
UCHWAŁA NR XLI/309/2022 
RADY GMINY GAĆ 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Gać na lata 2021 - 2027 

Na podstawie art. 10 f ust. 4, w związku z art. 10 e ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559) oraz w związku z art. 3 pkt. 3 i art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) Rada Gminy Gać uchwala: 

§ 1. 1. Przyjmuje się do realizacji Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Gać na lata 2021 - 
2027. 

2. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Gać na lata 2021 - 2027, o której mowa 
w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Gać. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Lesław Stańko 
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Załącznik do uchwały Nr XLI/309/2022 

Rady Gminy Gać 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

 
      

STRATEGIA ROZWOJU 

SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO 

GMINY GAĆ 

na lata 2021-2027 

GAĆ, 2022 
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I. BLOK ELEMENTARNYCH UWAG METODYCZNYCH   

Przedmiotem pierwszego rozdziału jest teoretyczne zarysowanie podstaw związanych z problematyką 
rozwoju lokalnego. W związku z powyższym określono pojęcie rozwoju lokalnego, wskazano płaszczyzn 
na których jest on realizowany oraz zdefiniowano termin programowania rozwoju lokalnego. 

1.1 Teoriopoznawcze aspekty rozwoju lokalnego 

Na lokalną gospodarkę spojrzeć należy jako na złożony proces, w którym podsystem regulacyjny 
reprezentowany przez władze lokalne stymuluje rozwój gospodarczy wykorzystując w tym celu zasoby 
wewnętrzne. Rozumiana tą kategorią gospodarka lokalna obejmować również będzie tworzenie na terenie 
Gminy przyjaznego dla zewnętrznych inwestycji klimatu, a tym samym przyciąganiu kapitału z zewnątrz. 
Można zatem stwierdzić, że proces ten to w pewnym sensie– tworzenie warunków wykorzystania lub 
udostępnienia lokalnej bazy rozwoju dla rozwoju lokalnego. 

Pojęcie rozwoju lokalnego należy ujmować bardzo szeroko. Aby je bliżej zdefiniować należy 
wcześniej określić samo słowo rozwój, które rozumieć można jako – proces ukierunkowanych zmian, 
w którym można wyodrębnić występujące po sobie etapy przemian (tzw. fazy rozwojowe) danego 
obiektu lub układu; zwłaszcza zmiany prowadzące do zróżnicowania lub zwiększenia złożoności układu.# 
Rozwój stanowi także proces transformacji, zmian, przechodzenie do stanów lub form bardziej złożonych 
lub pod jakimś, konkretnym względem doskonalszych. Jak wynika z powyższej definicji jest to 
niewątpliwie rozumiane w pozytywnym sensie przejście z jednego stanu danej jednostki do drugiego – 
bardziej zaawansowanego. Jest to zatem termin niewątpliwie wartościujący. 

Pojęcie rozwoju lokalnego można najkrócej określić jako działania (władz lokalnych)  mające na celu 
polepszenie sytuacji społeczno-gospodarczej danej społeczności lokalnej zamieszkującej terytorium 
gminy, powiatu. Obejmuje zmiany gospodarcze, polityczne, kulturowe oraz inne występujące 
w społeczeństwie. W literaturze przedmiotu istnieje mnogość definicji rozwoju lokalnego. Autorzy 
niniejszej Strategii przyleli następującą jej postać – rozwój lokalny  jest to zharmonizowane 
i systematyczne działanie społeczności lokalnej, władzy lokalnej oraz pozostałych podmiotów 
funkcjonujących w gminie zmierzające do kreowania nowych i poprawy istniejących walorów 
użytkowych gminy, tworzenia korzystnych warunków dla lokalnej gospodarki oraz zapewnienia ładu 
przestrzennego i ekologicznego.# 

 Rozwój lokalny (jak wspomniano wyżej) odbywa się na czterech głównych płaszczyznach: 

ogospodarczej – opiera się głównie o rozwój przedsiębiorczości indywidualnej i zbiorowej przy 
maksymalnym wykorzystaniu czynników wewnętrznych, możliwości i zasobów (potencjału, siły 
roboczej, surowców, itp.), 

ospołecznej – ma miejsce gdy istnieje możliwość realizacji interesów grupowych, powstawania 
zrzeszeń oraz przejęcia odp. za sferę życia codziennego w dziedzinach: oświaty, kultury, opieki 
społecznej, itp., 

okulturalnej – ma miejsce gdy istnieje możliwość korzystania z własnych kanałów komunikacji 
społecznej – media, środki masowego przekazu, 

opolitycznej – ma miejsce gdy układ lokalny posiada własną autonomię w zakresie samodzielnego 
podejmowania decyzji oraz w zakresie dotacji zasobów. 

Proces rozwoju lokalnego wykorzystuje pewne czynniki pochodzenia zewnętrznego i wewnętrznego 
w stosunku do przedmiotowego układu lokalnego (gminy). Czynniki te z kolei dzielą się na sterowalne 
i na takie, na które dana jednostka terytorialna nie ma wpływu (np. uwarunkowania geograficzne). Uznać 
zatem należy, że każda gmina posiada określone, najczęściej geograficznie zróżnicowane możliwości 
swojego rozwoju. Możliwości te niejednokrotnie trzeba – odkryć, zwymiarować, ocenić stopień ich 
przydatności, a następnie umiejętnie wykorzystać. 

 Do głównych czynników rozwoju lokalnego zaliczyć można z pewnością: 

opotrzeby mieszkańców, 

ozasoby i walory lokalnego środowiska przyrodniczego, 

ozagospodarowanie infrastrukturalne, 

opoziom oświaty i kultury społeczności lokalnej, 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EF973868-31BD-41DB-9E89-A91D30BD9A3F. Podpisany Strona 3



oistniejący potencjał gospodarczy, 

oaktywna społeczność lokalna i przychylne nastawienie władz lokalnych. 

Brak lub relatywnie słabe występowanie któregoś z wymienionych wyżej rodzaju czynników uznać 
należy za barierę rozwojową gminy. 

Poza wymienionymi czynnikami, na rozwój lokalny wpływ mają te, pochodzenia zewnętrznego jak np. 
panujące trendy gospodarcze (w ujęciu marko), czy chociażby prowadzone przez państwo polityki  
rozwoju. Pomiędzy czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi istnieją zależności, które mogą sprzyjać 
rozwojowi bądź go ograniczać. Zależności te uznaje się za ważną siłę napędową rozwoju. Wskazane są 
takie rozwiązania, które sprzyjać będą rozwojowi w skali lokalnej, ale jednocześnie nie będą stanowić 
zakłóceń dla rozwoju w skali makro i odwrotnie. Pomiędzy tymi czynnikami zachodzą sprzężenia 
zwrotne. W każdej z grup kształtują się one inaczej. Mogą występować także między nimi konflikty 
i niekorzystne oddziaływania tej samej kategorii czynników wewnętrznych na zewnętrzne i odwrotnie. 

Grupy i rodzaje czynników, o których mowa (właściwe dla Gminy Gać) poddano rozpoznaniu 
i szczegółowej analizie w Rozdziale II niniejszego dokumentu – Blok analiz diagnostycznych. 

1.2 Narzędzie projekcji przyszłość w kontekście strategicznego sterowania  rozwojem Gminy  

Przewidywanie przyszłości jest cechą każdego celowego działania. Szybkie i głębokie przekształcenia 
w strukturach społecznych i gospodarczych przy jednocześnie występujących ograniczeniach i barierach 
wzrostu poszczególnych regionów i układów lokalnych wymagają określenia przewidywanych tendencji 
rozwojowych różnych zjawisk. Zdolność rozpoznania przyszłości umożliwia optymalizować wybór 
dopuszczalnych decyzji, które podjąć należy realizując określone cele, będące składowymi procesu 
rozwoju lokalnego. Trudno sobie w zasadzie wyobrazić jakikolwiek rozwój społeczno-gospodarczy, 
w którym odpowiednie działania sprawcze nie byłyby poprzedzone rozważaniami dotyczącymi ich 
przyszłych skutków. 

 Płaszczyznę rozważań tego typu, prowadzonych przez kierownictwo Gminy stanowić powinna 
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. 

Uogólniając stwierdzić można, że: 

oStrategia  stanowi dokument, który: 

- formułuje cele długofalowe i sposoby ich realizacji, 

- ustala hierarchię tych celów, 

- podporządkowuje działania doraźne celom długofalowym, 

- jest stale aktualizowany i korygowany, 

- ma charakter partnerski (społeczny). 

oStrategia zawiera próby odpowiedzi na pytania: 

- jaką jednostka powinna być? 

- co należy w niej osiągnąć, jak i kiedy? 

- jakimi narzędziami należy się posługiwać dla realizacji? 

- zakreślonych celów? 

Reasumując Strategia to przede wszystkim: 

oaktywny stosunek do przedmiotu rozwoju, 

oocena rzeczywistych możliwości rozwojowych, 

owybór najbardziej odpowiednich sposobów postępowania. 

 Poza istotnym faktem stanowiącym, iż Strategia musi odpowiadać na konkretne wyzwania 
i potrzeby gminy, wpisywać się w jej aktywny model polityki społeczno-gospodarczej oraz zakładać 
podstawy budowania szeroko rozumianego partnerstwa lokalnego, powinna również: 

okorespondować z dokumentami strategicznymi na poziomie powiatu, województwa i kraju, 

ostanowić punkt wyjścia do tworzenia pozostałych dokumentów gminy o znaczeniu strategicznym. 
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Określenie poziomu kompatybilności Strategii Rozwoju Społeczno-gospodarczego Gminy Gać 
z dokumentami wyższego rzędu pokazano w Rozdziale III Blok Zagadnień Projekcyjnych. 

1.3 Przyjęte podstawy metodyczne formułowania procesu programowania rozwoju Gminy Gać 

Zarówno sam proces przygotowania, jak i realizacji  Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego 
Gminy Gać oparto na następujących zasadach, które uznano za złożenia brzegowe warunkujące 
trafność i powodzenia zawartych w dokumencie polityk: 

I. Jednym z zasadniczych powodów motywujących kierownictwo Gminy Gać do sporządzenia Strategii 
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego było uwzględnienie jednej z  zasad polityki strukturalnej UE, tj: zasady 
programowania – nakładającej na poszczególne poziomy samorządów obowiązek tworzenia 
długookresowych strategii i planów rozwoju wszędzie tam, gdzie jest to uzasadnione potrzebami lokalnymi. 

II. Przystępując do budowy Strategii przyjęto w jej zapisach model strategicznego zarządzania, czyli takie 
podejście do kierowania złożonymi zasobami Gminy, które polega na ustaleniu: 

opożądanych celów możliwych do osiągnięcia w dłuższej perspektywie czasowej, 

ośrodków i metod niezbędnych do ich osiągnięcia w panujących warunkach, ze szczególnym 
uwzględnieniem pozostałych uwarunkowań tkwiących w otoczeniu. 

III. Dobrobyt mieszkańców jako najważniejsze dobro – strategia z definicji tworzona jest w celu formowania 
lepszego środowiska życia społeczności lokalnych Zatem zagwarantowanie jak najwyższych warunków 
bytowych oraz możliwości konsumpcyjnych w istniejących warunkach zewnętrznych i lokalnych przyjęto za 
najwyższą wartość Strategii. W realizacji tegoż założenia, nie bez znaczenia pozostaje  zapewnienie 
maksymalnej aktywności gospodarczej podmiotów gospodarki lokalnej, racjonalne użytkowanie z lokalnych 
zasobów ekologicznych oraz wzmocnienie potencjału lokalnej infrastruktury. 

IV. Rozwój lokalny jest procesem rozwoju społeczno-gospodarczego, który wymaga zaplanowania oraz 
odpowiedniego skoordynowania, ze względu na wielość instytucji i osób jakie obejmuje, wykorzystywanie 
lokalnych czynników rozwoju sprawia, że proces ten powinien być sterowany i modyfikowany przez 
struktury samorządowe lub inne struktury organizacyjne, reprezentujące społeczności lokalne. Mając to na 
uwadze – na potrzeby opracowania Strategii oraz wdrażania dokumentu powołany został interdyscyplinarny 
Zespół złożony z kluczowych pracowników Urzędu Gminy pod nadzorem Wójta jednostki. 

V. Rozwój lokalny zależy w dużym stopniu od społeczności lokalnej, jest wyrazem jej woli odnoszącej się do 
decydowania o własnych warunkach życia. W procesie rozwoju bierze udział wiele podmiotów, gdyż rozwój 
obejmuje wiele zróżnicowanych dziedzin życia społecznego-gospodarczego. Z uwagi na co reprezentacja 
partnerów społecznych jest powołana, informowana i konsultowana w sprawach dotyczących projektowania 
i realizacji Strategii. Zatem inicjatywy wszystkich projektów i przedsięwzięć zapisanych niżej pochodzą 
bezpośrednio od mieszkańców Gminy i zostały zidentyfikowane podczas prowadzonych konsultacji 
społecznych. Należy w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że włącznie możliwie szerokiej gamy partnerów 
jest równie istotne w etapie wdrażania dokumentu. 

VI. Uwzględniając następujące prawidłowości stanowiące, że rozwój lokalny to – proces, działanie, a nie – stan 
oraz, że motorem rozwoju są (głównie) siły i czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które należy możliwie 
dokładnie określić – formułowanie procesu programowania rozwoju Gminy Gać rozpoczęto od: 

orozpoznania obecnych problemów i  uwarunkowań – co znaszało swój w części badawczej 
dokumentu tj. Rozdziale II – Blok analiz diagnostycznych, 

onakreślenia pożądanej wizji przyszłości, rozpisania wizji na cele strategiczne umożliwiające jej 
realizację, analizy programów rozwoju szczebla regionalnego i krajowego, uwzględniania priorytetów 
i kierunków działań zawartych w dokumentach UE – co opisane zostało w Rozdziale III – Blok zagadnień 
projekcyjnych. W przywołanym rozdziale opisano etap wdrażania i aktualizacji oraz ewaluacji Strategii. 
Pozwoliło to zagwarantować elastyczność dokumentu (w stosunku do zmieniających się warunków 
rozwoju), jak również zminimalizować ryzyko niepowodzenia projektowanych działań.  

VII. Dokument stworzony jest na pewnym poziomie ogólności bowiem Strategia powinna stanowić punkt 
wyjścia ku opracowywaniu bądź też aktualizacji pozostałych dokumentów, w których uszczegółowione 
zostaną działania (rozpisane na zadania) niezbędne do realizacji tytułem osiągnięcia zakładanych celów 
strategicznych. Dokumenty te (zwane często mianem operacjonizujących) wyposażone powinny być 
w szczegółowe harmonogramy realizacji każdego zadania oraz oszacowanie kosztów każdego z etapów. 
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VIII. Poprawnie sformułowana Strategia nie powinna zbyt często ulegać dezaktualizacji, dlatego dołożono 
starań aby wybrane priorytety działań stanowiły odbicie oczekiwań społeczności lokalnej na przestrzeni 
kilku lat. Takie podejście wymagało rozpisania planowanych działań wg następującej zależności: 

                                                           cel nadrzędny – wizja 

ñ 

                                         cel strategiczny (o charakterze długookresowym) 

ñ 

                                                                  cel operacyjny (o charakterze średniookresowym) 

ñ 

                                             działanie (o charakterze krótkookresowym) 

Istotnym z punktu widzenia powodzenia Strategii jest przeprowadzenie hierarchizacji problemów 
i potrzeb w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego jednostki, jak również określenie ważności 
poszczególnych celów niniejszej Strategii (koncentracja na najważniejszych). Ważnym również jest, że 
poprawnie sformułowana strategia zawiera taki zestaw propozycji, który pozwala osiągnąć efekty 
przewyższające sumę pozytywnych wyników pojedynczych rozwiązań. 

IX. Ważnym jest by zapewnić również możliwość wypełniania postulatów niniejszego dokumentu poprze 
uwzględnianie jego zapisów w budżecie Gminy Gać. Ważnym elementem w tym przypadku jest 
wspomożenie wydatków poprzez wykorzystanie szans wsparcia finansowego z budżetu UE oraz innych 
grantodawców. 

 Reasumując wyżej zaprezentowane informacje stwierdzić należy, że  Zespół pracujący przy 
budowie dokumentu kładł zasadniczy nacisk, aby Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy 
Gać charakteryzowała: celowość – efektywność – racjonalność –wykonalność – spójność wewnętrzna – 
interdyscyplinarność – elastyczność – przejrzystość.  
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II. BLOK ANALIZ DIAGNOSTYCZNYCH 

2.1. Gmina Gać – wprowadzenie 

2.1.1. Genealogia  

 Rok zaistnienia Gaci nie jest dokładnie znany. Istniała jednak bardzo wcześnie gdyż na terenie 
wioski stwierdzono ślady osadnictwa z zamierzchłych czasów. Świadczą o tym znaleziska przedmiotów 
i narzędzi kamiennych. W 1909 roku odkryto w Gaci cmentarzysko ciałopalne datowane od II do III 
w.n.e. Ogółem rozkopano 180 grobów popielnicowych bogato wyposażonych w naczynia, broń, ozdoby, 
narzędzia i inne przedmioty. Znalezisko to cechowało się szeregiem nieznanych wówczas elementów 
kultury materialnej, było nowością archeologiczną napotkaną po raz pierwszy w Polsce, stąd też 
określono je mianem kultury przeworskiej. Jak dziś wiadomo, kultura ta narodziła się pod koniec II 
w.p.n.e. z przemieszania elementów łużyckich i wschodnio – pomorskich ze znaczącym wpływem ludów 
celtyckich. 

 Pierwsza udokumentowana wzmianka o wsi Gać pochodzi z 1375 roku, i zawarta jest 
w dokumencie wystawionym w tym właśnie roku przez właściciela Łańcuta i włości Łańcuckiej – Ottona 
Pileckiego. Dokumentem tym nadał on rycerzowi Wierzbięcie z Księżnic wieś Mikulicze (Mikulice). 
Dokument wymienia jednocześnie wsie sąsiadujące tj. Ostrow i Gacz (Gać). Z dokumentu Pileckiego 
wynika, że wieś Gać pierwotnie nazywała się „Hawrilowa Gacz”.  Bojar Hawryła otrzymał od swojego 
pana teren, na którym była naturalna lub sztuczna Grobla – Gać' i stąd "Hawrilowagacz". Przypuszczalnie 
to Otton Pilecki rozpoczął osiedlanie kolonistów, m.in. niemieckich i śląskich na prawie magdeburskim 
przy nazwie topograficznej Gacz lub niewielkiej osadzie. Kolejna wzmianka o wsi Gać pochodzi z 1424 
roku a pojawia się w rejestrze dziesięcin biskupich, rzymskokatolickiej diecezji przemyskiej pod nazwą 
Gabrielowa Gacz. Następna wzmianka to rok, 1446 w której wymienia się plebana Jakuba z Gaczi, oraz 
z 1450 r i wymieniony jest Stanisław, zarządca kościoła parafialnego w Gaczi. 

 Szersze informację na temat historii Gminy zamieszczone są pod adresem internetowym 
https://www.gac.pl skąd zaczerpnięto powyższe wzmianki. 

2.1.2. Ogólna charakterystyka 

Gmina Gać położona jest na pogórzu rzeszowskim, nad rzeką Markówką. Zajmuje obszar środkowo-
wschodniej części woj. podkarpackiego (w odległości 25 km od Rzeszowa) oraz administracyjnie stanowi 
część powiatu przeworskiego. W ujęciu administracyjnym składa się z sześciu sołectw tj. Gać, Dębów, 
Białoboki, Ostrów, Mikulice i Wolica. Największym terytorialnie sołectwem jest Gać, która zajmuje 33,9 
% powierzchni ogólnej gminy a najmniejszym Wolica 6,6 %. Charakteryzowana jednostka graniczy 
z gminami: Przeworsk – od strony północno-wschodniej , Kańczuga – od strony południowej (powiat 
przeworski), Markowa – od strony zachodniej (powiat łańcucki). 

Rys. 1. Położenie Gminy Gać na terenie powiatu przeworskiego 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EF973868-31BD-41DB-9E89-A91D30BD9A3F. Podpisany Strona 7



 
 

Położenie Gminy, ukształtowanie terenu oraz specyfika tutejszej przyrody stanowią naturalne 
bogactwo lokalnych mieszkańców. Wspomniany potencjał w głównej mierze wykorzystywany jest pod 
działalność rolniczą. Dodatkowy walor, na który warto zwrócić uwagę to relatywnie niski poziom 
zanieczyszczenia środowiska naturalnego, o którego stan wyraźnie dba kierownictwo jednostki poprzez 
m.in. realizuję różnego rodzaju inwestycji. 

Gminę Gać na koniec 2020 r. zamieszkiwało 4592 mieszkańców co w przeliczeniu na jej powierzchnię 
stanowiło 128 osób na 1 km2. Analizując dane od roku 2010 należy stwierdzić, iż utrzymuje się 
niepokojąca tendencja spadkowa liczby ludności i w 2020 r. jest mniejsza o 97 w stosunku do roku 
2010 co stanowi spadek o ponad 2 %. Na terenie Gminy Gać na przestrzeni 10 lat można zaobserwować 
na przemian dodatni i ujemny przyrost naturalny. Duże różnice nastąpiły w ostatnich latach gdzie w 2019 
przyrost naturalny był dodatni i wynosił 30 natomiast w 2020 r. był on najniższy i wynosił – 20. Wraz ze 
spadkiem liczby ludności również niepokojący trend występuje w strukturze ludności. W ciągu ostatnich 
lat spada liczba ludności w wieku przedprodukcyjnych i produkcyjnym natomiast odwrotna proporcja 
występuje wśród ludności w wieku poprodukcyjnym. Ta tendencja prowadzi do stałego starzenia się 
społeczeństwa na terenie Gminy. 

Aktywność lokalnych mieszkańców wyraża się głownie w formach działalności pozarządowej 
(stowarzyszenia, fundacje), które skupiają się szczególnie wokół problematyki społeczno-gospodarczej, 
sportowej oraz kulturalnej. Obszar Gminy należy uznać za bezpieczny o czym świadczy z jednej strony 
spadek zjawisk przestępczych, z drugiej obniżenie się liczby interwencji OSP. Rośnie również poziom 
zabezpieczenia socjalnego. 

Na terenie Gminy Gać w ostatnich lat stale zmniejszała się liczba osób zarejestrowanych jako 
bezrobotne jedynie w 2020 roku nastąpił nieznaczny wzrost. W 2011 roku było to 364 osoby natomiast 
w 2018 i 2019 było to 221 osób. Opisywany spadek bezrobocia dotyczył wszystkich grup wiekowych. 
Zmniejszała się także liczba osób określanych jako trwale bezrobotne również za wyjątkiem roku 2020. 
W 2011 roku było to 227 osób a w 2019 już tylko 132. W strukturze zatrudnienia przeważają pracujący 
w usługach, co świadczy o poprawnym kierunku rozwoju Gminy (wielkość zatrudnienia w usługach 
uznaje się za jeden z mierników rozwoju Gminy). 
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Według danych opublikowanych przez GUS na terenie Gminy Gać w 2019 roku w rejestrze REGON 
zarejestrowanych było 219 podmiotów gospodarki narodowej z czego 164 stanowiły osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą. Na przestrzeni lat 2009 – 2017 najwięcej podmiotów 
zarejestrowano w roku 2014 - 36, a najmniej w 2011 – 13. W tym samym okresie najwięcej podmiotów 
wykreślono w 2018 – 21 a najmniej  w 2009 – 5. Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów 
posiadających osobowość prawną w Gminie Gać najwięcej jest spółek handlowych z ograniczoną 
odpowiedzialnością – 7 podmiotów. Analizując strukturę przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie 
Gminy Gać pod kątem zatrudnianych przez nie pracowników można zauważyć, że dominują w niej 
przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 osób (96,80 % w roku 2019). Przedsiębiorstwa zatrudniające 
od 10 do 49 stanowiły w 2019 roku 3,2 %. Niestety większe przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 
50 osób w ogóle nie występują. Wskaźnikiem, który dobrze obrazuje stopień rozwoju przedsiębiorczości 
jest liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. 
W Gminie Gać w 2019 r. wyniósł on 47,6 i wzrósł o 19,1 w stosunku do 2009 roku. Pomimo wzrostu 
wskaźnik ten jest bardzo niski w porównaniu do średniej dla powiatu i województwa. Wśród osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Gminie Gać najczęściej deklarowanymi rodzajami 
działalności są handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 
20,7 % oraz budownictwo – 17,1 %. 

Struktura podmiotów gospodarki narodowej wg form własności wskazuje na dominację sektora 
prywatnego. O dominacji działalności rolniczej na terenie Gminy świadczyć może w głównej mierze 
powierzchnia użytków rolnych, która wg wyliczeń stanowi 91% powierzchni jednostki. 

Infrastrukturę komunalną Gminy można uznać za dostosowaną do lokalnych potrzeb, na co wskazuje 
analiza jej głównych mierników tj. sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Na tereny jednostki 
można dostać się i przemieszczać – drogą transportu kołowego. 

Zasoby mieszkaniowe Gminy to 1332 budynki (średnio na jeden budynek przypada 3,5 mieszkańca). 
Z wskazanej liczby budynków wyposażonych w kanalizację jest – ok. 70%, w wodę – 88%, w gaz – 60%. 

Opiekę zdrowotną mieszkańcom Gminy zapewnia Szpital Rejonowy w Przeworsku oraz dwie 
przychodnie znajdujące się na terenie jednostki. Dostęp do medykamentów umożliwiają dwa lokalne 
punkty apteczne. 

Na terenie Gminy Gać funkcjonuje 1 Żłobek w miejscowości Ostrów.  Do Żłobka w roku szkolnym 
2019/2020 uczęszczało 21 dzieci. 

Oprócz Żłobka funkcjonuje  4 oddziały przedszkolne: 

• Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Białobokach 

• Oddział przedszkolny przy Szkole podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowie 

• Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Ignacego Solarza w Gaci 

• Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie, 
których organem prowadzącym jest Gmina Gać. 

Oprócz tego na terenie Gminy Gać  funkcjonuje 1 przedszkole niepubliczne do którego uczęszcza  
21 dzieci. 

W Gminie Gać działa 4 publiczne  szkoły podstawowe: w Białobokach, Dębowie, Gaci i Ostrowie. 
Wykaz szkół publicznych przedstawia poniższa tabela. W roku szkolnym 2019/2020 do publicznych 
szkół podstawowych uczęszczało łącznie  397 uczniów. 

Zaplecze kulturowe tworzą Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna oraz działające 
stowarzyszenia. W ramach działalności Gminny Ośrodek Kultury organizuje   i prowadzi próby 
z amatorskimi zespołami takimi jak Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Gacoki”, Kapela Ludowa 
„Gacoki”, Zespół Śpiewaczy „Dębowianie”, Zespół Śpiewaczy „Gacanki”, Zespół Śpiewaczy 
„Woliczanki”, Orkiestra Dęta, Grupa mażoretek, Grupa dziecięca RZPiT „Gacoki”, Zespół Ludowy 
„Białoboczoki”. Na terenie gminy Gać corocznie realizowane są różnorodne przedsięwzięcia kulturalne. 
Przykładem imprez o zasięgu gminnym i regionalnym są m. in. Przegląd Kolęd i Pastorałek, Przegląd 
Pieśni Patriotyczno-Religijnej, wieczornice okolicznościowe, dożynki gminne oraz różnorodne festyny 
z których najważniejszy to festyn na tzw. Gackiej Górce. Najbardziej prestiżową imprezą kulturalną jest 
Podkarpacki Festiwal Zespołów Tańca Ludowego „GACOK”, który odbywa się zawsze w pierwszą 
niedzielę czerwca. Dotychczas odbyło się już trzynaście edycji. Festiwal odbywa się dzięki 
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dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury. Przegląd ten jest dziedzictwem kulturalnym 
regionu. Prowadzenie i organizowanie działalności kulturalnej to także otwartość na nowe inicjatywy 
takie jak zajęcia ZUMBY Fitness, zajęcia folklorystyczne z zakresu śpiewu w Dziennym Domu SENIOR 
WIGOR czy Środowiskowym Domu Samopomocy. 

Podejmując próbę określenia elementów potencjału turystycznego (obecnych w każdym układzie 
przestrzennym jakim jest gmina), a definiowanych jako - wszelkiego rodzaju elementy środowiska 
geograficznego oraz pewne zachowa człowieka, które mogą być wykorzystywane do uprawiania 
turystyki – wymienić należy gównie walory przyrodniczo-geograficzne oraz kulturowe. 

Odnosząc wartości cechujące Gminę do okalających układów lokalnych stwierdzić należy, że jest ona 
najmniejsza i zarazem najmniej zaludniona. Nie oznacza to jednak, że brak jej należytego potencjału aby 
skutecznie konkurować pod względem jakości życia oraz klimatu dla inwestycji z pozostałymi gminami 
lezącymi zarówno w bezpośrednim, jak i dalszym sąsiedztwie. 

Mając na uwadze powyższy opis, profil gospodarczy Gminy Gać posiada swoje odbicie w działalności 
rolniczej, która dodatkowo uzupełniania jest działalnością prowadzoną przez małe i średnie firmy – tzw. 
sektorem MŚP. W sektorze tym dominuje działalność ukierunkowana na świadczenie szeroko 
rozumianych usług oraz handel. 

Rozszerzenie prezentowanych w tym rozdziale informacji odnaleźć można w dalszych częściach 
niniejszego opracowania strategicznego. 

2.2. Uwarunkowania przestrzeni geograficzno-przyrodniczej  
i ochrona środowiska  

  

Zespół elementów środowiska geograficzno-przyrodniczego obszaru posiada znaczący wpływ na 
atrakcyjność inwestycyjną jednostki. Nie bez znaczenia pozostaje tu również oddziaływanie 
wspomnianych cech na rolniczą działalność mieszkańców Gminy. Każdy z elementów (bądź wszystkie 
razem) jest przedmiotem zainteresowania turystów oraz potencjalnych inwestorów, samej społeczności. 
Elementy te decydują bowiem o szerokim stopniu atrakcyjności jednostki. Wpływ otoczenia, a przede 
wszystkim skutki postępującej industrializacji posiadają degradujące oddziaływanie na walory 
przyrodnicze terenów. Mając to na względzie znaczenia nabiera zarówno zespół właściwych polityk jak 
i środków praktycznych ukierunkowanych na zachowanie środowiska w możliwie nienaruszonym stanie 
oraz w miarę możliwości na przywróceniu utraconej równowagi w tym środowisku. 

 Zarysowany wyżej problem stanowić będzie przedmiot analiz badawczych niniejszej części 
opracowania. 

Przestrzeń geograficzna 

Obszar Gminy Gać położony jest w Kotlinie Sandomierskiej w środkowej części pogórza 
rzeszowskiego. Jest to obszar przeważnie lekko pagórkowaty, wzniesiony od 195 do 251 m n.p.m. 
porozcinany dolinami dopływów Mleczki rzeką Nowosiółka i Markówka. Wysokości względne dochodzą 
do 30 m, nachylenia są zmienne i nie przekraczają 20%. Najwyżej położony teren znajduje się we wsi 
Mikulice w dorzeczu rzeki Markówka (195 m n.p.m.), najwyżej zaś położony teren znajduje się 
w południowo – zachodniej części wsi Gać (251 m n.p.m.). 

 Gmina Gać położona jest w mało urozmaiconej, falistej rzeźbie wysoczyzn przykarpackich 
o charakterze erozyjno-denudacyjnym, pociętej wyraźnymi dolinami. Pod względem budowy 
geologicznym  warstwę spodnią tworzą iły mioceńskie, fragmentarycznie przykryte osadami rzecznymi 
pochodzącymi ze starego czwartorzędu oraz osadami glacjalnymi. 

W strukturze sieci wodnej Gminy można wyróżnić następujące elementy#: 

owody powierzchniowe - główną rzeką płynącą przez Gminę jest Markówka. Przepływa ona przez 
Gać, Białoboki, Ostrów i Mikulice. Północną granicę Gminy stanowi natomiast Nowosiółka 
przepływająca przez miejscowość Dębów. Obie rzeki stanowią dopływ Mleczki., 

owody podziemne – na terenie gminy znajduje się jedno ujęcie wody składające się z dwóch 
wierconych studni głębinowych we wsi Dębów. Ujęcie to zasila jedynie mieszkańców Dębowa. 
Wydajność studni wynosi 37,7 m3/h . Ujęcie wody w Dębowie funkcjonuje samodzielnie, bez stacji 
uzdatniania wody, dostarczana woda spełnia obowiązujące normy. Woda ze studni głębinowych 
pompowana jest do dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności 100 m3 każdy, następnie 
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grawitacyjnie przesyłana jest dla całej miejscowości. Pozostałe miejscowości korzystają z ujęcia wody 
w Urzejowicach (gmina Przeworsk). 

 Region na którego terenie lokalizację posiada Gmina Gać charakteryzuje się dużą amplitudą 
temperatur i zmiennością pogody, co związane jest z przemieszczaniem się frontów mas powietrza 
atlantyckiego i kontynentalnego. Charakterystyczną jego cechą są częste zmiany pogodowe oraz bardzo 
wysoki stopień nasłonecznienia Średnia temperatura w najcieplejszym miesiącu lipcu wynosi 19 oC, zaś 
w najchłodniejszym styczniu  spada poniżej zera, nawet do poziomu - 4 oC. Okres wegetacji trwa średnio 
215 dni, a suma opadów mieści się  w granicach 500 -700 mm.  

Przyroda obszaru  

Potencjał tutejszej flory jest charakterystyczny dla powiatu przeworskiego, którego jednostką 
administracyjną jest Gmina Gać. Rozpoznane źródło informacji w tym temacie# podaje, że w lokalnych 
wodach żyje ok. 60% ogółu gatunków ryb dostępnych w rzekach polskich (czołowych przedstawicieli 
wód szybko i wolno płynących), co bez wątpienia stanowi atrakcję dla wędkarzy. Najliczniejszymi 
przedstawicielami tutejszej przyrody ożywionej są – ptaki (gatunki charakterystyczne dla wskazanych 
wyżej uwarunkowań geograficznych panujących na terenie Gminy tzn. podłoża lekko pagórkowatego 
cechującego się sporadycznym występowaniem rzadkich skupisk drzewostanów np. bocian biały). Takie 
walory ukształtowania terenu stanowią przyjazne środowisko dla rozwoju różnego gatunku płazów (np. 
salamandrę plamistą). Gady reprezentowane są przez m.in. przedstawicieli jaszczurek lub niejadowite 
węże z rodziny płazowatych. Tutejszy gatunek ssaków to przykładowo wiewiórki, z kolei do najczęściej 
spotykanych drapieżników zaliczyć można lisa czy kunę leśną. 

Na terenie gminy nie występują lasy, można spotkać sporadyczne zadrzewienia i zakrzewienia na 
terenach podmokłych najsłabszych gleb. Środowisko przyrodnicze jest zatem dość charakterystyczne tzn. 
jednorodne z krajobrazem – rolniczym, pagórkowatym. 

Typowy wycinek przestrzeni pogórza rzeszowskiego ukazujący dominującą roślinność obszaru 
pokazano na rysunku niżej. 

Rys. 2. Wycinek przestrzeni pogórza rzeszowskiego 

 
Źródło: http://commons.wikimedia.org 

Ochrona środowiska  

Gmina nie posiada obszarów objętych ochroną prawną. Obecnie środowisko przyrodnicze można 
uznać za czyste i przyjazne praktykowaniu różnych form wypoczynku. Stopień zanieczyszczenia 
nie zagraża zdrowiu lokalnych mieszkańców. 

 We wszystkich miejscowościach Gminy znajduje się kanalizacja sanitarna, której długość 
wynosi 73,4 km. Ścieki powstające na terenie Gminy tłoczone są poprzez 17 przepompowni do Gminnej 
Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Mikulice. Istniejąca oczyszczalnia wybudowana została w 1998 r. 
w technologii mechaniczno – biologicznej o przepustowości 450 m3 na dobę.  Ze względu na stan 
techniczny i znaczne wyeksploatowanie w 2018 r. rozpoczęto budowę nowej oczyszczalni również                               
w technologii mechaniczno - biologicznej składającej się ze zbiornika z funkcją reaktorów SBR, 
zbiornika retencyjnego i KTSO, a także budynkami technologicznymi z halą technologiczną 
i pomieszczeniami socjalnymi ze sterownią.  Nowa oczyszczalnia posiada przepustowość 660 m3 na 
dobę. 

 Rezultaty prowadzonej analizy związanej z aspektami ochrony środowiska na terenie Gminy 
Gać pozwoliły zauważyć, że na terenie jednostki nie istnieje wysypisko śmieci. Odpady komunalne 
z terenu Gminy odbierane są w rozdzieleniu na frakcje takie jak: odpady zmieszane, szkło, papier 
i tektura, bioodpady, zmieszane odpady opakowaniowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny 
i elektryczny, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki. 
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Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalane są na podstawie uchwały Rady Gminy 
Gać. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od mieszkańców z terenu gminy jest firma EKOLINE 
Usługi Komunalne Sp. z o.o. wybranym w przetargu nieograniczonym. Liczba nieruchomości objętych 
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi ponad 1200. Dużym problemem systemu 
gospodarki odpadami są stale rosnące ceny odbioru i utylizacji odpadów oraz systematycznie 
zwiększająca się ich ilość, która w przeciągu kilku lat zwiększyła się kilkukrotnie. W 2020 roku odebrano 
rekordową ilość odpadów tj. 947,9 Mg. Dzieląc je na frakcje odebrano następujące ilości: 

·595,26 Mg – zmieszane odpady komunalne, 

·165,72 Mg – opakowania ze szkła, 

·114,36 Mg – zmieszane odpady opakowaniowe, 

·48,28 Mg – odpady wielkogabarytowe, 

·9,16 Mg – zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, 

·6,00 Mg – zużyte opony, 

·5,50 Mg – opakowania z papieru i tektury, 

·3,24 Mg – odpady ulegające biodegradacji, 

·0,38 Mg – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawierający niebezpieczne składniki. 

Oprócz odpadów komunalnych na terenie Gminy Gać wytworzono w 2020 r. 52,76 Mg 
ustabilizowanych osadów ściekowych, które powstają na Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Mikulicach. 
Odbierane są one przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku. 

Dominujący wpływ  na stan powietrza atmosferycznego na terenie gminy Gać wywiera tzw. emisja 
niska. Jej głównymi źródłami są przydomowe kotły grzewcze w budynkach mieszkalnych. Dodatkowo na 
jakość powietrza negatywnie wpływa emisja liniowa związana z transportem samochodowym. Stan 
powietrza oceniany jest, szczególnie w okresie grzewczym jako niezadowalający. Notowane są wówczas 
przekroczenia dopuszczalnych  i docelowych poziomów takich substancji jak benzo(α)piren oraz pył 
zawieszony PM10. Podstawowym źródłem emisji tych substancji do atmosfery jest niepełne spalanie 
w piecach paliw stałych (węgla, koksu, drewna) oraz odpadów (m.in. butelki PET, kartony po napojach, 
odpady organiczne i inne) na potrzeby ogrzewania mieszkań, domów i wody. 

Działalność związana z ochroną środowiska oraz zmniejszeniem negatywnego wpływu działalności 
człowieka na przyrodę oraz klimat stanowi ważny aspekt funkcjonowania Gminy Gać. W ostatnich latach 
podjęto szereg działań w zakresie ochrony środowiska. Mieszkańcy gminy mają możliwość uzyskania 
dotacji celowej na wymianę źródła ogrzewania w ramach programu „Czyste Powietrze”, został 
utworzony punkt doradczy gdzie mieszkańcy mogą uzyskać profesjonalną pomoc w zakresie m.in. 
wypełniania wniosków. Mieszkańcy mają również możliwość uzyskania pomocy przy aplikowaniu 
o dotację w ramach programu „Mój Prąd”. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowany 
był projekt parasolowy dotyczący wymiany źródeł ciepła, montażu instalacji solarnych 
i fotowoltaicznych. Corocznie realizowany jest program usuwania azbestu. 

2.3. Czynnik ludzki i jego kondycja 

Aspekty demograficzne stanowią istotny czynnik wpływający na rozwój społeczno-gospodarczy 
jednostki. Diagnostyka demograficzna koncentrująca się na m.in. jakościowym i ilościowym badaniu 
rozmieszczenia ludności, jej struktury i migracji, zależności mających wpływ na kształt ruchu 
naturalnego, jak również badaniem zachowań i ich zmian – w znacznym stopniu pomaga w stawianiu 
prognoz i planowaniu rozwoju. Dzięki wyżej wymienionym przedmiotom analiz można przewidywać (a 
następnie kształtować) rozwój poszczególnych obszarów strategicznych określonych w części 
projekcyjnej niniejszego opracowania. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wnikliwe wnioskowanie 
przestrzennych zależności między tymi zagadnieniami jest bardzo istotne w działaniach na rzecz 
koncentracji inwestycji i wzrostu gospodarczego. 

2.3.1. Potencjał demograficzny 

W świetle powyższego zamiarem przedstawionego w tym miejscu badania jest analiza rozwoju 
struktury demograficznej Gminy, kształtowanej w znacznej mierze przez wiele czynników natury 
biologicznej, społecznej i losowej oraz zdarzeń wokół niej się koncentrujących. 
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 Gminę Gać na koniec 2020 r. zamieszkiwało 4592 mieszkańców co w przeliczeniu na jej 
powierzchnię stanowiło 128 osób na 1 km2.  

Wykres 1. Gęstość zaludnienia na 1 km2 w gminach powiatu przeworskiego.  

 
Analizując dane od roku 2010 należy stwierdzić, iż utrzymuje się niepokojąca tendencja spadkowa 

liczby ludności i w 2020 r. jest mniejsza o 97 w stosunku do roku 2010 co stanowi spadek o ponad 2 %. 

Wykres 2. Dynamika zmian liczby ludności w gminie Gać w latach 2010 – 2020 (źródło: GUS)  

 
Tabela 1. Dynamika zmian liczby ludności gmin powiatu przeworskiego w latach 2010 – 2019 (źródło: 

GUS) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Średnia 

dynamika 
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Adamówka  4 213 4 198 4 192 4 174 4 136 4 112 4 096 4 081 4 074 4 057 99,58% 

Gać  4 665 4 648 4 677 4 672 4 654 4 609 4 616 4 618 4 591 4 627 99,91% 

Jawornik 
Polski  4 674 4 648 4 603 4 612 4 555 4 509 4 486 4 475 4 465 4 456 99,47% 

Kańczuga  12 637 12 625 12 596 12 586 12 551 12 490 12 429 12 422 12 347 12 307 99,71% 

Przeworsk  14 719 14 791 14 814 14 876 14 875 14 935 14 859 14 892 14 900 14 863 100,11% 

Sieniawa  7 020 7 010 7 043 7 026 7 028 7 031 7 049 7 022 7 008 7 041 100,03% 

Tryńcza  8 353 8 324 8 307 8 337 8 362 8 422 8 436 8 459 8 461 8 491 100,18% 

Zarzecze  7 193 7 183 7 157 7 200 7 185 7 176 7 237 7 223 7 236 7 229 100,06% 

Tabela 2. Przyrost naturalny w Gminie Gać w latach 2010 – 2020 (źródło: opracowanie własne) 

Lata 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Urodzenia 68 46 61 38 50 42 42 50 48 62 49 
Zgony 44 47 44 37 39 44 43 41 60 32 69 
Przyrost naturalny  24 -1 17 1 11 -2 -1 9 -12 30 -20 

Na terenie Gminy Gać na przestrzeni 10 lat można zaobserwować na przemian dodatni i ujemny przyrost 
naturalny. Duże różnice nastąpiły w ostatnich latach gdzie w 2019 przyrost naturalny był dodatni i wynosił 
30 natomiast w 2020 r. był on najniższy i wynosił – 20. 

Wykres 3. Przyrost naturalny w Gminie Gać w latach 2010 – 2020 (źródło: opracowanie własne) 

 
Wraz ze spadkiem liczby ludności również niepokojący trend występuje w strukturze ludności. W ciągu 

ostatnich lat spada liczba ludności w wieku przedprodukcyjnych                        i produkcyjnym natomiast 
odwrotna proporcja występuje wśród ludności w wieku poprodukcyjnym. Ta tendencja prowadzi do stałego 
starzenia się społeczeństwa na terenie Gminy. 

Wykres 4. Struktura ludności w Gminie Gać w latach 2012 – 2019 (źródło: GUS) 
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2.3.2. Problemy społeczne w Gminie Gać 

Za całokształt problematyki społecznej i koordynację działań w tym zakresie odpowiedzialny jest 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaci. Ośrodek realizuje zadania własne Gminy o charakterze 
obowiązkowym i zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustaleniami  Rady Gminy. 
Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaci, realizowane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 
12 marca 2004 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.) obejmują działania osłonowe i aktywizujące, 
w celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one 
w stanie rozwiązać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Podstawowym zadaniem 
pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania 
podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienia im bytowania w warunkach 
odpowiadających godności ludzkiej. Pomoc społeczna dąży do usamodzielniania osób i rodzin oraz ich 
integracji ze środowiskiem. Poszerzanie zakresu wsparcia oraz pojawianie się nowych narzędzi w pracy 
socjalnej czyni ten proces bardziej efektywnym. 

W 2020 r. wsparciem systemu pomocy społecznej objęto 106 rodzin, w tym 220 osób.  Najczęstszymi  
powodami  pozostawania w  trudnej  sytuacji  rodzin  korzystających                        z pomocy społecznej 
było: niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność                              w sprawach opiekuńczo – 
wychowawczych, ubóstwo i bezrobocie. Od paru lat odnotowuje się spadek liczby osób, którym udzielono 
pomocy i wsparcia oraz spadek liczby osób i rodzin, którym przyznano świadczenie. 

Do najważniejszych zadań realizowanych przez GOPS należy zaliczyć pracę socjalną. Praca socjalna 
świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. W rozumieniu ustawy o pomocy 
społecznej praca socjalna oznacza działania podejmowane na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin 
w ich środowisku społecznym i jest prowadzona z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia 
ich aktywności i samodzielności życiowej oraz ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy 
i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności. 
W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe dla tej działalności metody i techniki, stosowane  
z poszanowaniem godności osób i ich prawa do samostanowienia. 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaci praca socjalna realizowana jest m.in. poprzez pomoc 
w uzyskaniu świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków i dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń 
alimentacyjnych, a także informowanie osób i rodzin                                o możliwościach skorzystania z ulg 
i uprawnień. To także pomoc w racjonalnym gospodarowaniu budżetem – wspólne planowanie wydatków 
z pracownikiem socjalnym poprzez ustalanie hierarchii potrzeb. Praca socjalna na rzecz poprawy warunków 
mieszkaniowych. Pracownicy socjalni pomagali w uregulowaniu sytuacji mieszkaniowej klientów, 
udzielanie porad, pomoc w dostosowaniu mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, pomoc 
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w uzyskaniu usług w zakresie wymiany bądź napraw w mieszkaniu oraz sprzętów gospodarstwa domowego. 
W przypadku osób bezdomnych pomoc w uzyskaniu schronienia w placówce stacjonarnej lub pomoc 
w powrocie do poprzedniego miejsca zamieszkania. 

Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny była realizowana poprzez wsparcie, edukacje, 
poradnictwo w obszarze opieki i wychowania dzieci, w tym pomoc w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych z dziećmi. To także pomoc w rozwiązywaniu i łagodzeniu konfliktów rodzinnych, 
wsparcie dla osób doznających przemocy udzielanie informacji o poradnictwie specjalistycznym 
i motywowanie do skorzystania z grup pomocowych. W przypadku sytuacji kryzysowej w rodzinie pomoc 
w zakresie uzyskania miejsca w placówce interwencji kryzysowej.  

Ponadto, w ramach pomocy pozamaterialnej realizowano: pomoc w formie posiłku (pomoc w formie 
posiłków realizowana była w ramach Rządowego Programu Posiłek w szkole i w domu), talony 
(uprawniające do zakupu artykułów spożywczych), sprawienie pogrzebu (dotyczy osób, które nie posiadają 
rodziny, która mogłaby dokonać pochówku zmarłego). 

Kolejnymi zadaniami są angażowanie społeczności lokalnej w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb 
osób i rodzin, przyznawanie i wypłacanie świadczeń określonych                              w Ustawie o pomocy 
społecznej, analizowanie zjawisk, które wywołują potrzebę korzystania ze świadczeń pomocy społecznej 
oraz rozbudowywanie infrastruktury socjalnej. 

Ośrodek oferuje również pomoc w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z usług mogą korzystać także osoby, które nie są klientami 
Ośrodka. Odpłatność za usługi jest zależna od dochodu osoby zgłoszonej do opieki. 

Na terenie Gminy Gać funkcjonuje Dzienny Dom „Senior-WIGOR”  w Białobokach, który powstał 
w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 – Edycja 2015. Dzienny Dom 
„Senior-WIGOR” w Białobokach przeznaczony jest dla 20 osób po 60 r. ż. nieaktywnych zawodowo, 
zarówno kobiet jak i mężczyzn, zapewnia 8-godzinną ofertę usług oraz codzienny dwudaniowy posiłek. 

W 2020 r. na terenie gminy Gać uruchomiony został Środowiskowy Dom Samopomocy w Gaci typu A, 
B i D. Głównym celem działania jednostki jest przystosowanie jej podopiecznych do możliwie najbardziej 
samodzielnego życia poprzez wykształcenie umiejętności niezbędnych do codziennego funkcjonowania. 
Działalność ŚDS zakłada również wspieranie rodzin i bliskich osób chorych. 

2.3.3. Miejscowe inicjatywy prospołeczne 

 Rozwój lokalny w głównej mierze opiera się na miejscowych zasobach ludzkich – tzw. kapitale 
społecznym w którego definicji kryje się m.in. – gotowość do podejmowania działań na rzecz ogółu, 
aktywność społeczna, udzielanie w zgromadzeniach i akcjach organizowanych przez wspólnotę. 

 Na terenie Gminy funkcjonują następujące organizacje wyrażające poprzez swoją działalność 
określone inicjatywy społeczne: 

oLokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” – obejmuje obszar czterech gmin (Gmina Miejska 
Przeworsk, Gmina Przeworsk, Gmina Zarzecze, Gmina Gać), jej głównym celem jest działanie na rzecz 
rozwoju wspomnianych obszarów wiejskich jako jednego, spójnego pod kątem określonych kryteriów 
organizmu społeczno-gospodarczego, 

oStowarzyszanie na Rzecz Rozwoju Gminy Gać – przedmiot jego działania ogniskuje się wokół 
problematyki: zabezpieczenia społecznego, integracji i aktywności społecznej, praw i wolności człowieka 
i obywatela, nauki, kultury, edukacji i wychowania, bezpieczeństwa publicznego i obrony narodowej, 

oLudowy Klub sportowy „GACOVIA” – statutowo zajmujący się upowszechnianiem kultury fizycznej i  
sporu, szczególnie w zakresie piłki nożnej, 

oOrkiestra Dęta OSP – działalność orkiestry opiera się wyłącznie na pracy społecznej trzydziestu pięciu  
członków wywodzących się z grona muzyków amatorów. Orkiestra liczy  również dwunasto osobową grupę 
taneczną. W swoim repertuarze prezentuje muzykę klasyczną, rozrywkową, marszową, ludową oraz 
religijną., 

oKapela Ludowa "Gacoki" – Kapela stanowi nieodłączny element Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Gacoki”. jest kontynuatorem ponad 90 – letniej tradycji folklorystycznej wsi Gać. Jest to zespół o bogatych 
tradycjach, pielęgnujący standardowe muzykowanie. Członkowie kapeli to muzykanci grający na 
tradycyjnych instrumentach ludowych – skrzypcach, cymbałach, klarnecie, akordeonie, kontrabasie. Kapela 
występowała w kraju i zagranicą. 
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2.4. Zjawiska i procesy gospodarcze 

Pamiętając, iż prawidłowy proces gospodarczy to nic innego jak – powtarzający się cykl działań 
ekonomicznie zasadnych polegających na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług w celu zaspokojenia 
potrzeb społecznych oraz osiągnięciu wyznaczonych wcześniej celów – przedmiotem rozważań badawczych 
prezentowanych w tym podrozdziale będzie diagnoza sytuacji gospodarczej w jakiej obecnie znajduje się 
Gmina Gać oraz określenie jej dziedzin, które można uznać mianem wiodących. Jednakże, mając na uwadze 
m.in. słuszność stanowiącą, iż wspomniane procesy gospodarcze podlegają ciągłej zmienności 
powodowanej przez rozmaite (w treści i w formie) zdarzenia ekonomiczne  i społeczne – postanowiono 
w niniejszym podrozdziale ująć zagadnienia związane z funkcjonowaniem lokalnego rynku pracy. 

2.4.1. Gospodarka lokalna i rynek pracy 

Według danych opublikowanych przez GUS na terenie Gminy Gać w 2019 roku w rejestrze REGON 
zarejestrowanych było 219 podmiotów gospodarki narodowej z czego 164 stanowiły osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą. Na przestrzeni lat 2009 – 2017 najwięcej podmiotów zarejestrowano 
w roku 2014 - 36, a najmniej w 2011 – 13. W tym samym okresie najwięcej podmiotów wykreślono w 2018 
– 21 a najmniej  w 2009 – 5. 

Wykres. 5. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 – 
2019 (źródło: GUS) 

 
Wykres. 6. Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane i wyrejestrowane w latach 2009 – 

2019 (źródło: GUS)  
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Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Gminie Gać 

najwięcej jest spółek handlowych z ograniczoną odpowiedzialnością – 7 podmiotów. 

Analizując strukturę przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie Gminy Gać pod kątem zatrudnianych 
przez nie pracowników można zauważyć, że dominują w niej przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 
10 osób (96,80 % w roku 2019). Przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 49 stanowiły w 2019 roku 3,2 %. 
Niestety większe przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 50 osób w ogóle nie występują. 

Wskaźnikiem, który dobrze obrazuje stopień rozwoju przedsiębiorczości jest liczba podmiotów 
gospodarczych zarejestrowanych w REGON w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. W Gminie Gać 
w 2019 r. wyniósł on 47,6 i wzrósł o 19,1 w stosunku do 2009 roku. Pomimo wzrostu wskaźnik ten jest 
bardzo niski w porównaniu do średniej dla powiatu i województwa. 

Wykres 7. Liczba podmiotów zarejestrowanych w REGON w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 
w gminie Gać na tle powiatu i województwa (źródło: GUS) 
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Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Gminie Gać najczęściej 
deklarowanymi rodzajami działalności są handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle – 20,7 % oraz budownictwo – 17,1 %. 

Wykres. 8. Rodzaje działalności gospodarczej wśród osób fizycznych (źródło: GUS) 

 
Na terenie Gminy Gać w ostatnich lat stale zmniejszała się liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne 

jedynie w 2020 roku nastąpił nieznaczny wzrost. W 2011 roku było to 364 osoby natomiast w 2018 i 2019 
było to 221 osób. Opisywany spadek bezrobocia dotyczył wszystkich grup wiekowych. Zmniejszała się 
także liczba osób określanych jako trwale bezrobotne również za wyjątkiem roku 2020. W 2011 roku było 
to 227 osób a w 2019 już tylko 132. 

Wykres. 9. Liczba osób bezrobotny i długotrwale bezrobotnych na terenie gminy Gać w latach 
2011 – 2020 (źródło: GUS) 

 
Wykres. 10. Szacunkowa stopa bezrobocia na terenie gminy Gać na tle kraju i województwa i w 

latach 2011 – 2019 (źródło: GUS) 
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2.5. Infrastruktura 

2.5.1 Techniczna 

Urządzenia sieciowe 

Na terenie Gminy Gać nie funkcjonuje zakład wodociągów i kanalizacji. Usługi zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowane są przez Urząd Gminy. Wszystkie miejscowości 
posiadają sieć wodociągową o długości około 47 km (bez przyłączy). Na terenie Gminy istnieje jedno ujęcie 
wody składające się z dwóch studni głębinowych we wsi Dębów. Studnie o głębokości 28 i 24,4 m o łącznej 
wydajności 39,7 m3/h. Maksymalny dobowy pobór wody wynosi 363 m3. Obecne wykorzystanie to około 
80 m3 na dobę. Ujęcie to zasila jedynie mieszkańców Dębowa. Ujęcie funkcjonuje samodzielnie, bez stacji 
uzdatniania wody, dostarczana woda spełnia obowiązujące normy. Woda ze studni pompowana jest do 
dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności 100 m3 każdy, następnie przesyłana jest grawitacyjnie na 
teren całej miejscowości. Pozostałe miejscowości gminy korzystają z ujęcia wody w Urzejowicach 
będącego własnością Gminy Przeworsk. Gmina dokonuje zakupu wody z ww. ujęcia i dostarcza do 
mieszkańców poszczególnych miejscowości. Takie rozwiązanie powoduje wysokie koszty dostawy wody 
dla mieszkańców ze względu na wysoką cenę jej zakupu z ujęcia znajdującego się na terenie sąsiedniej 
gminy. Powyższa sytuacja zmusiła Gminę do szukania innych rozwiązań celem zmniejszenia kosztów. 
W roku 2016 przeprowadzone zostały badania geofizyczne dla określenia warunków hydrogeologicznych 
wykonania ujęcia wody w miejscowości Wolica metodą obrazowania elektrooporowego. We 
wcześniejszych latach prowadzone były również badania na terenie miejscowości Gać. Niestety badania 
wykazały, iż warunki hydrogeologiczne panujące w miejscach prowadzonych badań są bardzo słabe 
i wykonane studnie na tych terenach miałyby zbyt słabą wydajność. Roczne zużycie wody przez 
mieszkańców gminy Gać wynosi około 110 tys. m3. 

We wszystkich miejscowościach Gminy znajduje się kanalizacja sanitarna, której długość wynosi 
73,4 km. Ścieki powstające na terenie Gminy tłoczone są poprzez 17 przepompowni do Gminnej 
Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Mikulice. Istniejąca oczyszczalnia wybudowana została w 1998 r. 
w technologii mechaniczno – biologicznej o przepustowości 450 m3 na dobę.  Ze względu na stan 
techniczny i znaczne wyeksploatowanie w 2018 r. rozpoczęto budowę nowej oczyszczalni również 
w technologii mechaniczno - biologicznej składającej się ze zbiornika z funkcją reaktorów SBR, zbiornika 
retencyjnego i KTSO, a także budynkami technologicznymi z halą technologiczną i pomieszczeniami 
socjalnymi ze sterownią.  Nowa oczyszczalnia posiada przepustowość 660 m3 na dobę. 

Gospodarka odpadami 
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Odpady komunalne z terenu Gminy odbierane są w rozdzieleniu na frakcje takie jak: odpady zmieszane, 
szkło, papier i tektura, bioodpady, zmieszane odpady opakowaniowe, zużyte opony, zużyty sprzęt 
elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane 
leki. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalane są na podstawie uchwały Rady 
Gminy Gać. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od mieszkańców z terenu gminy jest firma 
EKOLINE Usługi Komunalne Sp. z o.o. wybranym w przetargu nieograniczonym. Liczba nieruchomości 
objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi ponad 1200. Dużym problemem 
systemu gospodarki odpadami są stale rosnące ceny odbioru i utylizacji odpadów oraz systematycznie 
zwiększająca się ich ilość, która w przeciągu kilku lat zwiększyła się kilkukrotnie. 

Wykres 11.  Zestawienie ilości odebranych odpadów w poszczególnych latach (źródło: opracowanie 
własne).  

 
W 2020 roku odebrano rekordową ilość odpadów tj. 947,9 Mg. Dzieląc je na frakcje odebrano 

następujące ilości: 

·595,26 Mg – zmieszane odpady komunalne, 

·165,72 Mg – opakowania ze szkła, 

·114,36 Mg – zmieszane odpady opakowaniowe, 

·48,28 Mg – odpady wielkogabarytowe, 

·9,16 Mg – zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, 

·6,00 Mg – zużyte opony, 

Internet 

Dostęp do Internetu zapewniony jest na obszarze wszystkich miejscowości. Na terenie funkcjonuje kilku 
prywatnych dostawców Internetu światłowodowego oraz radiowego. Poza tym w obiektach publicznych 
oraz w ich rejonie dostępny jest bezpłatny Internet wifi dostarczony w ramach projektu WIFI4EU. 

Sieć gazowa 

Inwestycje pozwalające na zaopatrzenie mieszkańców w gaz są w pełni zakończone i nie planuje się 
budowy kolejnych sieci gazowych. Na 1332 wybudowanych i zamieszkałych budynków 792 gospodarstwa 
podłączone są do sieci gazowej, co stanowi 60% ogółu budynków. 

Łączność 

Gmina posiada zainstalowaną w miejscowości Gać centralę telefoniczną. Inwestycja została 
zaprojektowana w ten sposób, aby zagwarantować możliwość przyłączania kolejnych abonentów. 

Dostępność komunikacyjna 
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Gmina Gać znajduje się w niedalekiej odległości od ważnych szlaków komunikacyjnych m.in. autostrady 
A4 oraz drogi krajowej nr 4. Poza tym przez teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 835 Lublin – 
Przeworsk – Grabownica Starzeńska. Jest ona również poprzecinana 4 drogami powiatowymi o łącznej 
długości ponad 16 km. 

W obrębie Gminy Gać położonych jest 48,6 km dróg gminnych publicznych z czego 34,2 km 
o nawierzchni utwardzonej. Drogi powiatowe posiadają natomiast łączną długość 16,07 km a drogi 
wojewódzkie o długości 1,9 km. 

Stan dróg w Gminie sprawdzany jest na bieżąco przez pracowników Urzędu Gminy. Dla dróg 
publicznych i obiektów inżynieryjnych wykonywane są przeglądy okresowe (roczne i pięcioletnie) 
potwierdzone wpisami w księgach dróg (obiektów). Ostatnia przeprowadzona ocena wynikowa stanu 
technicznego dróg kształtuje się w przedziale od 4 do 5 pkt w 6-stopniowej skali punktowej. Bieżące 
zalecenia w zakresie poprawy stanu technicznego dróg dotyczą w większości konieczności wykonania 
miejscowej naprawy ubytków oraz uszkodzeń eksploatacyjnych wynikających z normalnego z nich 
korzystania. 

Usługi transportowe świadczone są m. in. przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław 
Spółka Akcyjna oraz innych prywatnych przewoźników. Usługi transportowe świadczone są m.in. do 
dwóch najbliższych miast powiatowych tj. Przeworska i Łańcuta. Na terenie gminy znajduje się 
24 przystanki komunikacji autobusowej. 

Łączność 

 Gmina posiada dostęp do usług telekomunikacyjnych tj. połączeń telefonii przewodowej, komórkowej 
oraz Internetu. 

2.5.2. Społeczna 

Zasoby mieszkaniowe 

Zasoby mieszkaniowe i ich jakość należy potraktować jako jeden z mierników poziomu życia na terenie 
Gminy. Pomocne w prowadzeniu badań będą dane przedstawione w tablicy poniżej. 

Tabela 3. Zasoby mieszkaniowe Gminy Gać  i wybrane mierniki ich jakości 
(budownictwo               indywidualne i zbiorowe) 

Budownictwo indywidualne i zbiorowe 

wyposażenie w media 
woda gaz kanalizacja Miejscowość 

Liczba 
budynkó
w ogółem 

Liczba 
mieszkańcó

w na 1 
budynek Długość 

sieci bez 
przył. (km) 

Liczba 
bud. 
(szt.) 

Podł. do sieci 
(szt.) 

przy 
łącza km kolektora 

Białoboki  181 3,4 6,0 170 137 140   15,6 
Dębów  379 3,2 11,2 251 145 228 16,3 
Gać  487 3,1 14,6 421 321 333 26,4 
Mikulice  94 5,5 5,1 142 95 116 4,2 
Ostrów  122 2,9 6,0 99 55 71 6,1 
Wolica  69 3,7 4,0 86 39 50 4,8 
ogółem  1332 3,5 46,9 1169 792 938 73,4 

Źródło: UG Gać 

Badanie dowodzi, że na 1 budynek w Gminie przypada średnio – 3,5 mieszkańca. Z tablicy wynika, że 
ilość budynków wyposażonych w dostęp do wody to – 88%, wyposażonych  w gaz jest blisko – 60%, 
przyłączonych do kanalizacji – ok. 71%. 

Ochrona zdrowia  

Na terenie Gminy Gać funkcjonują dwie jednostki świadczące podstawową opiekę zdrowotną. Są to: 

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ALMUS” Białoboki 137, 37 – 207 Gać; 

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lekarz Rodzinny” Dębów 159, 37-200 Przeworsk 
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Oprócz jednostek świadczących podstawową opiekę zdrowotną, na terenie Gminy Gać funkcjonuje jeden 
punkt apteczny w miejscowości Białoboki. 

Nadmienić należy, że na terenie powiatu, którego częścią administracyjną jest Gmina Gać funkcjonuje 
1 szpital (Szpital Rejonowy w Przeworsku). 

Wychowanie przedszkolne 

Na terenie Gminy Gać funkcjonuje 1 Żłobek w miejscowości Ostrów.  Do Żłobka w roku szkolnym 
2019/2020 uczęszczało 21 dzieci. 

Oprócz Żłobka funkcjonuje  4 oddziały przedszkolne: 

·Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Białobokach 

·Oddział przedszkolny przy Szkole podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowie 

·Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Ignacego Solarza w Gaci 

·Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie, których 
organem prowadzącym jest Gmina Gać. 

Tabela 4. Opieka  przedszkolna i żłobkowa na terenie gminy Gać ( jednostki publiczne dla których 
organem prowadzącym jest samorząd gminy)- rok szkolny 2019/2020 (źródło: opracowanie własne) 

 
Liczba 
dzieci 

Liczba 
oddziałów 

Średnia 
wielkość 
oddziału 

Godziny 
otwarcia 

Oddział Przedszkolny                   
w  Białobokach  22 2 11 8:00- 13:00 

Oddział Przedszkolny                   
w   Dębowie  25 2 12,5 8:00-13:00 

Oddział Przedszkolny                    
w  Gaci  29 3 9,6 8:00-13:00 

Oddział Przedszkolny                    
w Ostrowie 

32 2 16 8:00-13:00 

Żłobek w Ostrowie 21 1 21 8:00-13:00 
Ogółem 129 10 12,9 - 

Oprócz tego na terenie Gminy Gać  funkcjonuje 1 przedszkole niepubliczne do którego uczęszcza  
21 dzieci. 

Tabela 5. Opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym w Gminie Gać 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Liczba dzieci z terenu Gminy w 
przedszkolach na terenie innych gmin 

16 18 21 28 22 

Liczba dzieci z terenu innych gmin w  
oddziałach przedszkolnych  na terenie Gminy  7 7 7 6 10 

Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w 
oddziale przedszkolnym 

396,73 422,40 664,81 935,65 822,31 

Wysokość miesięcznej dotacji na 1 dziecko w 
przedszkolu niepublicznym(zł) 

477,23 456,17 527,26 580,90 707,90 

Tabela powyżej przedstawia szczegółowe dane opisujące system opieki przedszkolnej w Gminie Gać. Do 
przedszkoli mających swoją siedzibę na terenie Gminy Gać w roku 2020 uczęszczało 10 dzieci 
posiadających miejsce zamieszkania na terenie innych JST. 

Jednocześnie w każdym z  opisywanych lat liczba dzieci z terenu Gminy Gać która uczęszczała do 
przedszkoli na terenie innych gmin przekracza od 2018 roku ponad 50%. Najprawdopodobniej sytuacja ta 
spowodowana jest bliskim sąsiedztwem miast powiatowych gdzie rodzice znajdują pracę i ze względu na 
łatwiejszy dowóz dzieci do tej samej miejscowości posyłają je do przedszkoli poza teren Gminy Gać. 
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Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w gminnym oddziale przedszkolnym wyniósł w 2020 roku 
822,31zł i jest przeciętnie wyższy o 50 % niż 2016r. Wysokość miesięcznej dotacji na 1 dziecko 
w przedszkolu niepublicznym w 2020 roku wyniosła 707,90złi była przeciętnie wyższa o 50% niż w roku 
2016. 

Edukacja 

Edukacja odgrywa znaczącą rolę w rozwoju poszczególnych mieszkańców, co w efekcie składa się na 
rozwój całej jednostki. Szkoła jak wiadomo to obok rodziny – drugie 

najważniejsze środowisko wychowawcze dzieci i młodzieży. 

W Gminie Gać działa 4 publiczne  szkoły podstawowe: w Białobokach, Dębowie, Gaci i Ostrowie. 
Wykaz szkół publicznych przedstawia poniższa tabela. W roku szkolnym 2019/2020 do publicznych szkół 
podstawowych uczęszczało łącznie  397 uczniów. 

Tabela 6. Szkoły podstawowe na terenie Gminy Gać (źródło: opracowanie własne)  

Szkoła 
Podstawowa 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
nauczycieli 

Liczba 
oddziałów 
w szkole 

Średnia 
wielkość 
oddziału 

Sale lekcyjne 

SP w 
Białobokach 

61 9 6 10,1 5 

SP w Dębowie  117 18 8 14,6 8 
SP w Gaci 161 24 9 17,8 12 
SP w Ostrowie  58 13 6 9,6 5 
Średnia  99,25 16 7,25 13,02 7,5 

Baza lokalowa jest zróżnicowana,  z różnymi warunkami do pracy dydaktycznej. Na bieżąco jednak jest 
ulepszana .Szczegółowe dane dotyczące szkół publicznych na terenie Gminy Gać obrazuje poniższa tabela. 

Tabela 7. Wyposażenie szkół podstawowych w Gminie Gać (źródło: opracowanie własne) 

 
SP Białoboki SP Dębów SP Gać SP Ostrów 

Pracownie 
językowe 

tak Tak Tak tak 

Pracownie 
komputerowe 

Tak Tak Tak tak 

Komputery do 
użytku uczniów 

17 21 24 9 

Projektory 
multimedialne 

3 6 9 3 

Tablice 
multimedialne 

3 6 9 3 

Monitoring 
szkolny 

tak tak tak tak 

Stołówki szkolne  tak tak tak tak 
Hale sportowe nie tak tak nie 
Gabinet 
profilaktyki 
zdrowotnej  

nie tak tak tak 

Biblioteka tak tak tak tak 
Świetlica tak tak tak tak 
Parking dla 
kadry i rodziców 

Tak tak tak tak 
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Kultura i sport 

Organizatorem i koordynatorem większości przedsięwzięć kulturalnych na terenie Gminy Gać jest 
Gminny Ośrodek Kultury w Gaci. Do jego podstawowych zadań należy organizacja imprez, koncertów, 
festynów czy różnego rodzajów przeglądów i wieczornic. W ramach działalności Ośrodka prowadzone są 
zajęcia tańca, śpiewu, gry na instrumentach itp. 

Na terenie Gminy działa także Biblioteka Publiczna Gminy Gać. Jej siedziba znajduje się w miejscowości 
Gać oraz filia w Centrum Kulturalno – Edukacyjnym w Białobokach. Księgozbiór Biblioteki liczy ponad 
11 tys. woluminów, w tym 5 915 woluminów literatury pięknej dla dorosłych, 3 420 woluminów literatury 
pięknej dla młodzieży i dzieci oraz 1 723 woluminów literatury niebeletrystycznej. Biblioteka w swoich 
murach udostępnia 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu dla czytelników. Biblioteka posiada 
w swoich zasobach biblioteczny program komputerowy MAK+. Od 1 stycznia 2020 r. biblioteka udostępnia 
swoje zbiory metodą elektroniczną. 

Głównym ośrodkiem sportowym mieszczącym się na terenie Gminy jest Moje Boisko „ORLIK 2012” 
oraz kryty kort tenisowy w miejscowości Gać. Poza tym przy każdej ze szkół funkcjonujących na terenie 
gminy zlokalizowane są boiska wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. Na terenie wsi Gać znajduje się 
również boisko sportowe do piłki nożnej. 

Na terenie Gminy Gać funkcjonuje Ludowy Klub Sportowy „Gacovia” Gać oraz Uczniowski Klub 
Sportowy Azymut i Uczniowski Klub Sportowy „SOKOŁY”. 

2.5.2.Turystyczna 

Określenie poziomu atrakcyjności turystycznej jednostki związane jest z wieloma czynnikami. Jednym 
z decydujących uwarunkowań jest środowisko naturalne oraz jego walory turystyczne. Ważnym czynnikiem 
rozwoju turystyki są również cechy antropogeniczne związane z działalnością człowieka. Zaliczyć tu należy 
obiekty związane z kulturą i historią regionu jak również prowadzoną tu działalnością gospodarczą. 
W bezpośrednim związku z walorami turystycznymi pozostaje infrastruktura turystyczna czyli – baza 
noclegowa, baza sportowo rekreacyjna, szlaki turystyczne. 

Na terenie jednostki doszukać się można licznych walorów turystycznych, które z uwagi na 
zapotrzebowanie zgłaszane przez turystów oraz charakter wnoszonych atrakcji sklasyfikować można 
w następujący sposób: 

a) walory wypoczynkowe – ziemia przeworska należy do atrakcyjnych zakątków południowo-wschodniej części 
kraju. Istotnym elementem jest brak uciążliwego dla środowiska przemysłu – tutejsze tereny odznaczają się 
czystym, nieskażonym powietrzem i środowiskiem. Mając to na względzie uzasadnionym wydaje się być 
twierdzenie, że tereny Gminy Gać doskonale nadają się do wypoczynku (w bliskim kontakcie z naturą), 
przez co – zregenerowania sił psychicznych, poprawienia kondycji fizycznej. Korzystne warunki naturalne 
stwarzają sposobność organizowania popularnych form wypoczynku m.in. turystyki rowerowej i pieszej oraz 
rozwoju działalności agroturystycznej. Przykładem wykorzystania wspomnianych atutów Gminy Gać może 
tu być ponad 30-kilometrowa trasa rowerowa posiadająca swój początek w Przeworsku i wiedzie przez 
Studzian, Nowosielce, Białoboki, Ostrów, Mikulice, Krzeczowice, Urzejowice kończąc swój bieg ponownie 
w Przeworsku. Oficjalnie oznaczona jest kolorem niebieskim. Niemniej jednak na terenie samej Gminy brak 
jest wystarczającego zagospodarowania środowiska w tym kierunku., 

b) walory krajoznawcze – ten obszar zainteresowań niniejszego dokumentu można podzielić na dwie grupy tj.:  

oosobliwości przyrodnicze (opisana w poprzednich częściach opracowania – bogata fauna, dobrze 
zachowana szata roślinna), 

oelementy kultury materialnej i duchowej – na terenie Gminy Gać nie zachowała się stosunkowo duża 
liczba zabytków. Utrzymało się i użytkowanych jest jeszcze wiele obiektów budownictwa wiejskiego 
zarówno drewnianego, murowanego o funkcjach mieszkalno-gospodarczych, użyteczności publicznej, jak 
i sakralnych tj. kościołów, kapliczek tzw. domowych i krzyży. Wartymi uwagi pozycjami są tu bez 
wątpienia: Uniwersytet Ludowy (miejscowość Gać) oraz Zamek Korniaków (miejscowość Białoboki), 
cmentarzysko ciałopalne datowane od II do III w.n.e. (miejscowość Gać), stary cmentarz w Ostrowie. 
Godne zaznaczenia są również kościoły zlokalizowane w miejscowościach: Ostrów i Gać. Przywołany 
termin – kultura kryje również w sobie lokalna działalności instytucji zajmujących się krzewieniem 
działalności kulturalnej. 
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c) walory specjalistyczne lokalnej infrastruktury turystycznej – czyli wszelkiego rodzaju obiekty oraz 
urządzenia turystyczne, które w wyspecjalizowany sposób mają uatrakcyjniać pobyt przyjeżdżającym na 
dany obszar turystom (zarówno pobyt związany z postawą bierną oraz aktywną). Gmina Gać posiada 
widoczne niedociągnięcia w omawianym temacie. Pomimo korzystnych uwarunkowań – brak jest 
wyspecjalizowanych obiektów turystycznych, które na bazie lokalnych atutów wzmacniałyby ofertę 
turystyczną obszaru.  

Ocena kondycji infrastruktury noclegowej jest jednym z ważniejszych mierników potencjału 
turystycznego. Decyduje ona o chłonności turystycznej obszaru i warunkuje ruch turystyczny w jego 
granicach. Analiza tej kwestii wykazała niepokojące wyniki – na terenie Gminy brak jest miejsc 
noclegowych. Należy jednak pamiętać, że dane statystyczne nie uwzględniają wielu tzw. dzikich miejsc 
noclegowych (nie zaewidencjonowanych), a funkcjonujących najczęściej w prywatnych domach. Zatem 
wykonane pomiary pozwalają jedynie na otrzymanie pewnych szacunkowych wyników. 

2.6. Bezpieczeństwo 

Gmina Gać objęta jest działaniem Komisariatu Policji w Kańczudze. Na podstawie informacji o stanie 
porządku i bezpieczeństwa publicznego przekazanej przez Komisariat Policji w Kańczudze należy 
stwierdzić, że najbardziej uciążliwymi dla mieszkańców są przestępstwa prowadzenia pojazdów 
mechanicznych w stanie nietrzeźwości oraz wypadki drogowe. Najwięcej przestępstw notowanych jest 
w zakresie art. 209 § 1 kk tj. uchylanie się od alimentów. Pozostałe przestępstwa w zakresie kradzieży, 
kradzieży z włamaniem, uszkodzenie ciała, bójki i pobicia, oszustwa  itp. zdarzają się sporadycznie i są to 
pojedyncze przypadku w przeciągu kilku lat. Na tej podstawie można określić, iż na terenie Gminy Gać 
występuje niewielkie zagrożenie przestępczością. 

 
 

2.7. Lokalna administracja publiczna 

2.7.1. Funkcjonowanie i struktura Urzędu Gminy Gać 

 Lokalne jednostki administracji publicznej (JST) w swoich działaniach podejmują te zadania 
i problemy, które  związane z niemal wszystkimi dziedzinami życia społecznego. Wśród katalogu tych 
zadań wylistować można m.in. takie, które nawiązują do gospodarowania majątkiem Gminy, 
prowadzenia efektywnej polityki gospodarczej, minimalizacji występowania problemów społecznych, 
ochrony środowiska. Zatem istotną kwestią (chociażby z punktu widzenia wdrażania niniejszego 
dokumentu) jest struktura i sposób funkcjonowania administracji lokalnej. 

  W tablicy niżej skatalogowano jednostki organizacyjne UG Gać oraz instytucje 
współpracujące na polu działań społeczno-gospodarczych.  Informacje te przydatne będą w części 
projekcyjnej dokumentu. To na ich podstawie poszczególnym celom strategicznym przypisane zostaną 
podmioty mające za zadnie wspomaganie działań wdrożeniowych poprzez aktywne uczestnictwo 
w określonych działaniach. 

Tabela 8. Jednostki organizacyjne UG Gać oraz jednostki współpracujące 

Miejscowoś
ć Jednostki organizacyjne UG 

Pozostałe jednostki z terenu 
Gminy Gać, współpracujące 

z UG Gać, 
Jednostki z zewnątrz 

współpracujące z UG Gać 

Gać 

Gminny Ośrodek Kultury 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Gminna Biblioteka Publiczna  
Gminne Centrum Usług Wspólnych  

Zespół  Szkół  
Środowiskowy Dom Samopomocy 

Poczta Polska 
OSP w Gaci  

Bank Spółdzielczy 
w Łańcucie Oddział w Gaci 

GS SCH w Gaci  
KGW W Gaci  
LKS Gacovia 

Gminna Spółka Wodna w 
Gaci  

Białoboki Szkoła Podstawowa 
Dzienny Dom „Senior-Wigor” 

Dom Ludowy   
OSP w Białobokach  

Stowarzyszenie  na  Rzecz  
Rozwoju Gminy Gać  z 
siedzibą w  Białobokach 

Koło Gospodyń Wiejskich   

Podkarpackie  Stowarzyszenie  
Samorządów Terytorialnych 

 
LGD „Dorzecze Mleczki” 

 
Związek Gmin Ziemi 

Przeworskiej 
 

PUP  w  Przeworsku 
 

PODR w Boguchwale 
 

Podkarpacki Związek 
Melioracji i Urządzeń 
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Dębów Zespół Szkół w Dębowie  
OSP w Dębowie  

KGW w Dębowie 
UKS „Azymut” 

Ostrów 
Szkoła Podstawowa 
Żłobek w Ostrowie 

Centrum opiekuńczo-mieszkalne 
Dom Ludowy  jako  budynek  

OSP w  Ostrowie  

Wolica - Dom Ludowy  jako budynek 
OSP w Wolicy  

Mikulice - OSP w Mikulicach  
KGW w Mikulicach  

Wodnych  oddział  Jarosław 
 

Rejonowy Związek Spółek 
Wodnych w Jarosławiu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Gać. 

2.7.2. Finanse Gminy Gać 

Podstawę badawczą niniejszego podrozdziału stanowić będzie analiza zjawisk ekonomicznych skupiająca 
się na gromadzeniu i wydatkowaniu środków pieniężnych w budżecie Gminy Gać. Zabieg ten pozwoli 
w dalszej kolejności określić wartość salda budżetu jednostki – czyli różnicy powstałej w wyniku 
zestawienia dochodów z wydatkami w danym roku budżetowym (zidentyfikowanie tzw. nadwyżki lub 
deficytu). 

W latach 2010 – 2020 dochody budżetu Gminy Gać ulegały systematycznemu zwiększeniu. W 2010 r. 
wynosiły ponad 11,5 mln zł, natomiast w 2020 r. już ponad 26,8 mln zł. Poniższy wykres wskazuje, iż 
znaczny wzrost dochodów nastąpił w latach 2015 – 2018. 

Wykres 12. Dochody ogółem w latach 2010 – 2020 (źródło: GUS) 

 
Wraz z nominalnym wzrostem dochodów budżetu Gminy Gać w analizowanych latach stale rósł 

wskaźnik dochodów ogółem na 1 mieszkańca. W 2010 r. było to niespełna 2,5 tys. zł, a w 2020 r. już ponad 
5,8 tys. zł a więc wzrost ten wyniósł około 136 %. 

Wykres 13. Dochody ogółem na 1 mieszkańca w Gminie Gać w latach 2010 – 2020 (źródło: GUS) 
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Analiza wykresu poniżej pokazuje, że wskaźnik dochodów ogółem na 1 mieszkańca w Gminie Gać 

w 2019 r. był nieznacznie niższy od średniej dla województwa i powiatu. 

Wykres 14. Dochody ogółem na 1 mieszkańca w 2019 roku na tle porównywanych jednostek 
(źródło: GUS) 

 
Wraz ze wzrostem dochodów budżetu Gminy Gać rosły też jego wydatki. Na poniższym wykresie 

przedstawione zostało wykonanie budżetu wraz z kwotą długu                                           w poszczególnych 
latach 2010 – 2020. Analizując wykres można zauważyć, iż w lata 2010 – 2013 wystąpił deficyt budżetowy, 
kolejne cztery lata to z kolei nadwyżka, a następnie 
w kolejnych latach na przemian raz występował deficyt a raz nadwyżka. Za pozytywny aspekt należy uznać 
wskaźnik kwoty długu, która nie wzrastała wraz ze wzrostem dochodów. 

Wykres 15. Wykonanie budżetu Gminy Gać w latach 2010 – 2020 (źródło: GUS, opracowanie 
własne) 
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Struktura dochodów i wydatków  

Wśród dochodów budżetowych najważniejszą rolę odgrywają dochody własne, które decydują 
o samodzielności finansowej jednostki. Zalicza się do nich przede wszystkim podatki i opłaty lokalne. Jest 
to o tyle ważne, że w przypadku tej kategorii dochodów  gmina posiada kompetencje do wydawania uchwał, 
dzięki którym może decydować o stawkach podatkowych, wprowadzaniu ulg i zwolnień, umarzaniu 
należności, a także do przejmowania z nich wpływów. Dzięki dużemu zakresowi swobody w kształtowaniu 
tych dochodów, jednostka może również oddziaływać na podmioty gospodarcze, które funkcjonują na tym 
terenie, a przez to stymulować rozwój lokalny. 

Wykres poniżej przedstawia strukturę dochodów Gminy Gać w latach 2010 – 2019. W analizowanym 
okresie nastąpił wzrost nominalnych wartości dochodów własnych budżetu Gminy, jednak w ujęciu 
procentowym dochody własne kształtują się na podobnym poziomie. Udział dochodów własnych budżetu 
Gminy łącznie z udziałami w podatkach centralnych (PIT i CIT) w dochodach ogółem w 2010 r. wynosił 
23 % natomiast w 2020 26 %. Główną przyczyną braku wzrostu udziału dochodów własnych budżetu 
Gminy w ogólnej strukturze tych dochodów jest zwiększenie dotacji na realizację programu „Rodzina 
500+”. Jest to tendencja obserwowana wśród  wszystkich gmin w Polsce. Powoduje to także zmniejszenie 
udziału otrzymywanych subwencji. 

Wykres 16. Struktura dochodów Gminy Gać w latach 2010 – 2019 (źródło: GUS)  
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Tabela 9. Dochody podatkowe Gminy Gać w latach 2010 – 2019 (źródło: GUS) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
PIT 754 061,00 864 186,00 991 657,00 1 086 

835,00 1 270 
004,00 1 371 

373,00 1 397 
266,00 1 551 

479,00 1 806 
061,00 2 126 

722,00 
CIT 4 991,35 1 220,30 249,95 1 307,17 3 777,65 7 769,33 718,50 4 553,79 1 940,27 1 922,08 
Podatek rolny 426 661,96 457 087,50 652 764,44 674 690,92 670 532,10 671 082,95 652 469,10 624 897,70 625 606,67 654 306,98 
Podatek od nieruchomości 643 676,09 726 045,02 739 232,74 738 551,24 756 579,01 753 237,40 1 105 

225,85 1 168 
193,19 1 166 

072,64 1 185 
085,73 

Podatek od środków 
transportowych 22 230,10 18 166,70 19 999,20 18 100,00 21 864,00 21 729,00 16 715,00 20 001,60 17 872,40 21 721,40 
Karta podatkowa 0,00 0,00 936,00 1 559,96 1 723,70 2 929,10 960,00 960,00 1 957,00 480,00 
Podatek od czynności 
cywilnoprawnych 26 642,00 19 412,00 23 668,00 22 372,50 43 888,00 38 961,50 47 185,00 46 333,07 82 473,00 78 522,96 
Wpływy z opłaty skarbowej  11 680,00 10 168,00 9 069,00 8 339,00 8 493,00 10 199,00 10 802,00 10 444,00 13 690,00 12 131,00 
Wpływy z opłaty 
eksploatacyjnej  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 818,60 11 026,80 11 062,80 14 256,66 

Rys. 3 Udział dochodów własnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminach w powiecie 
przeworskim w 2019 r. (źródło: GUS) 
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Wśród wydatków budżetu Gminy Gać największą rolę odgrywają wydatki bieżące. W 2019 roku 

wyniosły one 21,6 mln zł ( 94 % wydatków budżetu ogółem). Wśród nich, największe wydatki zostały 
przeznaczone na realizację zadań w działach: Rodzina ( 7,3 mln zł), Oświata i wychowanie (5,9 mln zł) oraz 
Administracja publiczna ( 2,3 mln zł). 

2.8. Syntetyzacja badań  

Uwzględniając informacje zdobyte w drodze analizy pozostałych dokumentów strategicznych  Gminy 
Gać oraz wnioski wypracowane w drodze spotkań konsultacyjnych – Zespół pracujący przy budowie 
dokumentu zaprojektował narzędzie badawcze w postaci ankiety, które rozprowadzone rozstało wśród 
kluczowych osób i podmiotów życia społeczno-gospodarczego Gminy Gać. Dało to możliwość zderzenia 
(następnie analizy i w końcu próby ustalenia konsensusu) wypracowanych przez UG wniosków z uwagami 
osób bezpośrednio związanych ze środowiskiem, w którym dane zagadnienie, problem się uwidacznia. 
Zabieg ten zakładał, że traktowano uczestników badania ankietowego niejako ekspertów posiadających 
istotną wiedzę w temacie. 

Zespół miał na uwadze, że informacja zwrotna nie będzie w stu procentach wolna od wad. Dlatego też po 
uzyskaniu wypełnionych ankiet – materiał opracowywano merytorycznie przed naniesieniem informacji na 
dokument, mając przekonanie o akceptacji poszczególnych zapisów. Dzięki tej metodyce zbierania danych 
Zespół wzmocnił poczucie pewności, że nie popełniono rażących pomyłek i nie lekceważono i ominięto 
niczego, co mogłoby zaważyć na poprawności projektowanych działań rozwojowych Gminy. 

Wyniki prowadzonych konsultacji w głównej mierze zawarto w Analizie SWOT. Posiadają również 
kluczowe odbicie w podpunktach 3.1 Wizja Gminy Gać oraz 3.2 Struktura celów Strategii wraz 
z uzasadnieniem.  

Analiza SWOT 
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Analiza SWOT stanowi ważną część diagnozy i jest przeważnie traktowana jako jej część 
podsumowująca. Pozwala zaprezentować oraz dokonać analizy atutów i słabości badanej gminy wobec 
szans i zagrożeń kreowanych przez otoczenie.  Skrót SWOT pochodzi z języka angielskiego i oznacza: 

Strengths                          - Mocne (silne) strony 

Weakneeses                      - Słabe strony 

Opportunities                   - Szanse 

Threats                             - Zagrożenia 

Metoda ta (najczęściej stosowana w planowaniu strategicznym) obejmuje zarówno analizę wewnętrzną 
jak i zewnętrzną czyli dokonuje ona pewnego rodzaju oceny czynników, które mają wpływ na powodzenie 
realizacji tego dokumentu. Analiza wewnętrzna sprowadza się do oceny mocnych i słabych stron – czyli 
aktualnego potencjału gminy (posiadanych zasobów, zachodzących procesów i zjawisk oraz mechanizmów 
rozwoju). Natomiast analiza zewnętrzna opiera się na szansach i zagrożeniach (w głównej mierze 
wynikających z: położenia geograficznego, systemu politycznego, obowiązującego systemu prawnego) oraz 
pozwala je poznać z punktu widzenia przyszłościowego rozwoju gminy, na który również mają wpływ 
procesy zachodzące w jego otoczeniu. Macierz SWOT często nazywana jest również bilansem 
strategicznym. 

Tabela 10. Macierz SWOT 

MOCNE STRONY GMINY GAĆ SŁABE STRONY GMINY GAĆ 
·infrastruktura drogowa  
·infrastruktura sportowa 
·rolnictwo 
·skuteczność pozyskiwania środków 
zewnętrznych 
·aktywna działalność lokalnych stowarzyszeń  
·nowoczesna oczyszczalnia  
·Dobra dostępność komunikacyjna  
·położenie geograficzne  
·baza oświatowa, kulturalna  
·opieka żłobkowa i przedszkolna  
·bezpieczeństwo  
·opieka nad osobami starszymi i 
niepełnosprawnymi  
·spadek liczby osób korzystających z pomocy 
społecznej  
·brak uciążliwego przemysłu  
·Warunki przyrodniczo-geograficzne korzystne 
dla rozwoju rolnictwa i turystyki, 
·Wysokiej jakości gleby, 
·Nieskażone środowisko naturalne stan obiektów 
zabytkowych 
·brak uciążliwego przemysłu 

·mała liczba miejsc pracy 
·transport publiczny  
·infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna  
·spadek liczby ludności 
·spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym 
i produkcyjnym 
·ujemny przyrost naturalny  
·brak turystyki  
·brak planu zagospodarowania przestrzennego 
·niedostatecznie rozwinięta baza gastronomiczna 
·infrastruktura rekreacyjna  
·brak własnego Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych  
·mała liczba przedsiębiorstw 
·brak zintegrowania i utożsamiania się 
mieszkańców z Gminą 
·niewystarczająca ilość dostępnych terenów 
inwestycyjnych będących własnością Gminy  

SZANSE GMINY GAĆ ZAGROŻENIA GMINY GAĆ 
·możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych 
·rozwój turystyki i agroturystyki 
·rozwój gospodarczy kraju  
·rozwój znaczenia energii odnawialnej  
·akcje promujące gminę 
·pozyskanie inwestorów  
·spadająca liczba bezrobotnych  
·zwiększająca się świadomość ekologiczna i 
rozwój alternatywnych źródeł energii 
·zwiększające się zainteresowanie mieszkańców 

·starzejące się społeczeństwo 
·brak miejsc pracy  
·negatywne tendencje demograficzne 
·brak bazy okołoturystycznej 
·brak oferty inwestycyjnej  
·brak możliwości rozwoju miejscowości (plan 
zagospodarowania pod elektrownie wiatrowe) 
·wysokie koszty zagospodarowania odpadów  
·zwiększająca się ilość odpadów komunalnych 
·zmniejszanie się stopnia pokrycia wydatków na 
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odnawialnymi źródłami energii oświatę subwencją oświatową  
·zmiany klimatyczne powodujące ryzyko 
wystąpienia suszy, podtopień i powodzi 

III. BLOK ZAGADNIEŃ PROJEKCYJNYCH 

3.1. Wizja Gminy Gać 

Zaprezentowany wyżej blok projekcyjny stanowi podstawę nakreślenia wizji obszaru czyli 
nadrzędnego celu długookresowego, którego realizacji podporządkowane są cele i działania wymienione 
w punkcie 3.2. Struktura celów Strategii wraz z uzasadnieniem. Mając to na uwadze cele rozwoju oraz 
konkretne działania związane z ich realizacją, powinny prowadzić do osiągnięcia określonego stanu 
Gminy, uznanego przez jej społeczność za pożądany i atrakcyjny czyli – wspomnianej wyżej wizji. 
Uwzględniając prawidłowość stanowiącą, że wizja obszaru winna dawać odpowiedz na pytanie – jaką 
chcemy aby Gmina Gać była w docelowym roku 2027 – przyjęto następujący, docelowy obraz jednostki: 

GMINA GAĆ MIEJSCEM PRĘŻNIE FUNKCJONUJACEJ GOSPODARKI LOKALNEJ, 

BOGATYM W WALORY PRZYRODNICZE, DOBRA KULTURY I LUDZKIE TALENTY, 

OFERUJĄCYM TURYSTOM ATRAKCJE, INWESTOROM KLIMAT,  

A MIESZKAŃCOM DOBROBYT. 

3.2. Struktura celów Strategii wraz z uzasadnieniem 

Cel strategiczny I  

Pobudzenie  lokalnego potencjału gospodarczego 

Skoncentrowanie się na tym celu strategicznym wynika bezpośrednio z faktu, iż stymulowanie rozwoju 
szeroko rozumianej aktywności gospodarczej wśród mieszkańców uruchamia procesy mnożnikowe 
pozytywnie wpływające na gospodarkę lokalną. W konsekwencji powstają nowe inicjatywy gospodarcze 
umożliwiające zrównoważony rozwój, a tym samym przyczyniają się do powstawania nowych miejsc 
pracy, zwiększenia wpływów do budżetu jednostki. Podkreślenia wymagają tu również kwestie związane 
z wynikami prowadzonych konsultacji społecznych w drodze których. Stwierdzono m.in., że: 

ojedną z ważniejszych ścieżek rozwojowych Gminy jest – przedsiębiorczość, 

oistotnym dla polepszenia życia mieszkańców jest  wsparcie firm działających lokalnie w celu 
organizowania nowych miejsc pracy, wspomożenie podejmowania przez mieszkańców wsi działalności 
pozarolniczej, rozwój samozatrudnienia oraz pobudzanie aktywności lokalnej społeczności w zakresie 
współkształtowania rozwoju Gminy i wzmocnienie potencjału inwestycyjnego, 

oza dziesięć lat Gminę winien wyróżniać rozwój przedsiębiorczości. 

Przesłanki, dla których zdecydowano się podjąć niniejszy cel wiążą się także z zagrożeniami dla 
rozwoju obszaru naprzeciw których postanowiono wytyczyć następujące cele operacyjne: 

Cel operacyjny 1 Wzmocnienie aktywności gospodarczej mieszkańców 

Przedsiębiorczość i biznes to dwa bardzo ważne w obecnym czasie słowa. Egzystencja w czasach, 
w których nie łatwo znaleźć pracę odpowiadającą oczekiwaniom wywołała sytuację, gdzie mieszkańcy 
ośrodków wiejskich coraz to częściej poszukują pracy w niedaleko położonych miastach. Dostrzec można 
także wzrastające zainteresowanie tworzeniem firm i rozwoju ich działalności, również przez ludność 
zainteresowaną rozwojem przedsiębiorczości i usług związanych z wsią i jej specyfiką. Realizacja 
niniejszego celu operacyjnego daje możliwość tym podmiotom, które chcą rozpocząć i rozwinąć swoją 
działalność. Potrzebą chwili stało się zatem zintensyfikowanie działań na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości w Gminie. Jednym z głównych warunków powodzenia tego rozwoju jest 
wspomaganie tworzenia przyjaznego klimatu dla funkcjonowania różnego rodzaju form biznesu. 
Umożliwi to polepszenie stanu gospodarki obszaru, jak również da sposobność samozatrudnienia, przez 
co poprawy własnej sytuacji bytowej. 

Okres realizacji 
Cel operacyjny 1  Wzmocnienie aktywności gospodarczej mieszkańców 

Przekazanie zadań związanych z: kompleksową obsługą przedsiębiorców i inwestorów, pomocą w 
rozpoczęciu działalności gospodarczej, monitorowaniem stanu posiadania, potrzeb i kierunków rozwoju firm 
na terenie Gminy oraz organizacji szkoleń na temat przedsiębiorczości (aspekty ekonomiczne, gospodarcze, 

Do końca 
2015r 
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prawne, rachunkowe) utworzonemu w tym celu w UG - Gminnemu Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.  
Opracowanie systemu pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych na rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości. 2013 r. 
Opracowanie systemu ulg i preferencji podatkowych oraz ułatwień administracyjnych dla przedsiębiorców i 
inwestorów (ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy planują utworzenie nowych miejsc pracy i 
rozpoczynających działalność). 

Do końca 
2013 r. 

Opracowanie i realizacja dokumentu – Lokalny Program Promocji i Rozwoju Przedsiębiorczości dla Gminy 
Gać. 

Do końca 
2013 r. 

Korzystanie z modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji projektów i inwestycji. Wg 
potrzeb 

Cel operacyjny 2 Intensyfikacja rozwoju potencjału rolniczego 

Rolnictwo jest sektorem bardzo ważnym w zarówno w lokalnej gospodarce Gminy Gać, jak również 
w krajach tworzących Unię Europejską. Argumenty te wymuszają uwzględnienie tegoż sektora 
w działaniach pobudzających funkcjonowanie gospodarki Gminy. Odnajdując miejsce niniejszego celu 
operacyjnego w celu strategicznym I pamiętać należy, że prócz rolnictwa na rozwój terenów wiejskich 
składa się cała sfera usług pochodnych czyli drobnego przemysłu, rzemiosła czy agroturystyki. Są to 
dziedziny, które powinny tworzyć nowe miejsca pracy, przynosić dochody mieszkańcom i samorządowi, 
a przede wszystkim pomóc 
w pozytywnych przemianach na wsi. 

Okres realizacji 
Cel operacyjny 2 Intensyfikacja rozwoju potencjału rolniczego  

Wspomaganie merytoryczne i organizacyjne osób inwestujących w powiększanie i unowocześnianie 
gospodarstw rolnych. 

Na 
bieżąco 

Inicjowanie i wspieranie działań ułatwiających rolnikom zrzeszanie się w grupy producenckie. Na 
bieżąco 

Upowszechnianie produkcji owocowo-warzywnej wykorzystującej odpowiednie warunki glebowe. Na 
bieżąco 

Stały monitoring i analiza możliwości pozyskiwania środków pomocowych i kredytów na rozwój terenów 
wiejskich. 

Na 
bieżąco 

Cel operacyjny 3 Dywersyfikacja struktury gospodarki lokalnej 

Rozwój gospodarki wymaga zróżnicowania kierunków aktywności lokalnych podmiotów. Tworzenie 
obszaru prężnego gospodarczo to nie tylko rozwój dotychczas widocznie funkcjonujących gałęzi 
gospodarki, lecz również próba rozwoju tych, które prezentują się słabiej na tle pozostałych bądź takich 
których brak, a obecność w strukturze miejscowej gospodarki jest uzasadniona różnymi względami. 

Okres realizacji 

Cel operacyjny 3 Dywersyfikacja struktury Gospodarki lokalnej 
Wspieranie rozwoju działalności bazującej na naturalnych bogactwach obszaru Gminy Gać. Na 

bieżąco 
Organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych dotyczących możliwości pozyskiwania środków na rozwój 
pozarolniczych form zatrudnienia. 

Cyklicznie 
– raz do 

roku 
Rozwój pozostałych form przedsiębiorczości wspomagających lokalny wzrost gospodarczy ze szczególnym 
uwzględnieniem innowacyjności. 

Na 
bieżąco 

Cel operacyjny 4 Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej poprzez odpowiednie zaprogramowanie 
zarządzania przestrzenią jednostki 

Atrakcyjność inwestycyjna jest dosyć często interpretowana jako – jako zespół przewag i dostatków 
miejsca inwestycji. Atrakcyjność danego obszaru mierzona jest m.in. aktualną i przyszłą pojemnością 
rynków zbytu, ceną robocizny i innych składników kosztów, dostępnością i jakością terenów 
przeznaczonych pod inwestycje, korzystnymi rozwiązaniami podatkowymi (ochroną lokalnego rynku), 
ograniczoną konkurencją, łatwością dostępu i możliwością obsłużenia sąsiednich rynków, specjalnymi 
przywilejami dla inwestorów zewnętrznych. Wykonane badania dowodzą o adekwatności wyboru 
uzasadnianego celu operacyjnego. Przejawia się to np. w: niewykorzystanych, atrakcyjnych terenach 
inwestycyjnych, dużych zasobach taniej kadry wytwórczej, dobrej dostępności komunikacyjnej, bliskim 
sąsiedztwie gmin o podobnym profilu gospodarczym, dominujacej branży rolniczej (co ogranicza 
konkurencje w odmiennych dziedzinach gospodarki), braku dodatkowych pozarolniczych źródeł dochodów 
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dla rolników (inwestycje otworzą nowe możliwości zatrudnienia), niedostatecznym lub nieekonomicznym 
wykorzystaniu przestrzeni. Natomiast ryzyko związane z inwestowaniem w danym obszarze obrazuje się 
pod postacią niekorzystnych uwarunkowań, wśród których wymienić można: niestabilności polityki czy 
brak infrastruktury technicznej i kapitałowej. Wymienione dwie negatywne cechy skutecznie osłabi 
wdrożenie w życie niniejszej Strategii. 

Okres realizacji 
Cel operacyjny 4 Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej poprzez odpowiednie zaprogramowanie zarządzania 

przestrzenią jednostki 
Opracowanie diagnozy faktycznego zagospodarowania przestrzeni jednostki z uwzględnieniem dokładnej 
inwentaryzacji posiadanych gruntów inwestycyjnych oraz koncepcji pozyskiwania nowych. 2023 
Konstrukcja docelowego modelu przestrzennego jednostki z podziałem na: strefy gospodarcze, dzielnice 
mieszkalne, tereny rekreacyjno-sportowe, obszary „chronione”, itp. (ze szczególnym zaakcentowaniem stref 
gospodarczych). 

2023 

Powołanie zespołu ds. modelowego zarządzania przestrzenią jednostki. 2023 
Opracowanie efektywnej polityki zarządzania przestrzenią Gminy. 2023 
Wydanie (i uaktualnianie) katalogu kompleksowych ofert inwestycyjnych na terenie Gminy oraz szeroko 
rozumiana Promocja terenów inwestycyjnych jednostki poprzez: utrzymywanie stałych i efektywnych 
kontaktów z mediami regionalnymi i ogólnopolskimi w celu kreowania korzystnego wizerunku Gminy  jako 
miejsca do inwestowania. 

Na 
bieżąco 

Wspieranie działań mających na celu przemianowanie gruntów rolnych słabej jakości i nieużytków na cele 
inwestycyjne 

Wg 
potrzeb 

Cel operacyjny 5 Wspieranie i rozbudowa lokalnego zaplecza okołobiznesowego 

Instytucje okołobiznsowe są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania, a przede wszystkim rozwoju 
gospodarki rynkowej.  Zaliczyć można do nich wszelkiego rodzaju publiczne i prywatne podmioty, 
instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, informacyjne, szkoleniowe, konsultingowe, etc. Instytucje te tworzą 
tzw. lokalne otoczenie biznesu, powszechnie uważane za jeden z ważących czynników wpływających na 
poziom atrakcyjności dla inwestorów. Zatem cel ten stanowić będzie wysoce istotne uzupełnienie opisanego 
wyżej celu operacyjnego nr 4. Ponadto o zasadności jego realizacji stanowi zidentyfikowany utrudniony 
dostęp miejscowych przedsiębiorców do kapitału zewnętrznego oraz innych czynników wspomagających 
rozwój biznesu (np. wysokie oprocentowanie pożyczek i kredytów - trudny dostęp do kredytów 
inwestycyjnych dla małych firm), brak dostępu do nowoczesnej technologii. 

Okres realizacji 
Cel strategiczny 5 Wspieranie i rozbudowa lokalnego zaplecza okołobiznesowego 

Pozyskanie środków zewnętrznych na utworzenie zaplecza lokalowego dla Gminnego Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości oraz finansowania jego działalności 

Do końca 
2025 r. 

Skatalogowanie instytucji z terenu Gminy, powiatu i województwa zajmujących się wspieraniem biznesu. 2023 
Nawiązanie i utrzymywanie współpracy z instytucjami zainteresowanymi wspieraniem biznesu z terenu 
Gminy z uwzględnieniem preferencyjnych warunków dla przedsiębiorców lokujących kapitał i tworzących 
miejsca pracy na terenie Gminy Gać. 

Na 
bieżąco 

Cel operacyjny 6 Promocja postaw przedsiębiorczych 

Realizacja celu sprowadzała się będzie do promocji postaw wykazujących cechy przedsiębiorcze na 
terenie Gminy. Działania przewidują różne formy promocji, które mają za zadanie wspomagać 
przedsiębiorcę zarówno w momencie zakładania przedsiębiorstwa, jak i w okresie początków jego 
funkcjonowania. Realizacja celu nr 6 stanowić będzie ważne dopełnienie pozostałych pięciu celów 
operacyjnych tworzących cel strategiczny I Pobudzenie  lokalnego potencjału gospodarczego. 

Okres realizacji 
Cel operacyjny 6 Promocja postaw przedsiębiorczych 

Organizowanie lokalnych wyróżnień dla firm odnoszących widoczne sukcesy. Na 
bieżąco 

Promocja programów wychowawczych dla młodzieży i rozwój form życia pozaszkolnego uwzględniających 
postawy przedsiębiorcze. 

Na 
bieżąco 

Nawiązanie i utrzymywanie współpracy z instytucjami zajmującymi się rozwojem i promocją 
przedsiębiorczości  na terenie regionu. 

Na 
bieżąco 

Świadczenie przez Gminne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości usług doradczych i szkoleniowych w 
zakresie promocji i rozwoju własnego biznesu. 

Na 
bieżąco od 

2025r 
Rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod rozwoju.  Na 
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bieżąco 
Realizacja pozostałych elementów promocyjnych zgodnie z pojawiającymi się potrzebami. Wg 

potrzeb 

PODMIOTY PLANOWANE DO ZAANGAŻOWANIA W DZIAŁANIA WDROŻENIOWE: 

oUG Gać, 

oStowarzyszenie  na  Rzecz  Rozwoju Gminy Gać, 

oBank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w Gaci, 

oPUP w Przeworsku, 

olokalni przedsiębiorcy, 

oinne rozpoznane w trakcie wdrażania. 

Cel strategiczny II  

Wzmocnienie miejscowej infrastruktury 

Mówiąc o elementach infrastruktury Gminy Gać, które wymagają działań uzupełniających lub 
naprawczych, ma się na uwadze te, wchodzące w skład lokalnej przestrzeni publicznej, a zwłaszcza 
dotyczące układu komunikacyjnego i dbałości o środowisko naturalne. Nie można pominąć tu również 
takich, które tworzą, bądź wzmacniają atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną i potencjał kulturowy oraz 
usprawniają działalność prospołeczną. Powody, z których postanowiono podnieść działania skierowane na 
wzmocnienie lokalnej infrastruktury do rangi celu strategicznego wyłoniono w trakcie poddania opinii 
publicznej planowanych do realizacji celów Strategii. W trakcie działań konsultacyjnych stwierdzono, że: 

ow perspektywie kolejnych dziesięciu lat Gmina powinna wyróżniać się polepszonym stanem dróg 
i rozwiniętą infrastrukturą, 

ospośród walorów Gminy, które należy wykorzystać do poprawy jakości życia wskazano: rolnicze, 
społeczno-kulturalne oraz przyrodnicze, 

owśród najbardziej widocznych czynników wpływających niekorzystnie na rozwój Gminy wskazano: 
stan dróg, słabo rozwiniętą i zdegradowaną infrastrukturę turystyczną oraz techniczną i kulturalną, 
zanieczyszczenie środowiska, 

oza największą szansę rozwoju Gminy uznano: rolnictwo, kulturę obszaru, rekreację i turystykę, 

o za ważne dla polepszenia życia mieszkańców Gminy uznano: poprawę dostępności do usług 
społecznych i kulturalnych, wpływanie na wzrost atrakcyjności turystycznej, dbałość o środowisko 
naturalne, rozwój infrastruktury technicznej. 

Aby zrealizować powyższe przesłanki należy wzmocnić lokalną infrastrukturę we właściwych obszarach. 
Postanowiono zatem rozpisać cel strategiczny II  na następujące cele operacyjne: 

Cel operacyjny 1 Modernizacja i rozwój lokalnego układu komunikacyjnego 

Głównymi elementami układu komunikacyjnego każdej gminy są ulice będące drogami publicznymi lub 
wewnętrznymi. Spośród ustawowo wyznaczonych kategorii (ze względu na ich funkcje w sieci drogowej) 
przedmiotem zainteresowań celu operacyjnego nr 1 będą drogi gminne zlokalizowane na terenie jednostki 
dla której projektowane są działania rozwojowe. Sieć drogowa każdej gminy w dużym stopniu wpływa na 
atrakcyjności jednostki zarówno dla mieszkańców (podnosząc jakość życia), jak i inwestorów (czyniąc 
gminę dostępną dla otoczenia). Planując do realizacji niniejszy cel operacyjny dostrzega się również 
możliwość poszerzenia interwencji o inwestycje z zakresu pozostałych elementów układu komunikacyjnego 
Gminy Gać. 

Okres realizacji 
Cel operacyjny 1 Modernizacja i rozwój lokalnego układu komunikacyjnego 

Przeprowadzenie drobiazgowej diagnozy (uwzględniającej wizje lokalne) liczby i lokalizacji dróg lokalnych 
wymagających interwencji.  2023 
Ustalenie kolejności działań naprawczych.   2023 
Opracowanie programu modernizacji lokalnych dróg i infrastruktury towarzyszącej (chodników i ścieżek 
rowerowych). 2023 

Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji niezbędnej w procesie inwestycyjnym. Wg 
potrzeb 
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Przygotowanie wniosków o pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania na inwestycje drogowe. Wg 
potrzeb 

Przeprowadzenie inwestycji w zakresie rozbudowy dróg. Wg 
potrzeb 

Prowadzenie i wspieranie działań z zakresu rozwoju i modernizacji pozostałych elementów układu 
komunikacyjnego Gminy Gać. 

Na 
bieżąco 

Aplikacja o środki pomocowe. Wg 
potrzeb 

Cel operacyjny 2 Usprawnienie  warunków dbałości o środowisko naturalne 

Ochrona środowiska jest tematem szeregu przepisów, w tym dyrektyw UE precyzujących zadania 
dotyczące m.in. jakości wód i powietrza oraz gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi. Gmina 
Gać nie należy do tych jednostek terytorialnych, które posiadają znaczny stopień zanieczyszczenia 
środowiska przyrodniczego oraz degradacji geograficznych uwarunkowań. Niemniej jednak władze lokalne 
planując działania polityki gospodarczej winny uwzględnić: 

oracjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, 

oprzeciwdziałanie zanieczyszczeniom, 

outrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego. 

Jak wspomniano wyżej Gmina nie posiada znacznych cech negatywnych w tym temacie, niemniej jednak 
należy dążyć do realizacji praktyk takich jak np.: dążenie do poprawy estetyki  Gminy (likwidacje dzikich 
wysypisk śmieci) oraz wdrażać działania profilaktyczne. 

Okres realizacji 
Cel operacyjny 2 Usprawnienie  warunków dbałości o środowisko naturalne 

Przebudowa sieci  wodociągowej  z wykorzystaniem  własnego  ujęcia  wody.     Od roku 
2023 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Wg potrzeb 
Wdrożenie systemu zachęt dla budowy urządzeń wykorzystujących energie pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych (np. kolektorów słonecznych) Na bieżąco 
Podjęcie prac koncepcyjnych na rzecz unormowania w przyszłości gospodarki odpadami w związku z 
brakiem działającego wysypiska śmieci.  

Do roku 
2025 

Rozwój procesu selektywnej zbiórki odpadów. Na bieżąco 
Likwidacja dzikich wysypisk śmieci. Na bieżąco 
Rekultywacja terenów porolniczych związanych z zaprzestaną działalnością. Wg potrzeb 
Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Na bieżąco 
Wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy. Na bieżąco 

Cel operacyjny 3 Rozwój pozostałych elementów przestrzeni publicznej 

Ograniczenie równego dostępu do infrastruktury dopasowanej do potrzeb społecznych i gospodarczych – 
uznano także za barierę prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa i rozwoju gospodarczego. Nie  można 
bowiem mówić o: 

oprawidłowym funkcjonowaniu mieszkańców w przypadku, gdy na terenie obszaru dostrzec można braki 
sprowadzające się do: wzrostu  nasilenia w występowaniu problemów społecznych dotykających 
przeciętnego klienta GOPS, wymagającej wzmocnienia infrastruktura prozdrowotnej, braku należytego 
dostępu do infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i kulturowej. Aby rozwój społeczny szedł w pożądanym 
kierunku należy podając również działania przeciwdziałające wykluczeniu informacyjnemu i cyfrowemu 
mieszkańców (a zwłaszcza młodzieży) oraz monitorować warunki mieszkaniowe. 

oefektywnym rozwoju gospodarczym w przypadku gdy brak należytych inwestycji (głównie 
infrastrukturalnych), które z jednej strony pobudzają do rozwoju dominujące oraz nowe (tudzież słabiej 
funkcjonujące) branże gospodarki bazujące na lokalnych uwarunkowaniach, z drugiej wywołują 
gospodarcze procesy mnożnikowe. 

Braki niedociągnięcia (wyrażające się głównie w brakach infrastrukturalnych) zawiera macierz SWOT. 

Okres realizacji 
Cel strategiczny 3 Rozwój pozostałych elementów przestrzeni publicznej 

Zlokalizowanie, adaptacja, aktywizacja terenów Gminy Gać posiadających potencjał  turystyczny lub/i Wg 
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rekreacyjny.  potrzeb 
Budowa, adaptacja  i modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych  (np. świetlic dla młodzieży) oraz tych, 
możliwych do wykorzystania pod cele turystyczne  

Na 
bieżąco 

Rewitalizacja wszelkiego rodzaju obiektów dziedzictwa kulturowego oraz pomników zaszłości historycznej, 
w tym szczególnie: budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, 
obiektów  służących promocji obszaru (w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, 
tradycji, sztuki oraz kultury) oraz odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników 
historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci. 

Wg 
potrzeb 

Rozwój programów zalesiania na glebach rolnych niskiej jakości, nieużytkach oraz innych terenach. Wg 
potrzeb 

Wspieranie powstawania zaplecza przechowalniczego dla towarów rolno-spożywczych.  Wg 
potrzeb 

Tworzenie warunków dla rozwoju przetwórni rolno-spożywczych, produkujących towary wysokiej jakości. Wg 
potrzeb 

Wspieranie inwestycyjne służb pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Wg 
potrzeb 

Wsparcie doposażania w pomoce dydaktyczne placówek dydaktyczno-oświatowych na terenie Gminy 
zwłaszcza w zakresie sprzętu zapobiegającego wykluczeniu cyfrowemu. 

Wg 
potrzeb 

Rozwój infrastruktury teleinformatycznej i technologii społeczeństwa informacyjnego. Na 
bieżąco 

Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach mieszkaniowych – zgodnie z obowiązującymi planami 
zagospodarowania przestrzennego Gminy i potrzebami mieszkaniowymi obywateli. 

Wg 
potrzeb 

Aplikacja o środki pomocowe. Wg 
potrzeb 

PODMIOTY PLANOWANE DO ZAANGAŻOWANIA W DZIAŁANIA WDROŻENIOWE: 

oUG Gać, 

oStowarzyszenie  na  Rzecz  Rozwoju Gminy Gać, 

oGminna Spółka Wodna w Gaci, 

oPodkarpacki Związek Melioracji i Urządzeń Wodnych  oddział  Jarosław 

oRejonowy Związek Spółek Wodnych w Jarosławiu 

oPodkarpackie  Stowarzyszenie  Samorządów Terytorialnych 

oinne rozpoznane w trakcie wdrażania. 

Cel strategiczny III  

Prężnie funkcjonująca społeczność lokalna 

Rozwój lokalny w głównej mierze opiera się na miejscowych zasobach ludzkich – tzw. kapitale 
społecznym w którego definicji kryje się m.in. – gotowość do podejmowania działań na rzecz ogółu, 
aktywność społeczna, udzielanie w zgromadzeniach i akcjach organizowanych przez wspólnotę, poziom 
posiadanego przygotowania do wykonywania zawodu (oraz wiedzy ogólnej, wykorzystywanej 
w codziennym życiu), poziom utożsamiania się z obszarem (tzw. świadomości kulturowa). Zaliczyć w tą 
definicją można również kondycję fizyczną (zdrowotną) i psychiczną (poziom satysfakcji i akceptacji 
aktualnej sytuacji życiowej) mieszkańców. Zinwentaryzowanie tych zasobów, zaktywizowanie oraz 
odpowiednie ukierunkowanie decyduje o tempie rozwoju obszaru. Pamiętać należy, że rozwijanie 
społeczności lokalnej to nie tylko wsparcie dla działalności organizacji pozarządowych. Niezbędne są 
działania aktywizacyjne i edukacyjne skierowane do grup, które nie uczestniczą już w edukacji formalnej 
oraz grup wykluczonych bądź znajdujących się na skraju marginalizacji społecznej (z różnych przyczyn). 
Aktywna, świadoma swoich kwalifikacji i umiejętności, akceptująca planowane kierunki rozwoju Gminy  
społeczność lokalna tworzyć będzie ważny element jego wizerunku i tożsamości. Jak wykazano podczas 
badań konsultacyjnych: 

o istotnymi problemami są tu: 

- za najbardziej widoczne czynniki, niekorzystnie wpływające na rozwój Gminu uznano: bezrobocie, 
alkoholizm, dostęp do usług edukacyjnych, poziom wykształcenia mieszkańców, przestępczość 
młodocianych, poziom aktywności lokalnej społeczności, dostęp do instrumentów rynku pracy skierowanych 
na niwelację zjawiska bezrobocie, biedę, 
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owartymi uwagi wskazówkami: 

- Gminę za dziesięć lat winno wyróżniać małe bezrobocie oraz łatwość dostępu do pracy, 

- spośród walorów gminy należy wykorzystać potencjał społeczno-kulturalny, 

- największą szansą dla rozwoju Gminy jest – społeczność lokalna i jej kapitał. 

Projektując rozwiązania odnoszące się do uprężnienia funkcjonowania społeczności lokalnej, 
postawiono konkluzję, że cel strategiczny III warto rozpisać na pięć celów operacyjnych, tj.: 

Cel operacyjny 1 Systemowe wsparcie aktywności lokalnej mieszkańców 

Cel operacyjny 1 stanowił będzie próbę wyzwolenia aktywności społeczności lokalnej i jednocześnie 
zaangażowania w dbanie o dobro wspólne. Podnosząc omawiany problem postawiono pytanie – jak 
sprawić, by społeczność lokalna prężnie działała, integrowała się, sama dbała o swoje dobro, angażowała 
możliwie wielu mieszkańców, otworzyła się na współpracę z sąsiadami – stała się aktywna? Chodzi tu 
o przypisanie organowi implementującemu działania niniejszego celu operacyjnego – funkcji właściwej 
centrom aktywności lokalnej. Przeglądając rekapitulacje zapisów diagnostycznych zwrócić powinno się 
uwagę na, że na terenie Gminy działalność różnego rodzaju form aktywności jest widoczna. Odnosząc 
jednak ilość funkcjonujących NGO w stosunku do przewidywanego zapotrzebowania (wyrażanego 
głównie w przeliczeniu liczba mieszkańców przypadających na 1 działające NGO, obszarach nie objętych 
działalnością pozarządową) oraz liczby NGO funkcjonujących w ościennych układach lokalnych – widzi 
się konieczność nasilenia działań. 

Okres realizacji 
Cel operacyjny 1 Systemowe wsparcie aktywności lokalnej mieszkańców 

Przeprowadzenie rozpoznania środowiska lokalnego (tzw. mapa zasobów i potrzeb). 2023 
Doskonalenie form współpracy władz Gminy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Na 

bieżąco 
Wspieranie i pomoc dla grup dzieci i młodzieży przejawiających inicjatywy społeczne (w szczególności 
kulturalne, artystyczne i rekreacyjno-sportowe) oraz zainteresowanie lokalna samorządnością. 

Na 
bieżąco 

Organizacja spotkań instruktażowych dotyczących wymiany doświadczeń związanych z założeniem, 
kierowaniem i pozyskiwaniem środków na prowadzenie działalności III sektora. 

Cyklicznie 
– dwa 

razy do 
roku 

Wszelkiego rodzaju wspieranie przejawów aktywności lokalnej . Na 
bieżąco 

Cel operacyjny 2 Podejmowanie działań pomocnych w znalezieniu pracy przez osoby bezrobotne 

Skoncentrowanie się na tym celu operacyjnym wynika bezpośrednio z faktu, iż wiele problemów 
związanych z wykluczeniem społecznym oraz kształtowaniem się patologii w rodzinie i społeczeństwie 
wynika z utraty, bądź niemożliwości znalezienia pracy. Ma na to wpływ obniżenie statusu majątkowego, 
obniżenie poczucia własnej wartości. Sytuacja materialna większości rodzin w Gminie jest słaba, dlatego 
ważną rolę w dbałości o jej rozwój winny odegrać administracja samorządowa w zakresie aktywizacji 
lokalnego rynku pracy, promocji samozatrudnienia, tworzenia przyjaznego klimatu dla rozwoju 
przedsiębiorstw itp. 

Okres realizacji 
Cel operacyjny 2 Podejmowanie działań pomocnych w znalezieniu pracy przez osoby bezrobotne 

Współpraca Gminy z Powiatowym Urzędem Pracy, jednostkami organizacyjnymi, pracodawcami i 
organizacjami pozarządowymi na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i wspierania inicjatyw aktywizacji 
bezrobotnych. 

Na bieżąco 

Organizacja i prowadzenie prac interwencyjnych, staży oraz innych form wspomagających zatrudnienie Wg 
potrzeb 

Aplikacja o środki pomocowe aktywizujące osoby bezrobotne 
Systematy
cznie od 

roku 2023 

Cel operacyjny 3 Wzmocnienie procesu kształcenia 

Podczas budowy dokumentu zidentyfikowano, że mieszkańcy obszaru nie posiadają należytej wiedzy 
i mają trudności z dotarciem do informacji, takich jak: w jaki sposób założyć i prowadzić działalność 
gospodarczą, gdzie i za pomocą jakich metod zdobyć wymagany wkład finansowy, jak aktywnie poruszać 
się na rynku pracy. Dostrzeżono równie konieczność wypełnienia wiedzą zdiagnozowanej luki 
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kompetencyjnej niejednokrotnie uniemożliwiającej zdobycie zatrudnienia. Realizując działania na tym 
obszarze pamiętać należy również o odpowiednim potraktowaniu początkowego poziomu kształcenia 
(przedszkola, szkoły, gimnazja). Zaplanowano zatem utworzenie możliwości dotarcia do pomocy doradczej 
i szkoleniowej już na samym początku procesu edukacji oraz podniesienia standardów kształcenia. 
Zidentyfikowany problem nie dotyka wyłącznie obszaru Gminy, lecz jest groźną dysfunkcją społeczną 
borykającą układy lokalne charakteru wiejskiego. Niniejszy cel operacyjny pozwoli także zredukować 
istniejąca „przepaść” w dostępie do wiedzy jaka coraz to widoczniej dostrzegalna jest pomiędzy ośrodkami 
wiejskimi, a miejskimi. 

Okres realizacji 
Cel operacyjny 3 Wzmocnienie procesu kształcenia  

Współpraca z samorządem regionalnym i powiatowym przy dostosowaniu kierunków kształcenia i oferty 
edukacyjnej szkołach do potrzeb rynku pracy. 

Na 
bieżąco 

Stwarzanie uczniom szkół warunków uczestnictwa w procesie dydaktycznym o standardach europejskich, w 
szczególności w zakresie: nauki języków obcych, dostępu do technologii cyfrowej,  kształcenia nauczycieli 
w celu doskonalenia ich warsztatu pracy, wzbogacenie edukacji ekologicznej, regionalnej, przedsiębiorczej. 

Na 
bieżąco 

Zacieśnianie współpracy przedszkoli i szkół gminnych na szczeblu krajowym i międzynarodowym – 
organizacja wspólnych projektów, imprez, wymiany dzieci i młodzieży. 

Na 
bieżąco 

Organizacja szerokiego wachlarza zajęć pozalekcyjnych (przedmiotowych, sportowych, kulturalnych oraz 
pozostałych kółek zainteresowań) pogłębiających wiedze i rozwijających talenty i aspiracje  uczniów. 

Wg 
potrzeb 

Organizacja i prowadzenie różnego rodzaju szkoleń wzmacniających kompetencje społeczne i 
uzupełniających potencjał zawodowy mieszkańców Gminy. 

Na 
bieżąco 

Umożliwienie rozwoju zawodowego kadry pracowniczej sektora samorządowego Gminy Gać  Wg 
potrzeb 

Aplikacja o środki pomocowe Wg 
potrzeb 

Cel operacyjny 4 Wysoki poziom kultury i rekreacji 

Kulturę uznaje się za wyznacznik rozwoju społecznego, na którą składa się nie tylko materialny dorobek 
przekazywany z pokolenia na pokolenia, ale także dorobek duchowy. Rozwój gospodarzy i społeczny po 
przystąpieniu Polski do UE wiąże się nierozerwalnie z rozwojem wsi i regionów.  Ważnym priorytetem UE 
w dziedzinie społecznej jest utrzymanie różnorodności kulturowej oraz kultywowanie lokalnych tradycji 
i obyczajów. Fakt ten uzasadnia celowość wspierania twórców kultury tradycyjnej oraz osób zajmujących 
się pielęgnowaniem tradycji dbaniem o jej ciągłość. Mając to na uwadze wspomniany w części 
diagnostycznej dorobek kulturowy obszaru wymaga stałej, czynnej ochrony oraz dalszego rozwoju. 

Wiele imprez oraz przedsięwzięć kulturalnych można połączyć z upowszechnianiem różnego rodzaju 
form rekreacji, której rola we współczesnym świecie nabiera znaczenia w związku z koniecznością 
zapobiegania sytuacjom stresowym, chorobom cywilizacyjnym, skracaniem czasu pracy i podnoszeniem 
poziomu życia. Cechy rekreacji można także zauważyć w niektórych formach aktywności turystycznej, 
nauce dla przyjemności, uprawianiu sztuki a nawet gotowaniu. Mając te informacje na uwadze włącznie 
niniejszego celu operacyjnego w paletę celów operacyjnych tworzących cel strategiczny III winno się uznać 
za racjonalne z punktu widzenia promocji i rozwoju obszaru. 

Okres realizacji 
Cel operacyjny 4 Wysoki poziom kultury i rekreacji 

Współpraca władz samorządowych,  przedszkoli, szkół, organizacji pozarządowych w celu planowania i 
organizowania wspólnych przedsięwzięć kulturalnych i imprez sportowych o zasięgu lokalnym regionalnym 
i ogólnopolskim. 

Na 
bieżąco 

Rozszerzanie kontaktów ze sponsorami współfinansujacymi imprezy sportowe i kulturalne w Gminie oraz z 
instytucjami wspierającymi rozwój kultury. 

Na 
bieżąco 

Występowanie z wnioskami aplikacyjnymi o dotacje zewnętrzne na rozwój kultury, sportu, aktywnego 
wypoczynku i promowania zdrowego trybu życia. 

Wg 
potrzeb 

Prowadzenie działań mających na celu rozwój i ochronę  materialnych i niematerialnych aspektów 
dziedzictwa kulturowego obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem form zanikających. 

Na 
bieżąco 

Promocja wszelkiego rodzaju wydarzeń kulturalnych, a zwłaszcza tych upowszechniających zachowanie 
dziedzictwa kulturowego oraz jego pełniejsze wykorzystanie w życiu kulturalnym i promocji Gminy. 

Na 
bieżąco 

Wspieranie artystycznego rozwoju młodzieży (rozwój twórczości nieprofesjonalnej, wspieranie twórczości 
profesjonalnej, wspieranie artystycznych debiutów). 

Na 
bieżąco 

Promocja czytelnictwa - priorytetowo wśród młodzieży i dzieci. Na 
bieżąco 

Cel operacyjny 5 Zdrowe społeczeństwo i bezpieczeństwo socjalne 
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Wzmocnienie dostępu do usług medycznych oraz podniesienie jakości ich świadczenia odgrywa istotną 
rolę w kształtowaniu poziomu życia mieszkańców. Ważną rolę odgrywa tutaj również profilaktyka 
rozumiana jako promocja odpowiednich nawyków prozdrowotnych takich jak: właściwe odżywianie, 
aktywność fizyczna, higiena osobista i psychiczna, bowiem  zdrowy człowiek to podstawa zdrowego 
społeczeństwa. 

Poza zdrowiem fizycznym bardzo ważną rzeczą jest poziom odczuwanego komfortu psychicznego, który 
w znacznym stopniu warunkowany jest zaspokajaniem potrzeb socjalnych jednostek i rodzin. Potrzeby te 
zabezpieczają przed niedostatkiem lub obniżeniem poziomu życia. Dlatego powinno się dołożyć starań aby 
równolegle z wdrażaniem niniejszej Strategii wdrażać zapisy obowiązującej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych. 

Uzasadnienie realizacji celu operacyjnego nr 5 wynika z naturalnych potrzeb mieszkańców szeroko 
uwzględnionych w trakcie opisów diagnostycznych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

Okres realizacji 
Cel operacyjny 5 Zdrowe społeczeństwo i bezpieczeństwo socjalne 
Wspieranie działań w zakresie podnoszenia jakości usług medycznych na poziomie podstawowej opieki 
zdrowotnej – współpraca z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki medycznej. 

Na 
bieżąco 

Organizacja i promocja okresowych akcji profilaktycznych mających na celu zdrowie oraz wczesne 
wykrywanie chorób. 

Cyklicznie 
– trzy razy 

do roku 
Realizacja programów przeciwdziałających uzależnieniom i zmniejszających rozmiary istniejących 
problemów związanych z uzależnieniami. 

Na 
bieżąco 

Prowadzenie wspólnych działań z mediami lokalnymi i regionalnymi w celu propagowania modelu 
zdrowego i aktywnego stylu życia mieszkańców. 

Na 
bieżąco 

Realizacja zapisów obowiązującej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz jej cykliczna 
aktualizacja. 

Na 
bieżąco 

PODMIOTY PLANOWANE DO ZAANGAŻOWANIA W DZIAŁANIA WDROŻENIOWE: 

oUG Gać, 

oStowarzyszenie  na  Rzecz  Rozwoju Gminy Gać oraz inne z terenu Gminy (np. OSP, KGW) oraz 
sąsiadujące, 

oPUP w Przeworsku, 

oWUP Rzeszów, 

oplacówki oświatowe, 

oplacówki służby zdrowia, 

oGOK, 

oGOPS, 

oinne rozpoznane w trakcie wdrażania. 

Cel strategiczny IV  

Zapewnienie warunków umożliwiających realizację  celów Strategii Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego Gminy Gać 

Ze względu na efektywny, pożądany kierunkowo rozwój Gminy Gać widzi się konieczność takiej 
organizacji procesu wdrażania Strategii, by zapewnić jej maksymalną skuteczność uzyskując jednocześnie 
szereg wartości dodanych jakimi docelowo będą: wzrost aktywności organizacji pozarządowych, 
zmniejszenie bezrobocia, wzrost przedsiębiorczości mieszkańców Gminy, wzrost dochodów lokalnej 
społeczności, stworzenie współpracy na linii samorząd lokalny – przedsiębiorcy – organizacje pozarządowe 
– mieszkańcy. 

Niniejszy cel strategiczny ma pełnić zadanie pomocy technicznej dla całej Strategii Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego Gminy Gać. Pomoc tą zagwarantuje realizacja następujących celów operacyjnych: 

Cel operacyjny 1 Organizacja i wdrażanie procesów implementacyjnych 

Niniejszy cel winien pełnić rolę wytycznych, które szerzej opisano w dalszych częściach opracowania. 
Warto podkreślić jego szczególną rolę sprowadzającą się do faktu, iż – prawidłowe i rzetelne wypełnienie 
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jego zapisów stanowi możliwość zagwarantowania powodzenia realizacji pozostałych celów Strategii. 
Ponadto należałoby dodać, że efektywna realizacja zapisów dokumentu nie jest możliwa bez zaangażowania 
szerokiej grupy podmiotów aktywnie uczestniczących w życiu społeczno-gospodarczym zarówno Gminy, 
jak i powiatu oraz województwa. 

Okres realizacji 
Cel operacyjny 1 Organizacja i wdrażanie procesów implementacyjnych 

Zorganizowanie partnerskich zespołów współpracujących przy realizacji zapisów Strategii oraz wyznaczenie 
podmiotu koordynującego proces implementacji. Zespoły mają składać się z różnych podmiotów i instytucji 
publicznych, organizacji pozarządowych oraz innych zainteresowanych osób. Zespołami kierować powinien 
ustalony podmiot koordynujący. 

2023r 

Wyznaczenie (przez podmiot koordynujący) wyraźnego podziału kompetencji i zakresu odpowiedzialności 
dla poszczególnych podmiotów realizujących zapisy Strategii. 2023r 
Przeprowadzenie ewaluacji ex-ante 2023r 
Prowadzenie ewaluacji on-going oraz w korespondencji z czym – aktualizacja zapisów Strategii Wg 

potrzeb 
Opracowanie ewentualnych dokumentów operacjonizujacych cele Strategii Wg 

potrzeb 
Prowadzenie monitoringu (również w jego trakcie – stworzenie lokalnego banku danych o podejmowanych 
w ramach wdrażania Strategii programach, działaniach, inicjatywach w oparciu o szeroki wachlarz danych 
statystycznych oraz obserwacja otoczenia w celu angażowania moworozpoznanych podmiotów w działania 
wdrożeniowe). 

Na 
bieżąco 

Cel operacyjny 2 Obserwacja potrzeb i zachowań mieszkańców Gminy 

Regularne jakościowe i ilościowe pomiary lub/i obserwacje zmieniających się potrzeb społecznych dają 
szansę szybkiej reakcji i uaktualnień prowadzonych działań i polityk.  Monitoring jest niezbędnym 
elementem składowym każdego działania strategicznego. Kładzie za cel – zapewnienie zgodności efektów 
końcowych z wcześniej zatwierdzonymi założeniami. Dobrze funkcjonujący system monitoringu pozwala 
na wcześniejsze wykrycie zagrożeń związanych z prawidłową i terminową realizacją poszczególnych zadań 
inwestycyjnych. Pozwala stwierdzić stopień osiągnięcia założonych celów, korektę przyjętych założeń. 

Okres realizacji 
Cel operacyjny 2 Obserwacja potrzeb i zachowań mieszkańców Gminy 
Przygotowanie projektu systemu informacyjnego o potrzebach i problemach mieszkańców Gminy. 2023r 
Uruchomienie systemu zbierania informacji o potrzebach mieszkańców Gminy. Zdefiniowanie wskaźników 
statystycznych. Określenie wartości początkowych i docelowych (pożądanych) badawczych wskaźników 
statystycznych, określenie częstotliwości zbierania informacji (max. 1 rok). Określenie sposobu pozyskania 
informacji (GUS, własnymi siłami). Pozyskiwaniem danych zajmowałby się zespół wdrażający Strategię. 

2023r 

Prognozowanie kierunków zmian społeczno-gospodarczych. Corocznie 
od 2023r 

Prowadzenie cyklicznych badań opinii mieszkańców, co do stosowanych przez władze polityk rozwojowych 
i ich efektów.   

Corocznie 
od 2023r 

Opracowywanie raportów z prowadzonych analiz statystycznych oraz przedstawianie ich raz w roku w 
formie sprawozdania na sesji Rady Gminy. Wnioski płynące z raportu powinny być uwzględniane przez 
osobę/podmiot odpowiadający za wdrażanie Strategii w Gminie przy okresowym modyfikowaniu jej 
zapisów. Zarówno raport, jak i wnioski powinny być udostępnione opinii publicznej. 

Corocznie 
od 2023r 

Cel operacyjny 3 Dywersyfikacja źródeł finansowania realizacji celów Strategii 

Aby zapewnić możliwość realizacji wytyczonych celów nie wystarczy bazować jedynie na 
zabezpieczaniu środków finansowych w budżecie jednostki. Okoliczność ta wymusza na podmiocie 
implementującym stały monitoring, identyfikację oraz zabieganie o pozabudżetowe formy wsparcia działań. 
Różnicowanie źródeł finansowania daje szansę uniknięcia sytuacji, w której pojawiające się niekorzystne 
tendencje (powodujące wystąpienie trudnej sytuacji budżetowej jednostki) dadzą podstawy do podjęcia 
decyzji o odstąpieniu od realizacji danej inwestycji lub jej odległego przesunięcia w czasie (mimo istotnej 
potrzeby realizacji). 

Okres realizacji 
Cel operacyjny 3 Dywersyfikacja źródeł finansowania realizacji celów Strategii 

Powołanie stanowiska informacyjnego (centrum informacyjne) o wymogach i procedurach pozyskiwania 
środków finansowych na realizację działań zapisanych w Strategii z różnych źródeł, w tym w oparciu o 
fundusze strukturalne UE. 

2023r 

Aktualizowanie i udostępnianie zainteresowanym podmiotom informacji o możliwych źródłach 
finansowania działań Strategii.  

Wg 
potrzeb 
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Zagwarantowanie w budżecie Gminy potrzebnych środków finansowych na realizację zadań Strategii. Corocznie 
od 2023r 

Upublicznienie zapisów Strategii, sposobów i efektów jej wdrażania, a także zasad i źródeł finansowania 
poszczególnych zadań. 

Corocznie 
od 2023r 

Cel operacyjny 4 Zintensyfikowanie działań promujących Gminę  

Promocja jest marketingowym oddziaływaniem na potencjalnych nabywców, polegającym na 
dostarczaniu informacji, argumentacji, obietnic i zachęty. Działania promujące Gminę Gać będą miały na 
celu przyciągnięciu kapitału oraz wywarzeniu przychylnej opinii o walorach i jakości usług świadczonych 
na terenie obszaru. Nawet najbardziej rozbudowana oferta (czy to inwestycyjna, turystyczna, itp.)  wymaga 
odpowiednich kanałów dystrybucji oraz stosownych nośników informacji w celu dotarcia do klienta. 
Charakteryzowany cel operacyjny stanowił będzie odpowiedz na ten postulat. 

Okres realizacji 
Cel operacyjny 4 Zintensyfikowanie działań promujących Gminę  

Udział w różnego rodzaju targach związanych z przedsiębiorczością, turystyką, kulturą. Na 
bieżąco 

Intensyfikacja działań promujących Gminę poprzez zaakcentowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego , ze 
szczególnym uwzględnieniem „Kultury Przeworskiej”. 

Na 
bieżąco 

Systematyczne przekazywanie informacji mieszkańcom Gminy (np. plakaty informacyjne)  na temat 
planowanych działań inwestycyjnych oraz wyjście z informacją poza środowisko lokalne (np. Internet, 
komunikaty w prasie) celem oddziaływania na zachowania mieszkańców i uzyskanie tym samym przewagi 
nad konkurencją (sąsiadującymi układami lokalnymi). 

Wg 
potrzeb 

Organizowanie konferencji prasowych promujących m.in. wydarzenia gminne z akcentem medialnym o 
zasięgu lokalnym i ponad lokalnym 

Wg 
potrzeb 

Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych promujących lokalne walory i talenty 

Cyklicznie 
– nie 

mniej niż 
dwa razy 
do roku 

Publikacje – opracowanie i dystrybucja  materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak:  ulotki, plakaty, 
foldery. 

Na 
bieżąco 

3.3. Opis procesu implementacji, aktualizacji i oceny zapisów Strategii 

Proponuje się, aby katalog zadań odnoszących się do wdrażania Strategii koncentrował się na 
następujących niżej zasadach. 

PO PIERWSZE – KOORDYNACJA 
Strategia stanowi narzędzie wspomagające proces strategicznego zarządzania rozwojem Gminy. Narzędzie to jest 
skuteczne wtedy, gdy w sposób prawidłowy i zgodny z ustaleniami jest wdrażane w otoczenie. Aby postulat ten mogoł być 
wypełniony niezbędnym jest – zsynchronizowanie działań cząstkowych w czasie i przestrzeni. Mając to na uwadze 
koniecznym jest wyposażenie (bądź utworzenie nowego etatu) pracownika UG Gać z zadania związane z 
koordynowaniem procesów implementacyjnych. Pozwoli to uniknąć takich niekorzystnych sytuacji jak chociażby: brak 
zgodności celów i stosowanie przez poszczególne podmioty niejednakowych priorytetów, brak synchronizacji terminów, 
przestoje robót, ewentualnie – niewykorzystanie zasobów pracy i środków technicznych. 
PO DRUGIE – PRARNERSTWO 
Przekonanie społeczności lokalnej do tego, że podejmowanie zadań rozwoju lokalnego jest uruchamianiem potencjalnych 
możliwości rozwojowych, jakie wiązać się mogą z długoterminowo zaplanowanym rozwojem lokalnym jest rzeczą trudną. 
Niemniej jednak realizacja celów prawie każdego z programów strategicznych nie jest możliwa w stu procentach bez 
ingerencji partnerów społeczno-gospodarczych. Włączenie w działania wspomnianych podmiotów musi mieć miejsce już 
w początkowej fazie działań projekcyjnych i trwać przez cały cykl wdrażania i aktualizacji dokumentu. Szczególnie 
cennym jest tu wykorzystanie doświadczenia i zasobów liderów poszczególnych sfer życia społecznego i gospodarczego.  
Wykaz partnerów sugerowanych do włączenia w poszczególne działania implementacyjne zawiera pkt. 3.2. Struktura 
celów Strategii wraz z uzasadnieniem. 
PO TRZECIE – MONITORING 
Budując programy strategiczne należy zwrócić uwagę na tendencje zachodzące w otoczeniu. W sposób ciągły zmieniające 
się warunki powodują rosnące zapotrzebowanie na metody i techniki pozwalające przewidywać te zmiany oraz zapobiegać 
negatywnemu ich wpływowi przy jednoczesnym wykorzystaniu pojawiających się możliwości. Termin monitoring (na 
potrzeby niniejszego dokumentu) należy zinterpretować jako – jako proces systematycznego zbierania i analizowania 
ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanych projektów i całego programu w aspekcie finansowym i 
rzeczowym, mający na celu zapewnienie zgodności realizacji projektów i programu z wcześniej zatwierdzonymi 
założeniami i celami. Względem czego niezbędnym jest ustanowienie systemu gromadzenia wiążących informacji 
statystycznych i finansowych sprowadzających się w znacznej mierze do: monitorowania warunków i stanu rozwoju 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EF973868-31BD-41DB-9E89-A91D30BD9A3F. Podpisany Strona 43



Gminy oraz  monitorowania skuteczności przyjętych przedsięwzięć. Sugeruje się zatem stworzone stanowiska ds. 
monitoringu, które odpowiedzialne będzie za budowę i archiwizację baz danych w oparciu o pozyskiwane informacje 
pierwotne (dotyczące realizacji poszczególnych celów i zadań – kompletowane dwa razy do roku) oraz wtórne 
(pochodzenia głównie z publicznych baz danych np. GUS). Zebrane informacje będą wykorzystywane w tworzonych 
sprawozdaniach, analizach, również przy badaniu skuteczności przyjętych przedsięwzięć lub/i późniejszych syntetycznych 
ocenach rozwoju Gminy.  
PO CZWARTE – EWALUACJA  
Termin ewaluacja należy interpretować jako – użycie metod badań społeczno-ekonomicznych do oceny i informowania o 
skuteczności programów publicznych. Ewaluacja jest określeniem wartości polityki programu w odniesieniu do wcześniej 
zdefiniowanych kryteriów i w oparciu o odpowiednie informacje. Ewaluację prowadzi się na podstawie systematycznego 
zbierania danych, analizy, interpretacji. W związku z czym dostrzega się tu konieczność wykorzystania efektów 
monitoringu Strategii. W tym miejscu należy wyraźnie zaznaczyć, że nie można postawić znaku równości między 
terminem monitoring, a ewaluacja. 
Celem prowadzenia ewaluacji jest: 
1) Kontrola nad działaniem organów władzy publicznej odpowiedzialnych za wdrażanie Strategii  oraz zwiększanie 
przejrzystości tych działań. 
2) Zwiększanie skuteczności i efektywności działań podejmowanych przez sektor publiczny w ramach Strategii 
3) Kształtowanie kierunków i priorytetów działalności sektora publicznego; 
4) Poznawanie mechanizmów wdrażanego programu.. 
W trakcie procesu ewaluacji należy kierować się następującymi zasadami: 
1) Konieczność wykorzystania wyników ewaluacji 
2) Przejrzystości procesu ewaluacji  
3) Upublicznienie wyników ewaluacji 
4) Terminowości i systematyczności 
5) Różnorodności 
oewaluacja ex-ante: (instrument dla spójnych decyzji)     
-sprawdza czy cele są jasne, spójne i czy odpowiadają na potrzeby,  
-pomaga w ich właściwej kwantyfikacji, 
-pomaga w zdefiniowaniu wskaźników niezbędnych dla monitoringu procesu wdrażania,  
-pomaga w uwidocznieniu rezultatów (zasoby finansowe, realizacja rzeczowa, rezultaty, wpływ) 
-jest swoistym zestawieniem kontrolno-monitoringowym dla programu, 
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oewaluacja on-going (pomaga zrozumieć i zareagować)    
-jest to instrument wspomagający monitoring programu – wspiera ewentualny proces modyfikacji w trakcie realizacji: 
cele, sposoby działania, warunki wdrażania, 
-jest to instrument obserwacji sposobu działania podmiotów uczestniczących we wdrażaniu oraz pomaga ocenić czy 
zasady wspólnotowe zostały zachowane 
oewaluacja ex-post (bada rezultaty interwencji pomocowej)   
-analizuje pod kontem ilościowym i jakościowym zmiany spowodowane przez program w środowisku społeczno-
gospodarczym podsumowuje całość danych, 
 pozwalającą stwierdzić czy początkowe cele zostały osiągnięte. 
6) Wiernego obrazu. 
7) Kierowania się kryteriami: trafności, efektywności, skuteczności, użyteczności, trwałości. 
Podczas projektowania procesu ewaluacji należy również uwzględnić kilkanaście standardów, które można ująć z jednej 
z czterech, częściowo zazębiających się kategorii: 
1) użyteczność, 
2) wykonalność, 
3) poprawność, 
4) stosowność.  
Proponuje się aby standardowy zakres zadań dla ewaluacji winien zawierać, co najmniej następujące informacje: 
1) podstawę prawna ewaluacji, 
2) krótka informacje na temat ocenianego programu, 
3) cel  ewaluacji, 
4) zakres przedmiotowy ewaluacji, 
5) okres prowadzenia procesu ewaluacji, 
6) opis wymaganej metodologii, 
7) określenie profilu wykonawcy oceny, 
8) przez kogo i do jakich celów wyniki ewaluacji zostaną wykorzystane, 
9) rozwiązania instytucjonalne. 
W reasumpcji powyższego oddaje się pod rozwagę dwa rodzaje rozwiązań. Pierwsze obarczenie zadaniem wynikłym 
z ewaluacji koordynatora, który podczas wykonywanej pracy będzie mógł się posiłkować potencjałem poszczególnych 
wydziałów UG Gać. Szczególnie współpracę widzi się tu ze stanowiskiem ds. monitoringu i zadań administracyjnych. 
Drugie z proponowanych rozwiązań to zlecenie przeprowadzenia ewaluacji firmie/instytucji zewnętrznej. 

PO PIĄTE – AKTUALIZACJA 
Aktualizacja zapisów Strategii stanowi wysoce istotny element w jej wdrażaniu. Jej istotność wynika bezpośrednio z zasad 
planowania strategicznego, pośrednio z takich okoliczności, jak chociażby: cele operacyjne tracą z czasem swoją 
aktualność, inne wymagać będą nowej redakcji; pojawiają się nowe uwarunkowania (np. kończy się jeden okres 
planistyczny, rozpoczyna kolejny). Planuje się, że proces aktualizacji Strategii polegał będzie na dokonywaniu zmian, na 
bazie spotkań roboczych i konsultacji społecznych, których wyniki przedstawione zostaną do wiadomości publicznej. 
Poddanie do informacji ma na celu promocję zaktualizowanych zapisów programowych.  
Podmiot odpowiedzialny: koordynator 
PO SZÓSTE – PROMOCJA  
Informacje dotyczące planowanych działań powinny być podawane do publicznej wiadomości za pomocą narzędzi takich 
jak np.: tablice informacyjne w urzędzie gminy i strategicznych miejscach na jej terenie, prasa lokalna, plakaty, ulotki, 
Internet, spotkania z mieszkańcami. Sugeruje się również przestrzeganie trzech zasad: 
 - informacje o planowanych działaniach muszą poprzedzać podjęcie danego działania z wyprzedzeniem co najmniej 
jednego tygodnia, 
- prowadza się obowiązek okresowego (np. rocznego) rozliczania prowadzonych działań w formie sprawozdania 
rozprowadzonego za pomocą jednego narzędzia informacyjno-promocyjnego, 
- w przypadku zakończenia projektu istnieje obowiązek upublicznienia efektów jego realizacji pełnej dokumentacji 
technicznej i finansowej.  
PO SIÓDME – ADMINISTRACJA  
Za istotne rozwiązanie uznano także zabezpieczanie zaplecza administracyjnego. Chodzi tu głównie o archiwizację 
powstałych w wyniku wdrażania dokumentów oraz zarządzanie oraz zarządzanie bieżącymi sprawami mniejszej rangi. 
Takie podejście do sprawy pozwoli rozgraniczy spoczywające na koordynatorze obowiązki na strategiczne i operacyjne. 
Nad to zwolni go z wykonywania tych drugich, co w efekcie pozwoli skoncentrować uwagę na sprawach kluczowych dla 
rozwoju Gminy Gać. 
PO OSME – ROZDZIAŁ OBOWIĄZKÓW I KOMPETENCJI 
Wskazane (do wdrażania) przez kierownictwo Gminy osoby, wydziały (kierownicy wydziałów) podpiszą przygotowane 
szczegółowe zakresy obowiązków. W szczególności zabezpieczyć należy następujące kompetencje, celem zapewnienia 
efektywnego procesu wdrażania: zaplecze administracyjne, stanowisko koordynujące, monitorujące, promujące. 
PO DZIEWIĄTE – ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW 
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Wdrażanie działań niesie za sobą konieczność zabezpieczenia środków w budżecie Gminy. Ważnym jest tu nasilenie 
działań na zapewnienie dostępu do środków pochodzenie zewnętrznego z stosunku do finansów UG. 
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