1 000 mieszkańców % Bank Danych Lokalnych GUS 

Ogólny wskaźnik aktywności zawodowej – udział czynnych 

zawodowo w ludności w wieku 15 lat i więcej  
% Bank Danych Lokalnych GUS 

Udział osób fizycznych w liczbie jednostek ogółem sektora 

prywatnego  
% Bank Danych Lokalnych GUS 

Udział osób fizycznych w liczbie jednostek ogółem  % Bank Danych Lokalnych GUS 

Udział spółek prawa handlowego w liczbie jednostek ogółem  % Bank Danych Lokalnych GUS 

Udział spółek z udziałem kapitału zagranicznego w liczbie jednostek 

ogółem  
% Bank Danych Lokalnych GUS 
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Udział jednostek gospodarczych w podziale na sekcje  % Bank Danych Lokalnych GUS 

Wskaźnik zatrudnienia kobiet (liczba pracujących do kobiet ogółem)  % Bank Danych Lokalnych GUS 

Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do liczby 

ludności ogółem  
% UMiG w Sieniawie 

Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do liczby 

ludności ogółem  
% UMiG w Sieniawie 

Udział pracujących w liczbie ludności w wieku produkcyjnym  % Bank Danych Lokalnych GUS 

OBSZAR STRATEGICZNY: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I SPOŁECZNA 

Liczba zmodernizowanych dróg gminnych  km UMiG w Sieniawie 

Wydatki na drogi publiczne na 1 mieszkańca  zł UMiG w Sieniawie 

Długość dróg publicznych o nawierzchni utwardzonej  km UMiG w Sieniawie 

Zużycie wody z sieci wodociągowej przez jednego mieszkańca dm3/rok/osobę UMiG w Sieniawie, ZGKiM 

Udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej w gminie 

w ludności faktycznej ogółem  
% UMiG w Sieniawie, ZGKiM 

Ogólna długość sieci wodociągowej na terenie gminy  km UMiG w Sieniawie, ZGKiM 

Udział ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w gminie, ogółem  % UMiG w Sieniawie, ZGKiM 

Ogólna długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy  km UMiG w Sieniawie, ZGKiM 

Wydatki na oczyszczanie gminy na 1 mieszkańca w skali roku  zł UMiG w Sieniawie, ZGKiM 

Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych na 1 

mieszkanie  
MWh UMiG w Sieniawie, ZKE SA 

Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych na 

1osobę  
MWh UMiG w Sieniawie, ZKE SA  

Ilość wytwarzanych odpadów komunalno-bytowych na mieszkańca 

w skali roku  
m³/rok UMiG w Sieniawie, ZGKiM 

Ilość odpadów komunalnych wykorzystanych gospodarczo do 

odpadów wytworzonych w ciągu roku  
% UMiG w Sieniawie, ZGKiM 

Ilość odpadów komunalnych składowanych na składowiskach 

własnych i innych, do odpadów wytworzonych w ciągu roku 
% UMiG w Sieniawie, ZGKiM 

Ilość odpadów przemysłowych wykorzystanych gospodarczo, do 

odpadów wytworzonych w ciągu roku  
% UMiG w Sieniawie, ZGKiM 

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ogółem na 

1 mieszkańca  
% UMiG w Sieniawie, ZGKiM 

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w tym 

wydatki bieżące jednostek budżetowych na 1 mieszkańca  
zł UMiG w Sieniawie, ZGKiM 

Powierzchnia parków spacerowo-wypoczynkowych i lasów na 1 

mieszkańca  
ha/osobę UMiG w Sieniawie 
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Powierzchnia zieleni ogólnodostępnej i lasów do 

terenów zabudowanych  
% UMiG w Sieniawie 

Odtworzenie drzewostanu zieleni ogólnodostępnej i osiedlowej 

w gminie  
% UMiG w Sieniawie 

Wydatki na zieleń w mieście i gminie na 1 mieszkańca w skali roku  zł UMiG w Sieniawie 

Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska w stosunku do 

wydatków inwestycyjnych ogółem  
% UMiG w Sieniawie 

Liczba kierunków zawodowych w szkołach gminnych i punktach 

oświatowych skierowanych dla kształcenia młodzieży  
szt. UMiG w Sieniawie, ZOSiP 

Liczba programów podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób 

dorosłych  
szt. 

UMiG w Sieniawie, WUP, 

Instytucje szkoleniowe, 

Organizacje pozarządowe 

Liczba nauczycieli kształcących z zakresu języków obcych  osoba UMiG w Sieniawie, ZOSiP 

Liczba nowych placówek oświatowych na terenie gminy  szt. UMiG w Sieniawie, ZOSiP 

Liczba zmodernizowanych placówek oświatowych  szt. UMiG w Sieniawie, ZOSiP 

Liczba nowopowstałych boisk przyszkolnych szt. UMiG w Sieniawie, ZOSiP 

Liczba dzieci w przedszkolach  osoba UMiG w Sieniawie, ZOSiP 

Liczba dzieci w przedszkolach na 1 nauczyciela  osoba UMiG w Sieniawie, ZOSiP 

Liczba uczniów na jednego nauczyciela w szkołach podstawowych  osoba UMiG w Sieniawie, ZOSiP 

Absolwenci szkół podstawowych i gimnazjalnych na 1000 

mieszkańców  
osoba UMiG w Sieniawie, ZOSiP 

Wydatki na szkoły podstawowe na 1 mieszkańca zł UMiG w Sieniawie 

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół na 1 mieszkańca  zł UMiG w Sieniawie 

Wydatki na przedszkola na 1 mieszkańca zł UMiG w Sieniawie 

Liczba uczniów na jednego nauczyciela w gimnazjach  osoba UMiG w Sieniawie, ZOSiP 

Liczba programów aktywizujących bezrobotnych szt. PUP Przeworsk 

Liczba osób bezrobotnych na terenie gminy osoba PUP Przeworsk 

Wysokość pomocy materialnej skierowanej do najuboższej 

części mieszkańców gminy 
zł UMiG w Sieniawie, MGOPS  

Liczba oddanych mieszkań socjalnych, skierowanych do najuboższej 

części mieszkańców gminy 
szt. UMiG w Sieniawie, ZGKiM 

Mieszkania socjalne na 1000 mieszkańców szt. UMiG w Sieniawie, ZGKiM 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 mieszkańca m2 Bank Danych Lokalnych GUS 
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Mieszkania oddane do użytku na 1000 mieszkańców  szt. Bank Danych Lokalnych GUS 

Przeciętna powierzchnia użytkowa oddawanego mieszkania  m2 Bank Danych Lokalnych GUS 

Wydatki na gospodarkę mieszkaniowa ogółem na 1 mieszkańca zł Bank Danych Lokalnych GUS 

Liczba zakładów aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych szt. UMiG w Sieniawie, 

Liczba programów aktywizujących mieszkańców gminy w zakresie 

sportu i rekreacji 
szt. UMiG w Sieniawie, CKSiR 

Liczba nowopowstałej infrastruktury rekreacyjno-sportowej szt. UMiG w Sieniawie, CKSiR 

Liczba pływalni  szt. UMiG w Sieniawie, CKSiR  

Nakłady na rozwój klubów sportowych działających na terenie gminy  zł UMiG w Sieniawie, CKSiR 

Nakłady skierowane na polepszenie infrastruktury rekreacyjno-

sportowej  
zł UMiG w Sieniawie, CKSiR 

Wydatki na kulturę fizyczna i sport ogółem na 1 mieszkańca  zł 
UMiG w Sieniawie, CKSiR, BDL 

GUS 

Liczba imprez sportowych na terenie gminy w skali roku  szt. UMiG w Sieniawie, CKSiR 

Liczba aptek na 1000 mieszkańców  szt. UMiG w Sieniawie, 

Wydatki na ochronę zdrowia ogółem na 1 mieszkańca  zł Bank Danych Lokalnych GUS 

OBSZAR STRATEGICZNY: TURYSTYKA 

Miejsca noclegowe agroturystyczne na 1000 mieszkańców  szt. Bank Danych Lokalnych GUS 

Dochody budżetu gminy z turystyki i agroturystyki na 1 mieszkańca zł UMiG w Sieniawie, 

Liczba turystów krajowych odwiedzających gminę w skali roku osoba Działalności agroturystyczne  

Liczba turystów zagranicznych odwiedzających gminę w skali roku osoba Działalności agroturystyczne 

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 1 

mieszkańca 
zł UMiG w Sieniawie, 

Liczba imprez kulturalnych na terenie gminy szt. UMiG w Sieniawie, CKSiR 

Wydatki na ośrodki kultury, świetlice i kluby na 1 mieszkańca zł UMiG w Sieniawie, CKSiR 

Liczba imprez kulturalnych w skali roku szt. UMiG w Sieniawie, CKSiR 

OBSZAR STRATEGICZNY: ROLNICTWO I OBSZARY WIEJSKIE 

Udział powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach 

indywidualnych w powierzchni użytków rolnych ogółem 
% UMiG w Sieniawie, 

Udział gruntów ornych w powierzchni użytków rolnych  % UMiG w Sieniawie, 
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Powierzchnia użytków rolnych na 1 mieszkańca ha UMiG w Sieniawie, 

Udział pracujących w sektorze rolniczym w ogólnej liczbie 

pracujących 
% Bank Danych Lokalnych GUS 

Udział powierzchni pozostałych 

gruntów i nieużytków w powierzchni gminy 
% UMiG w Sieniawie, BDL GUS 

Wydatki na rolnictwo i leśnictwo ogółem na 1 mieszkańca zł Bank Danych Lokalnych GUS 

Wydatki na rolnictwo i leśnictwo w tym wydatki bieżące jednostek 

budżetowych na 1 mieszkańca 
zł Bank Danych Lokalnych GUS 

Odnowienia leśne i zalesienia do ogólnej powierzchni lasu na terenie 

gminy 
% 

UMiG w Sieniawie, 

Nadleśnictwo 

Źródło: Opracowanie własne, 2015 r. 

 

Rzetelnie przeprowadzona analiza strategii, jej poszczególnych celów i zadań, zgodnie  

z powyższymi wskaźnikami może wskazać na potrzebę aktualizacji, wynikającą ze zmiany kierunków 

rozwoju gospodarczego kraju, regionu lub gminy, pojawiających się nowych szans, możliwości czy też 

zmiany wizji rozwoju Miasta i Gminy w Sieniawie. 
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5.6. FINANSOWANIE REALIZACJI STRATEGII 

Rozwój gospodarczy miasta i gminy Sieniawa, w perspektywie długookresowej, musi opierać 

się zarówno na poszukiwaniu możliwości zwiększania dochodów własnych, jak i aktywnego 

wykorzystywania zewnętrznych źródeł finansowania. Samorząd będzie musiał podjąć starania  

i działania na rzecz pozyskania środków finansowych m.in. ze środków Unii Europejskiej, dotacji  

z budżetu państwa, środków z różnego rodzaju funduszy np. Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych itp. 

Podstawowym źródłem finansowania założonych celów strategicznych i operacyjnych oraz 

wynikających z nich zadań będą częściowo środki pochodzące z budżetu miasta i gminy, środki 

samorządu województwa, środki pochodzące z funduszy europejskich oraz z krajowych funduszy 

celowych. 

W ramach polityki spójności w latach 2014–2020 Polska otrzyma z Unii Europejskiej środki 

finansowe w wysokości 82,5 mld euro. Pieniądze te mają w bezpośredni sposób przyczynić się 

zarówno do osiągnięcia celów polityki spójności, jak i realizacji celów strategii „Europa 2020” na rzecz 

inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, skoncentrowaniu się 

na wynikach i zapewnieniu maksymalnych korzyści z funduszy UE. Środki te zostaną rozdysponowane  

w ramach 6 krajowych oraz 16 regionalnych programów operacyjnych.  

Wykres 32. Alokacja środków w krajowych programach operacyjnych 

 

Źródło: Opracowanie własne, 2015 r. 

 

Najwięcej środków przeznaczono na Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), 

w ramach którego rozwiązywane będą problemy związane z niskoemisyjną gospodarką, ochroną 

środowiska, bezpieczeństwem energetycznym oraz rozwojem infrastruktury technicznej kraju.  
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Drugim co do wielkości środków jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR), który 

jest największym w UE programem finansującym badania, rozwój i innowacje. Dzięki niemu 

przedsiębiorcy mogą uzyskać kompleksowe wsparcie, m.in. na prowadzenie projektów badawczo-

rozwojowych oraz komercjalizację ich wyników poprzez praktyczne zastosowanie w gospodarce. 

Celem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) jest aktywizacja zawodowa 

osób pozostających bez zatrudnienia, wsparcie szkolnictwa wyższego, rozwój innowacji społecznych, 

mobilności i współpracy ponadnarodowej, a także reformy polityk publicznych w obszarach 

zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia. 

Kolejny Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) ma na celu zwiększenie dostępności do 

Internetu, stworzenie przyjaznej dla obywatela e-administracji, która umożliwi załatwianie wielu spraw 

za pośrednictwem komputera oraz upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności 

korzystania z komputerów. 

Z kolei Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW) jest ponadregionalnym programem dla 

5 województw Polski Wschodniej mającym na celu wzrost konkurencyjności i innowacyjności tego 

makroregionu poprzez wsparcie innowacyjności i rozwoju badań oraz zwiększenie atrakcyjności 

inwestycyjnej makroregionu, w szczególności dzięki dostępności transportowej. 

Poza programami krajowymi po środki finansowe sięgnąć będzie można w ramach 16 

programów regionalnych, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego. Fundusze zarządzane są w tym przypadku nie przez władze centralne, a instytucje 

samorządowe – czyli zarządy województw. Z ogólnej puli 82,5 mld euro przyznanych Polsce z unijnego 

budżetu polityki spójności na lata 2014–2020 samorządy województw będą zarządzać w sumie ponad 

31 mld euro, co stanowi prawie 40% całej kwoty. Dla porównania w latach poprzednich regiony miały 

do dyspozycji ok. 25% środków. Zwiększona została zatem rola regionów w zakresie zarządzania 

środkami unijnymi. 
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Wykres 33. Środki unijne w programach regionalnych 

 

Źródło: Opracowanie własne, 2015 r. 

 

Zakłada się również, że w zakresie skutecznego zabezpieczenia środków własnych na realizację 

przedsięwzięć strategicznych gmina, aktywnie i efektywnie będzie wykorzystywać dostępne zwrotne 

instrumenty finansowe (kredyty, pożyczki itp.). Przy tej formie wsparcia gmina powinna równocześnie 

zwracać uwagę, by mieć możliwość absorpcji funduszy zewnętrznych przez cały okres realizacji 

strategii. 

Niezależnie od środków publicznych, zakłada się aktywne poszukiwanie alternatywnych metod 

współfinansowania zadań, zwłaszcza ze strony sektora prywatnego. Szczególnie atrakcyjne, przy 

realizacji dużych i przychodowych przedsięwzięć rysują się tutaj możliwości jakie daje ustawa  

o partnerstwie publiczno-prywatnym, czy też możliwość koncesjonowania niektórych przedsięwzięć. 

Poniżej zaprezentowano przewidywane główne źródła finansowania Strategii Rozwoju Miasta  

i Gminy Sieniawa w latach 2015–2021, w podziale na poszczególne cele operacyjne: 

Tabela 37. Potencjalne główne źródła finansowania realizacji poszczególnych celów operacyjnych. 

CEL STRATEGICZNY: 

Zintensyfikowanie rozwoju potencjału gospodarczego miasta i gminy Sieniawa  

poprzez wspieranie nowoczesnej przedsiębiorczości oraz kreowanie środowiska  

przyjaznego inwestorom wewnętrznym i zewnętrznym. 

CEL OPERACYJNY PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Wspieranie powstawania nowych oraz kreowanie 
sprzyjających warunków dla rozwoju istniejących 
podmiotów gospodarczych 

budżet gminy, budżet państwa, Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój 

Zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej gminy 
budżet gminy, Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego 
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CEL STRATEGICZNY:  
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej i społecznej. 

CEL OPERACYJNY PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Realizacja inwestycji z zakresu gospodarki wodno-

ściekowej 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 

Utrzymanie dobrego stanu technicznego 
infrastruktury drogowej, zwiększenie dostępności 

komunikacyjnej gminy 

budżet gminy, budżet państwa, Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Podkarpackiego, Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko, Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. Program Operacyjny Polska Wschodnia 

Rozbudowa sieci teleinformatycznej oraz rozwój 

społeczeństwa informacyjnego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, 

Program Operacyjny Cyfrowa Polska 

Rozbudowa i modernizacja obiektów edukacyjnych 
oraz sportowych 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Wspieranie rozwoju budownictwa indywidualnego i 

mieszkaniowego  

budżet gminy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 

Poprawa jakości życia mieszkańców 

budżet gminy, Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

CEL STRATEGICZNY:  
Zachowanie i ochrona walorów środowiska przyrodniczego oraz wykorzystanie potencjału gminy w rozwój turystyki i usług 

rekreacyjno–wypoczynkowych. 

CEL OPERACYJNY PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Ochrona walorów środowiskowych 
budżet gminy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Minimalizowanie negatywnego oddziaływania na 

środowisko przyrodnicze 

budżet gminy, Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 

Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej 

oraz rekreacyjno-wypoczynkowej  

budżet gminy, Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Wspieranie rozwoju agroturystki i działalności 
kulturalnej 

 budżet gminy, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Promocja walorów środowiska przyrodniczego oraz 

jego ochrony 
budżet gminy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

CEL STRATEGICZNY: 

Rozwój rolnictwa w oparciu o ekologiczne gospodarstwa rolne, wytwarzające zdrową żywność 

CEL OPERACYJNY PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Wspieranie działań prowadzących do poprawy 
wydajności i jakości produkcji rolnej 

budżet gminy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Wsparcie rolników z terenu gminy w sprzedaży 
produkcji rolnej 

budżet gminy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Źródło: Opracowanie własne, 2015 r. 

  



STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY SIENIAWA NA LATA 2015-2021 

INNpuls dla samorządów  107 

5.7. POWIĄZANIA STRATEGII ZE STRATEGIAMI: POWIATU, WOJEWÓDZTWA, 

KRAJU 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa to dokument strategiczny na poziomie 

regionalnym, który powinien być ściśle powiązany ze strategiami na poziomie nadrzędnym, 

obejmującym większe obszary, w skład który wchodzi dany obszar. Skuteczne i efektywne planowanie 

rozwoju wymaga zachowania spójności i komplementarności przedsięwzięć realizowanych na różnych 

szczeblach planowania (krajowym, regionalnym, lokalnym). 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2015-2021 powinna zatem uwzględniać 

cele rozwojowe następujących krajowych dokumentów strategicznych: 

 Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 (KSRR); 

 Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020; 

 Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020. 

 

5.7.1. KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020: REGIONY, MIASTA, 

OBSZARY WIEJSKIE 

Niniejsza strategia odnosi się do dokumentu „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-

2020”. Wszystkie obszary strategiczne są spójne z celami polityki regionalnej do 2020 roku oraz celami 

strategicznymi. KSRR wyznacza cele polityki rozwoju regionalnego, w tym wobec obszarów wiejskich  

i miejskich, oraz definiuje ich relacje w odniesieniu do innej polityki publicznej o terytorialnym 

ukierunkowaniu. Niniejsza strategia wykazuje spójność w celu strategicznym KSRR, tj. „Efektywne 

wykorzystywanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla 

osiągania celów kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym”. 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2015-2021 wpisuje się w logikę celów polityki 

regionalnej, wytyczonych w horyzoncie czasowym do 2020 r. tj.: 

 Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów („konkurencyjność”), poprzez 

obszar „Gospodarka” oraz „Infrastruktura techniczna i społeczna”; 

 Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów 

problemowych („spójność”), poprzez obszar „Infrastruktura techniczna i społeczna”; 

 Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań 

rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie („sprawność”), po części poprzez 

wszystkie strategiczne obszary niniejszego dokumentu.  
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5.7.2. STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020  

Najważniejszym dokumentem określającym zasady polityki rozwoju na szczeblu regionalnym 

jest Strategia Rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020. Niniejsza Strategia wykazuje 

spójność w celu głównym Strategii województwa tj.: „Efektywne wykorzystanie zasobów 

wewnętrznych i zewnętrznych dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju społeczno-gospodarczego 

drogą do poprawy jakości życia mieszkańców”.  

Cele operacyjne i zadania w ramach obszaru strategicznego „Gospodarka” są spójne z celami  

i priorytetami  obszaru „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” w Strategii Rozwoju Województwa. 

W obu dokumentach kładziony jest nacisk na wspieranie przedsiębiorczości. W obszarze 

„Infrastruktura techniczna i społeczna” założone cele i zadania wpisują się w obszary strategii 

wojewódzkiej „Sieć osadnicza”, „Kapitał ludzki i społeczny” oraz „Środowisko i energetyka”. 

Zagadnienia związane np. z układem komunikacyjnym są spójne z priorytetem 3.1 Dostępność 

komunikacyjna. W obszarze „Turystyka” cele operacyjne i zadania są spójne z priorytetem 1.3  obszaru 

„Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”. W obu dokumentach kładziony jest nacisk na budowę 

atrakcyjnych ofert turystycznych. W obszarze „Rolnictwo i obszary wiejskie” założone cele i kierunki 

działań  wpisują się w obszary strategii województwa „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” 

priorytet 1.4 Rolnictwo. W obydwu strategiach kładziony jest nacisk na poprawę konkurencyjności 

sektora rolno-spożywczego. 

5.7.3. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PRZEWORSKIEGO NA LATA 2014-2020 

Niniejsza strategia przyczynia się do wypełnienia celów Strategii Rozwoju Powiatu 

Przeworskiego na lata 2014-2020. Cele operacyjne i zadania w ramach obszaru „Gospodarka” są 

spójne z priorytetem 1. „Rozwój gospodarki i przedsiębiorczości” w Strategii Rozwoju powiatu.  

W obydwóch strategiach kładziony jest nacisk m.in. na tworzenie warunków dla rozwoju 

przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy. W obszarze „Infrastruktura techniczna  

i społeczna” założone cele wpisują się w priorytet 2. „Rozwój infrastruktury technicznej i poprawa 

efektywności energetycznej” oraz w priorytet 4. „Rozwój kapitału ludzkiego i poprawa warunków życia 

mieszkańców. W obszarze „Turystyka” cele operacyjne i zadania są spójne z priorytetem 3. strategii 

powiatu „Wykorzystanie i wzmocnienie potencjału turystycznego”. W obu dokumentach występuje 

spójność m.in. w promocje oraz w budowę atrakcyjnych ofert turystycznych. Oba dokumenty kładą 

nacisk również na modernizacje obiektów zabytkowych. W obszarze „Rolnictwo i obszary wiejskie” 

założone cele i kierunki działań  wpisują się w priorytet 1. „Rozwój gospodarki i przedsiębiorczości” 

strategii powiatu gdzie wspólnym zadaniem jest scalenie gruntów. 
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Niniejsza Strategia przyczynia się również do wypełnienia celów Strategii Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. 

Podsumowując należy stwierdzić, ze zapisy celów strategicznych i operacyjnych oraz 

kierunków działań (zadań) miasta i gminy Sieniawa są kompatybilne z zapisami wyżej wymienionych 

dokumentów strategicznych. Stanowi to wstępną merytoryczną podstawę do ubiegania się o środki 

pomocowe Unii Europejskiej na współfinansowanie zadań gminnych. Stanowi to również podstawę do 

nawiązywania i rozwoju współpracy w władzami samorządowymi województwa podkarpackiego, 

powiatu przeworskiego i poszczególnych gmin, wchodzących w jego skład przy rozwiązywaniu 

wspólnych problemów. 
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6. ZAŁĄCZNIKI  

6.1. WZÓR ANKIETY 
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Szanowni Państwo, 

 

w związku z prowadzeniem prac nad „Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa” na lata 

2015-2021, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta ma na 

celu zapoznanie się z opinią mieszkańców na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, 

mocnych i słabych stron Gminy, szans oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem. 

 

Państwa opinie będą cennym i ważnym źródłem informacji na temat konkretnych potrzeb 

mieszkańców naszej Gminy, które zostaną uwzględnione przy przygotowaniu Strategii  

w zakresie jej celów i priorytetów. W przyszłości Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa 

będzie dokumentem niezbędnym, między innymi w procesie pozyskiwania środków 

zewnętrznych (krajowych, Unii Europejskiej i innych). 

 

Ankieta przeznaczona jest dla: 

 

 mieszkańców Miasta i Gminy Sieniawa, 

 podmiotów gospodarczych działających na terenie Miasta i Gminy, 

 organizacji społecznych, 

 radnych Rady Miejskiej w Sieniawie. 

 

Termin zbierania ankiet upływa 24.07.2015 roku . Jednocześnie zapewniamy, że ankieta jest 

anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej. 

 

Zapraszamy także do uczestnictwa w kolejnych etapach konsultacji społecznych poprzez 

wyrażanie opinii, zgłaszanie wniosków lub propozycji. Wszelkie informacje i publikacje 

dotyczące strategii będą dostępne na stronie internetowej Gminy Sieniawa www.sieniawa.pl.   

 

Z góry dziękuję za Państwa zaangażowanie, 

   

 

  Adam Woś 

Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa 

 

 

 

  

http://www.sieniawa.pl/
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Prosimy o wpisanie znaku x w odpowiednie pola □ w poniższej ankiecie. 

 

METRYCZKA 

Płeć 

 Kobieta  Mężczyzna 

Wiek 

 do 24 lat 

 25 - 34 lata  

 35 – 44 lata 

 45 – 54 lata  

 55 – 64 lata  

 65  lat i więcej 

 

Wykształcenie 

 wyższe  średnie  zawodowe  podstawowe 

 

Zajęcie (można zaznaczyć więcej niż jedną opcję) 

 uczeń/student 

 przedsiębiorca 

 prac. usług, handlu, 

itp. 

 pracownik fizyczny 

 pracownik umysłowy 

 rolnik  

 bezrobotny 

 emeryt / rencista 

 inne:……………….

 

Sołectwo 

 Miasto Sieniawa 

 Czerce  
 Czerwona Wola 
 Dobra  

 Dybków  
 Leżachów  
 Paluchy  
 Pigany  

 Rudka 
 Wylewa 

  

 

 

Czas zamieszkiwania na terenie Miasta i Gminy Sieniawa 

 krócej niż 10 lat  ponad 10 lat 
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I. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 

WPŁYWAJĄCE NA FUNKCJONOWANIE I ROZWÓJ GMINY  

Proszę ocenić stan aktualnego rozwoju wskazanych obszarów 
OCENA:  5 – bardzo dobry/dobra; 4- raczej dobry/dobra; 3 – przeciętny; 2 – raczej zły/zła; 1 – zdecydowanie zły/zła 

Lp. Pytanie Ocena 

SFERA SPOŁECZNA 

 1. Kwalifikacje zawodowe ludności  

 2. Wykorzystanie potencjału ludzkiego  

 3. Poziom wykształcenia ludności  

 4. Poziom dochodów  

 5. Integracja gminy  

 6. Wielkość zatrudnienia poza rolnictwem  

 7. Możliwości zatrudnienia poza rolnictwem  

 8. Możliwości doskonalenia (przekwalifikowania) zawodowego  

 9. Zatrudnienie w rolnictwie  

10 Stan placówek oświatowo - wychowawczych  

11. Dostęp do szkolnictwa ponadpodstawowego  

12. Zasoby mieszkaniowe  

13. Ilość placówek służby zdrowia i opieki społecznej  

14. Jakość i dostępność świadczeń medycznych  

15. Jakość świadczeń medycznych  

16. Zabytki kultury materialnej  

17. Stopień rozwoju infrastruktury kulturalnej  

18. Stopień dbałości o dobra kultury   

19. Stopień rozwoju infrastruktury rekreacyjnej  

20. Zachowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego  

 

  



 

  Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2015 – 2021 

 

 

INNpuls dla samorządów 

 
4 

 

 

 

POŁOŻENIE – ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

1. Lokalizacja gminy  

 2. Możliwości rozbudowy obiektów użyteczności publicznej  

 3. Budownictwo indywidualne  

 4. Połączenia komunikacyjne wewnątrz gminy  

 5. Połączenia komunikacyjne z otoczeniem zewnętrznym   

 6. Związki funkcjonalne gminy z aglomeracjami miejskimi 

województwa 

 

 7. Związki funkcjonalne z zagranicą  

8. Stan środowiska naturalnego   

9. Dbałość o środowisko naturalne  

10.  Surowce mineralne  

 11. Jakość gleb  

 12. Walory turystyczno - krajobrazowe  

GOSPODARKA I ROLNICTWO 

1. Struktura własności gospodarstw rolnych  

2. Struktura wielkości gospodarstw rolnych  

3. Rynki zbytu płodów rolnych  

4. Baza przetwórcza dla rolnictwa  

5. Lokalizacja zakładów przemysłowych  

6. Ilość i poziom placówek usługowo - handlowych  

7. Zasoby siły roboczej  

8. Wizerunek gminy  

9. Promocja gminy  

10

. 

Podejście do lokalnego rozwoju gospodarczego  

11

. 

Możliwości pozyskania kapitału zewnętrznego  

12

. 

Dostęp do placówek bankowych i kredytów  

13

. 

Dostęp do informacji o instytucjach wspierających rozwój 

gospodarczy 
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

1. Sieć i jakość dróg  

2. Sieć elektryczna   

3. Sieć wodno-kanalizacyjna   

4. Sieć telekomunikacyjna (w tym internet)  

5. Sieć gazowa  

 

 

II. MOCNE, SŁABE STRONY ORAZ SZANSE I ZAGROZENIA 

GMINY  

1. Prosimy wskazać pięć najważniejszych zdaniem Państwa ATUTÓW/MOCNYCH STRON miasta  

i gminy Sieniawa, które są podstawą i sprzyjają jej rozwojowi (do grupy tej należą 

charakterystyczne cechy pozytywne gminy związane m.in. z położeniem np. walory 

krajobrazowe, lub czynniki, na kształtowanie których gmina ma wpływ, np. posiadanie 

wydzielonych terenów inwestycyjnych). Wskazując pięć atutów prosimy wpisywać je w 

kolejności od najważniejszych do mniej istotnych. 

 

1) ______________________________________________  

2) ______________________________________________  

3) ______________________________________________  

4) ______________________________________________  

5) ______________________________________________  
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2. Prosimy wskazać pięć najważniejszych zdaniem Państwa SŁABYCH STRON miasta i gminy 

Sieniawa, które nie sprzyjają lub stanowią bariery jej rozwoju (do grupy tej należą 

charakterystyczne cechy pozytywne gminy związane z położeniem np. brak dostępności 

komunikacyjnej, lub czynniki, na kształtowanie których gmina ma wpływ, np. brak wydzielonych 

terenów inwestycyjnych). Wskazując pięć słabych stron prosimy wpisywać je w kolejności od 

najważniejszych do mniej istotnych. 

 

1) ______________________________________________  

2) ______________________________________________  

3) ______________________________________________  

4) ______________________________________________  

5) ______________________________________________  

 

 
3. Prosimy wskazać pięć najważniejszych zdaniem Państwa SZANS miasta i gminy Sieniawa, których 

wykorzystanie może sprzyjać rozwojowi (do grupy tej należą np. położenie przy drodze 

międzynarodowej, czy dostępność wsparcia finansowego inwestycji z funduszy UE, na 

kształtowanie których gmina nie ma bezpośredniego wpływu, ale może umiejętnie je 

wykorzystać do swego rozwoju). Wskazując pięć szans prosimy wpisywać je w kolejności od 

najważniejszych do mniej istotnych. 

 

1) ______________________________________________  

2) ______________________________________________  

3) ______________________________________________  

4) ______________________________________________  

5) ______________________________________________  
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4. Prosimy wskazać pięć najważniejszych zdaniem Państwa ZAGROŻEŃ miasta i gminy Sieniawa, na 

ograniczenie których gmina nie ma bezpośredniego, ale musi je bacznie obserwować, by w porę 

się zabezpieczyć przed ich negatywnymi skutkami (do grupy tej należą np.  niekorzystne zmiany w 

polityce państwa, czy opóźnienia legislacyjne). Wskazując pięć zagrożeń prosimy wpisywać je  

w kolejności od najważniejszych do mniej istotnych. 

 

1) ______________________________________________  

2) ______________________________________________  

3) ______________________________________________  

4) ______________________________________________  

5) ______________________________________________  

 
III. PROBLEMY I OCZEKWIANIA  

5. Prosimy o wskazanie pięciu najbardziej istotnych i palących PROBLEMÓW 

istniejących na terenie miasta i gminy, które są znaczącą barierą rozwoju i niezadowolenia 

mieszkańców. Wskazując pięć najbardziej istotnych i palących problemów prosimy 

wpisywać je w kolejności od najważniejszych do mniej istotnych. 

1)  ______________________________________________  

2) ______________________________________________  

3) ______________________________________________  

4) ______________________________________________  

5) ______________________________________________  
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6. Prosimy wskazać pięć najbardziej istotnych dla Państwa OCZEKIWAŃ / POTRZEB, 

których realizacja przyczyniłaby się do znaczącego podniesienia poziomu jakości życia i 

generalnie do rozwoju miasta i gminy Sieniawa. Wskazując pięć najbardziej istotnych 

dla Państwa OCZEKIWAŃ / POTRZEB prosimy wpisywać je w kolejności od 

najważniejszych do mniej istotnych. 

1) ______________________________________________  

2) ______________________________________________  

3) ______________________________________________  

4) ______________________________________________  

5) ______________________________________________  

 

IV. INNE WNIOSKI LUB PROPOZYCJE DO STRATEGII ROZWOJU MIASTA  
I GMINY SIENIAWA NA LATA 2015-2021 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 

 


