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Streszczenie
Decyzja o podjęciu prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Padew Narodowa została
podjęta w związku z potrzebą dostosowania lokalnego rozwoju do szans i możliwości
wynikających z nowej perspektywy finansowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
Ponadto, konieczność opracowania tego dokumentu dyktowana jest wprowadzeniem w Polsce w
raku 2011 nowego modelu polityki regionalnej oraz potrzebą osiągnięcia spójności z dokumentami
strategicznymi wyższego rzędu (tj. na poziomie regionalnym, krajowym oraz europejskim).
Prace nad budową Strategii były prowadzone w procesie uspołecznionym poprzez serię spotkań we
wszystkich jednostkach pomocniczych gminy, pracę zespołów roboczych oraz uwzględnienie
sugestii wszystkich zainteresowanych mieszkańców, którzy zechcieli wyrazić swoje propozycje za
pomocą formularzy eksponowanych na głównej witrynie Urzędu Gminy Padew Narodowa
Opracowany w tym procesie uspołecznionym dokument Strategii zawiera: analizy stanu, opis wizji
rozwoju, misję strategii, opis i systematykę celów na poziomie strategicznym i operacyjnym, opisy
przewidywanych sposobów osiągania poszczególnych celów poprzez działania oraz określenie
przyjętego systemu monitoringu i aktualizacji.
W ujęciu syntetycznym wizja rozwoju Gminy Padew Narodowa wyraża się następująco:
Obrazem przyszłości do którego dąży gmina Padew Narodowa jest zasobna oraz zintegrowana
wspólnota posiadająca dobre warunki do życia wynikające z mądrego wykorzystania unikalnych
walorów gospodarczych oraz rozwiniętej infrastruktury technicznej i społecznej. Poczucie
trwałości rozwoju zapewnia tej wspólnocie rozsądna polityka lokalna ukierunkowana na ochronę
lokalnego dziedzictwa i zachowanie go dla kolejnych pokoleń.
Misja stanowi syntetyczną deklarację określającą najwyższego poziomu cel, najogólniejszą
koncepcję działania.
Misją Strategii jest wsparcie samorządu w osiąganiu trwałego i zrównoważonego rozwoju poprzez
inspirowanie i koordynację działań ukierunkowanych na rozwój gospodarczy poprawę jakości
życia z troską o bezpieczeństwo mieszkańców i zachowanie walorów lokalnego dziedzictwa.
Cele strategiczne to zamierzenia z długim horyzontem czasowym, wynikające z wizji rozwoju,
które wskazują pożądany kierunek działania podmiotów życia społecznego i gospodarczego gminy.
Sformułowane z zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego cele strategiczne dla Gminy Padew
Narodowa w perspektywie roku 2020 są następujące:
Cel strategiczny A
Stymulowanie rozwoju gospodarczego oraz wypromowanie gminy jako atrakcyjnego miejsca dla
inwestorów
Cel strategiczny B
Poprawa jakości życia poprzez podniesienie standardu usług publicznych, optymalną infrastrukturę
oraz włączenie społeczne
Cel strategiczny C
Zapewnienie bezpieczeństwa oraz dobrych warunków do zamieszkiwania dla obecnego i
przyszłych pokoleń poprzez racjonalne korzystanie z zasobów dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego
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Cele operacyjne określają obszary działań, które powinny być podejmowane dla osiągnięcia stanu
rozwoju wyrażonego opisem misji oraz przez cele strategiczne. W Strategii przyjęto następujące
cele operacyjne odnoszące się do sfery środowiskowo-przestrzennej, gospodarczej oraz społecznej:
dla obszaru A.1
A.1.1. Rozwój obszarów inwestycyjnych
A.1.2 Rewitalizacja i rozszerzenie funkcji gospodarczej centrum miejscowości gminnej
A.1.3. Utworzenie jednostki obsługi inwestora
dla obszaru A.2
A.2.1. Utworzenie lokalnego systemu informacji gospodarczej
A.2.2. Program działań promujących walory oraz ofertę gminy
dla obszaru A.3
A.3.1 Organizacja lokalnego programu wsparcia dla przedsiębiorczości
A.3.2. Integracja środowisk gospodarczych w gminie
A.3.3. Rozwój infrastruktury gospodarczej
dla obszaru B.1
B.1.1. Rozwój sieci wiejskich centrów kultury
B.1.2. Rozbudowa placów zabaw dla dzieci
B.3.1. Rozwój centrów miejscowości wiejskich oraz miejsc spotkań mieszkańców gminy
dla obszaru B.2
B.3.1. Rozwój systemu obiektów sportowych w gminie
B.3.2. Organizowanie lokalnej sieci ścieżek rowerowych w nawiązaniu do istniejącego układu
komunikacyjnego
dla obszaru B.3
B.4.1 Program wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych
B.4.2. Rozwój lokalnych organizacji pozarządowych
B.4.1. Promocja i rozwój ekonomii społecznej
B.4.2. Poprawa integracji społecznej
B.4.3. Wzrost aktywności zawodowej i poprawa adaptacyjności
B.4.4. Program edukacji społecznej
dla obszaru C.1
C.1.1. Poprawa stanu drogowych połączeń komunikacyjnych
C.1.2. Poprawa stanu obiektów gospodarki wodnej
C.1.3. Systemowa rozbudowa drogowej infrastruktury towarzyszącej
C.1.4 Program ochrony zasobów dziedzictwa przyrodniczego
dla obszaru C.2
C.2.1. Rozszerzenie obszaru działań i przedsięwzięć w zakresie rozwoju kultury i ochrony
dziedzictwa kulturowego
C.2.2. Gminny program edukacji ekologicznej
dla obszaru C.3
C.3.1 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie.
C.3.2 Rozwój energooszczędnego oświetlenia ulic i terenów
C.3.3 Promocja i rozwój energetyki odnawialnej w gminie
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Osiągnięcie powyższych celów zaplanowano poprzez realizację systemu zintegrowanych działań,
które zostały sformułowane w taki sposób, aby zawierały w swym uogólnionym zapisie wszystkie
postulaty wyrażane podczas: spotkań konsultacyjno-informacyjnych, zgłaszane przez sieć Internet
oraz poprzez zgłoszenia przewodniczących osiedli gminy.
Na poziomie działań przewidywane jest inicjowanie przedsięwzięć o różnej skali i zasięgu. Oprócz
samorządu projekty te będą mogły być podejmowane przez inne podmioty lokalnego życia
społeczno-gospodarczego, a Strategia będzie pełnić funkcję integrującą projekty, pozwalając tym
podmiotom w trakcie aplikowania o środki finansowe prezentować swe przedsięwzięcia, jako
element spójnego systemu rozwoju lokalnego.
Wdrożenie strategii będzie bazować na systemach monitoringu i aktualizacji koordynowanych
przez Zespół ds. Wdrażania Strategii, który zostanie powołany po przyjęciu Strategii.
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Wprowadzenie
Strategia rozwoju gminy jest to sztuka formułowania długookresowych celów, a także ich
modyfikacji w zależności od zmian zachodzących w otoczeniu oraz wybór działań
umożliwiających realizację przyjętych priorytetów. Strategia rozwoju powinna odpowiadać na
pytanie: co musimy zrobić, aby funkcjonować i rozwijać się w przyszłości?
Podstawową funkcją strategii jest z jednej strony dostarczanie informacji podmiotom
gospodarczym, inwestorom i mieszkańcom o długookresowych uwarunkowaniach rozwoju
i sposobach rozwiązywania problemów, jakie w związku z nimi powstaną, z drugiej strony są to
także deklaracje i zobowiązania władz do podjęcia określonych przedsięwzięć i działań. Strategia
staje się więc podstawowym dokumentem długofalowej polityki, także lokalnej, a jej opracowanie
jest niezbędne, gdyż tworzy dobrą platformę współdziałania wszystkich zainteresowanych
podmiotów, głównych aktorów życia publicznego, tj. samorządu, administracji rządowej, instytucji
pozarządowych, podmiotów gospodarczych, wreszcie mieszkańców.
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy nawiązuje do przepisów ustawy z 1990 roku o
samorządzie gminnym (terytorialnym) /DzU nr 13, poz. 74 z późn. zm./, która stanowi, iż do zadań
gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a art. 18 ustawy wśród kompetencji
rady gminy wymienia “uchwalanie programów gospodarczych”.
Strategię rozwoju opracowuje się po to, by podmiot ją tworzący dysponował własnym pomysłem
na swój rozwój zapisanym w formie dokumentu, dzięki któremu będzie mógł racjonalnie
organizować swoje przyszłe działanie. Dlatego też w strategii dominujące miejsce zajmują te
przedsięwzięcia, które władza lokalna może sama podjąć i za które może odpowiadać. Jednak nie
wszystkie procesy i zjawiska społeczno-gospodarcze, które znajdują się w kompetencjach władz
publicznych, powinny znaleźć swoje miejsce w strategii. Nie powinna ona obejmować rutynowych
zadań władzy danego szczebla, które musi ona spełniać niezależnie od okoliczności, a powinna
ograniczyć się do głównych wyborów, których rozstrzygnięcie określa kierunki rozwoju kraju,
województwa, gminy. Strategia powinna objąć swoim zakresem te procesy, na które władza
publiczna ma wpływ bezpośredni lub, co najmniej pośredni i które nie wchodzą w zakres
rutynowych działań tej władzy.
Budowa strategii rozwoju sprowadza się do odpowiedzi na trzy podstawowe pytania, występujące
we wzajemnym powiązaniu sekwencyjnym. Punktem wyjścia prac nad strategią jest określenie
stanu pożądanego, którego osiąganie będzie istotą realizacji strategii. W fazie tej zostaje
zarysowany stan docelowy, nazywany także wizją, będący pierwszym przybliżeniem celów
rozwoju regionu. Kolejnym krokiem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: jaka jest sytuacja w
chwili obecnej. Trzecim etapem budowy strategii jej udzielanie odpowiedzi na pytanie: w jaki
sposób osiągnąć pożądany stan? Jest to właściwa strategia. Strategia formułuje cele rozwoju w ich
wzajemnym uporządkowaniu hierarchicznym, może także przedstawiać opis poszczególnych
stanów pośrednich oraz wskazać punkty w czasie, w których powinny one wystąpić. Produktem
końcowym strategii jest opracowanie kierunków działań opisujących praktyczne czynności, które
powinny być podjęte przez właściwe instytucje czy organizacje
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Przesłanki budowy nowej Strategii Gminy Padew Narodowa
Decyzja o podjęciu prac nad opracowaniem dokumentu strategii rozwoju gminy została podjęta w
celu uzgodnienia lokalnej polityki rozwoju oraz zgodnie z zapisem art. 18 ust. 2 pkt. 6 Ustawy o
samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zgodnie z którym, do właściwości
rady gminy należy uchwalanie programów gospodarczych.
Najważniejsze przesłanki, tej decyzji były następujące:
 jest związana z nową perspektywą finansowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020
 jest związana z nowym modelem polityki regionalnej, wprowadzonym przyjęciem 13 lipca
2011 roku Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020
 wynika z obowiązku dostosowania założeń lokalnych strategii rozwoju do dokumentów o
charakterze nadrzędnym (m.in. strategia województwa podkarpackiego, strategie rozwoju
kraju), które uległy kompleksowym zmianom

Założenia przyjęte przy tworzeniu Strategii
Założenia stanowią warunki brzegowe niezbędne do prawidłowego i przejrzystego sformułowania
strategii rozwoju. Zostały one określone na początku procesu przed rozpoczęciem jej
opracowywania.
Dla przejrzystości rozróżniono założenia odnoszące się do samego dokumentu strategii oraz
założenia odnoszące się do procesu jego budowania

Założenia dotyczące dokumentu Strategii:






Perspektywa planowania: 2020
Strategia będzie służyć mieszkańcom gminy organizacjom społecznym,
przedsiębiorcom, instytucjom lokalnym oraz władzom samorządowym
Strategia będzie najbardziej ogólnym dokumentem planistycznym, a jej zadaniem
jest ułatwienie utrzymania głównych długookresowych kierunków rozwoju gminy
Dokument strategii zostanie przygotowany z przestrzeganiem zasady
zrównoważonego rozwoju,
Sposób prowadzenia prac oraz struktura dokumentu będą uwzględniały koncepcję
budowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zintegrowanego systemu
zarządzania rozwojem Polski

Założenia dotyczące procesu budowania Strategią:






Strategia opracowana będzie z udziałem przedstawicieli społeczności lokalnej,
którzy zostaną zaproszeni do udziału w spotkaniach roboczych.
Strategia będzie spójna z zapisami zawartymi w zewnętrznych dokumentach
planistycznych.
Projekt dokumentu będzie poddawany do publicznej konsultacji przez cały okres
jego budowania
Końcową akceptację strategii podejmie Rada Gminy w drodze uchwały.
Przyjęta Strategia będzie stanowić podstawę do przygotowania Planu Operacyjnego
zawierającego uszczegółowienie działań strategii.

Przedstawione powyżej założenia określiły tryb oraz charakter prac i procedur, które zostały
zastosowane podczas opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Padew Narodowa do roku 2020.
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Opis przebiegu procesu budowania Strategii Rozwoju
Proces tworzenia Strategii prowadzony był w trakcie specjalnie w tym celu organizowanych
spotkań we wszystkich sołectwach prowadzonych w formie warsztatów oraz dyskusji problemach i
oczekiwaniach społeczności gminy Padew Narodowa. Kluczowym elementem było zwrócenie się o
pisemne wskazanie działań w poszczególnych jednostkach pomocniczych. Do złożenia takich
propozycji zostali zaproszeni wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy, którzy zechcieli złożyć je
za pomocą formularza dostępnego zarówno przez Internet jak i w formie wydrukowanej w
Urzędzie Gminy.
Uczestnikami spotkań roboczych byli przedstawiciele środowisk lokalnych (m.in. wójt, radni,
urzędnicy, przedsiębiorcy, liderzy organizacji pozarządowych), którzy zechcieli przyjąć
zaproszenie i uczestniczyć w spotkaniach. Sesje robocze, spotkania informacyjne, ankietyzacja oraz
prezentacje podczas kolejnych etapów prac nad Strategią były realizowane w okresie od marca
2015 roku.
Łącznie zrealizowano się 14 spotkań warsztatowych
Informacja o przebiegu prac nad strategią była na bieżąco prezentowana na witrynie internetowej
gminy.
Zestawienie ważniejszych wydarzeń związanych z procesem budowania strategii rozwoju gminy
Padew Narodowa w układzie chronologicznym:
28 stycznia 2015
– spotkanie informacyjne z przedstawicielami Rady Gminy –
przedstawienie istoty Strategii zakresu i sposobu prowadzenia prac oraz zasad komunikacji
z lokalną społecznością
29 stycznia 2015 – spotkanie informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami sołectwa
Wojków.
30 stycznia 2015 – spotkanie informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami sołectwa
Rożniaty
31 stycznia 2015 – spotkanie informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami sołectwa
Piechoty
04 luty 2015 – spotkanie informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami sołectwa Przykop
05 luty 2015 – spotkanie informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami sołectwa Domacyny
07 luty 2015 – spotkanie informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami sołectwa Babule
08 luty 2015 – spotkanie informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami sołectwa Padew
Narodowa
14 luty 2015 – spotkanie informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami sołectwa Kębłów
20 luty 2015 – spotkanie informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami sołectwa Pierzchne
21 luty 2015 – spotkanie informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami sołectwa Zaduszniki
26 luty 2015 – spotkanie informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami sołectwa Zachwiejów
28 luty 2015 – spotkanie informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami sołectwa Zarównie
01 luty – 30 czerwca 2015 – prowadzenie sondaży wśród mieszkańców gminy poprzez sieć
Internet za pośrednictwem witryny Urzędu Gminy
wrzesień 2015 - wersja robocza dokumentu strategii – konsultacje kluczowych kierunków,
celów oraz planowanych metod realizacji działań prowadzących do osiągniecia stanu
określonego w wizji strategii
12 listopad 2015 – konsultacja programu działań przewidzianych do realizacji strategii
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Analizy stanu gminy
Proces analizy obejmował diagnozę stanu, analizę SWOT oraz kompleksowy przegląd
uwarunkowań, które były uwzględnione przy wyznaczaniu celów oraz określaniu strategii ich
osiągania.

Lokalne determinanty rozwoju gminy Padew Narodowa.
Determinanty historyczne
Ślady osadnictwa na terenach obecnej gminy Padew Narodowa sięgają najstarszych kultur
funkcjonujących na ziemiach polskich. Pierwsze osady powstały tu już w okresie paleolitu (12000 7900 p.n.e.).
Pierwsza pisana wzmianka w dokumentach na temat miejscowości obecnej gminy Padew
Narodowa pochodzi z 1191 r. i dotyczy Zaduszniki, która była wówczas własnością kanoników
sandomierskich.
Wieś Padew została założona na prawie magdeburskim przed 1334 r. pod nazwą Padwa. Nazwę
zasugerowali administratorom królewskim włoscy kupcy, podążający prastarymi szlakami
handlowymi wzdłuż Wisły i Wisłoki, i często zatrzymujący się w osadzie na odpoczynek.
Potwierdzeniem tego jest rozwiniecie się w Padwi kultu Św. Antoniego z włoskiej Padwy.
Tereny pobliskiej Puszczy Sandomierskiej były bogate w zwierzynę i polowania na nią odbywały
się bardzo często. Jeszcze w XIV w. wybudowano tam kościół i prawdopodobnie utworzono
parafię rzymsko-katolicką. Pod koniec XV w. Padew i okoliczne wsie weszły w skład powiatu
sandomierskiego. Do 1772 r. Padew była własnością królewską. W wyniku I rozbioru Polski
znalazła się pod zaborem austriackim. W 1786 r. zaczęto tu osadzać kolonistów niemieckich
wyznania ewangelickiego.
W końcu XVIII wieku był to obszar kolonizacji józefińskiej, kiedy to ukształtowała się obecna
nazwa miejscowości. Część wsi Padew zamieszkała przez rdzenną ludność polską została nazwana
narodową, natomiast część zamieszkałą przez niemieckojęzycznych kolonistów nazywano
Fallbrunn lub Padew.
Ważną datą związaną z historią gminy Padew Narodowa jest początek dziewiętnastego wieku, a
ściślej 23 marca 1822 roku kiedy to w miejscowości Zaduszniki przyszedł na świat Jan Józef
Ignacy Łukasiewicz – słynny polski farmaceuta i przedsiębiorca, wynalazca lampy naftowej,
pionier przemysłu naftowego w Europie, z zainteresowania chemik i fizyk; rewolucjonista i
działacz niepodległościowy. Ignacy Łukasiewicz urodził się w szlacheckiej rodzinie inteligenckiej.
Był synem posesora, żołnierza Kościuszki, zubożałego szlachcica herbu Łada, dzierżawcy
folwarku – i Apolonii z Świetlików
W 1875 w Padwi i okolicy mieszkało ok. 225 ewangelików, którzy należeli do zboru w Czerminie
(niem. Hohenbach). Na początku XX wieku zawiązali oni zbór filialny z własnym kościołem.
W trakcie i tuż po II wojnie światowej ludność napływowa wyemigrowała do Niemiec. To
sprawiło, że jako jednostka administracyjna przetrwała tylko polska część - Padew Narodowa.
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Gmina już od czasów zaborów należała do powiatu mieleckiego. W roku 1975 wskutek nowego
podziału kraju, została przydzielona do województwa tarnobrzeskiego w ramach którego
funkcjonowała administracyjnie niemal ćwierć wieku.

Wnioski i rekomendacje:
Dzięki bogatemu dziedzictwu historycznemu gmina posiada niekwestionowany potencjał miejsca
do podejmowania projektów zarówno kulturalnych jak i gospodarczych
Gmina Padew Narodowa posiada interesujące dziedzictwo kulturowe, które może być osnową
budowania projektów turystycznych. Intersującym wątkiem do takich projektów może być fakt
narodzin na terenie gminy Ignacego Łukasiewicza

Determinanty geograficzne (lokalizacyjne)
Gmina Padew Narodowa jest zlokalizowana w powiecie mieleckim w północno-zachodniej części
województwa podkarpackiego, na prawym brzegu rzeki Wisły. Pod względem administracyjnym
lokalizację można dodatkowo doprecyzować w południowej części subregionu tarnobrzeskiego.
Pod względem administracyjnym gmina podzielona jest na 8 sołectw będących jednostkami
pomocniczymi w rozumieniu art. 5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990
Rysunek 1 Kontur gminy na mapie administracyjnej

Źródło: Mapy Google
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Rysunek 2 Lokalizacja gminy
w strukturze powiatu
mieleckiego

w regionie

w subregionie
tarnobrzeskim

w makroregionie Polski
Wschodniej

Źródło: Materiał graficzny z różnych dokumentów publicznych zamieszczonych w Internecie
Gmina Padew Narodowa od wschodu graniczy z gminą Baranów Sandomierski, od południa z
gminą Tuszów Narodowy i od zachodu z gminą Gawłuszowice. Północno-zachodnią granicę
stanowi rzeka Wisła poprzez którą Padew Narodowa graniczy z gminą Osiek w województwie
świętokrzyskim. Administracyjnie Gmina Padew Narodowa zajmuje obszar 71,25 km2 i obejmuje
12 sołectw. W skład Gminy wchodzą miejscowości: Padew Narodowa, Przykop, Zaduszniki,
Domacyny, Wojków, Rożniaty, Kębłów, Pierzchne, Zarównie, Piechoty, Zachwiejów i Babule.
Największą jest miejscowość gminna Padew Narodowa, która zajmuje ponad ¼ powierzchni całej
gminy.

str. 10

Strategia Rozwoju Gminy Padew Narodowa na lata 2015-2025
Rysunek 3 Struktura terytorialna jednostek administracyjnych gminy Padew Narodowa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych gminy

Rysunek 4 Struktura wewnętrzna gminy Padew Narodowa - jednostki pomocnicze

Źródło: Studium uwarunkowań gminy Padew Narodowa
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Wnioski i rekomendacje:
 Lokalizacja na pograniczu województw podkarpackiego i świętokrzyskiego ma
istotne znaczenie dla procesów rozwoju Gminy. Odnosi się to zarówno do szans jak
i zagrożeń wynikających z tego położenia.
 Szanse rozwojowe są związane z możliwościami i ułatwieniem uczestnictwa w
projektach ponadregionalnych wśród których najważniejszym jest Program
Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
 Zagrożenia dla rozwoju gminy wynikają peryferyjnego względem centrum regionu
położenia.

Przestrzeń i Środowisko
Determinanty przyrodnicze
Gmina Padew Narodowa położona jest w Makroregionie Kotliny Sandomierskiej. Zachodnia część
gminy położona jest w obrębie Niziny Nadwiślańskiej, centralna i wschodnia Równiny
Tarnobrzeskiej. Nizina Nadwiślańska - obejmuje prawostronny fragment doliny Wisły o szerokości
od 1,5-2,5 km. Jest to płaska powierzchnia o niewielkich deniwelacjach, porozcinana licznymi
starorzeczami Wisły wykorzystanymi przez cieki stałe i okresowe, lekko nachylona w kierunku
północno - wschodnim. Równina Tarnobrzeska jest równiną płaską, piaszczystą, porozcinaną
starorzeczami urozmaiconą rozmaitymi wałami wydmowymi.
Obszar gminy wznosi się od 152 w północnej części do 161 m n.p.m., w południowo - wschodniej
części, generalnie nachylony jest w kierunku północno -wschodnim. Spadki terenu są niewielkie,
przeważają nachylenia od 0-2%, tylko lokalnie w obrębie stoków wydm są nieco większe, lecz nie
przekraczają 5%.
Na terenie gminy występują następujące formy morfologiczne:
•
terasa zalewowa rzeki Wisły wyniesiona jest od 0-2 m ponad średni stan wody;
•
terasa nadzalewowa wyniesiona około 2-10 m nad średni stan wody, stanowi płaską rozległą
formę o średnich nachyleniach;
•
doliny boczne Babulówki, Trześniówki i innych niewielkich cieków stanowią formy *erozyjne nieckowate o łagodnie nachylonych zboczach i płaskich dnach;
•
wydmy stanowią niewielkich rozmiarów formy, rozmaite, najczęściej zadrzewione.
Rzeźba terenu została tu zmodyfikowana również przez działalność ludzi
(wały
przeciwpowodziowe, różnego rodzaju nasypy, wykopy, kanały, wyrobiska poeksploatacyjne itp.)
Budowa geologiczna
Teren gminy położony jest w obrębie dużej jednostki geologicznej Polski -Zapadliska
Przedkarpackiego. Jest to rozległe obniżenie tektoniczne wypełnione trzeciorzędowymi osadami
miocenu morskiego. Zapadlisko powstało w końcowej fazie fałdowania geosynkliny karpackiej.
Obszar gminy usytuowany jest w północno -zachodniej części Zapadliska, a utwory je
wypełniające wykształcone są w głębokomorskiej facji iłów i iłołupków. Ostatnim ogniwem
utworów trzeciorzędowych są iły krakowskie, występujące na głębokości 7,5-16,5 m p.p.t.
wykształcone w postaci półzwartych iłów pylastych. Czwartorzęd reprezentowany jest przez osady
rzeczne wykształcone jako średnio zagęszczone żwiry o miąższości około 5-8 m, przykryte
piaskami średnio i drobnoziarnistymi. Strop piasku przykryty jest miejscami pakietem
twardoplastycznych, półzwartych glin o miąższości do 3,5 m. Holoceńskie osady rzeczne to gliny,
namuły organiczne o konsystencji miękkoplastycznej, o miąższości do 2,5 m. Występują one
przede wszystkim na terenie starorzeczy. Piaski występują w obrębie wydm, ich miąższość
dochodzi do 3,0 m.
str. 12

Strategia Rozwoju Gminy Padew Narodowa na lata 2015-2025

Zasoby surowcowe
Na terenie gminy, na jej północno - zachodnim skraju znajduje się niewielki fragment
udokumentowanego złoża siarki Baranów Sandomierski - Skopanie, położonego w większości na
terenie gminy sąsiedniej. Aktualnie na terenie gminy nie udokumentowano innych zasobów
surowców z grupy podstawowych, natomiast powszechnie występują tu kopaliny pospolite. Są to:
kruszywa naturalne (piaski rzeczne i wydmowe) oraz surowce ilaste występujące w rejonie wsi
Rożniaty i Przykop. Zasoby tych surowców nie są w dostatecznym stopniu rozpoznane. Jedyne
udokumentowane w kategoriach bilansowych złoże glin znajduje się w miejscowości Rożniaty, o
zasobach wynoszących 14640 m3, dla eksploatacji, którego utworzono obszar i teren górniczy.
Tereny poeksploatacyjne glin znajdujące się w tym rejonie wymagają rekultywacji. Spotykanym
na terenie gminy zjawiskiem jest spontaniczna eksploatacja piasków. Jest to wydobycie punktowe,
na małą skalę, prowadzone przez miejscową ludność na potrzeby własne. Powstałe wyrobiska są z
reguły małe i szybko ulegają naturalnej selekcji.
Klimat
Teren gminy, według R. Gumińskiego, zaliczany jest do Sandomiersko - Rzeszowskiej dzielnicy
klimatycznej.
Charakterystyczne cechy klimatu w tym rejonie:
 średnia temperatura powietrza 7,8°C;
 amplituda roczna temperatur 22°C;
 okres wegetacji 220 dni;
 średnia liczba dni z przymrozkami 120 dni;
 średnia roczna suma opadów 570-610 mm;
 zachodni i południowo - zachodni dominujący kierunek wiatrów.
Najkorzystniejsze warunki klimatu lokalnego występują w obrębie terasy nadzalewowej i wydm.
Charakteryzują się one dobrymi warunkami termiczno-wilgotnościowymi i solarnymi. Mniej
korzystne warunki klimatu lokalnego występują w obrębie terasy zalewowej Wisły oraz w dolinach
bocznych.
Środowisko wodne
Wody powierzchniowe
Obszar gminy Padew Narodowa położony jest w obrębie dorzecza Wisły, która stanowi naturalną
północną i północno - zachodnią granicę gminy. Sieć wód powierzchniowych w obrębie tego
terenu tworzą: Wisła (ciek I-rzędu) i jej dopływy prawobrzeżne: Babulówka, Trześniówka.
Wewnętrzną sieć wodną stanowią ich dopływy, Babulówki - Złoty Potok, rów Laski, Mieszy Dąb, ,
Trześniówki - Kobylanka, Jamnica, Wężówka, Pasieka, Marki, potok Rów, kanał Kozieniec.
oraz szereg bezimiennych cieków. Kanał Chorzelowski i Kliszowski odprowadzają wody wprost
do Wisły, natomiast kanał Młodochowsko –Dymitrowski odprowadza wody do rzeki Babulówki,
W dolinie Wisły występują liczne starorzecza z mniej lub bardziej zaawansowanym procesem
lodowacenia. Są to najczęściej zbiorniki o wydłużonym kształcie, których głębokość dochodzi
niekiedy do kilku metrów. Z wód stojących wymienić należy przede wszystkim Stawy Osieczyska i
Stawy Krasiczyńskie (fragment). Ponadto w miejscowościach Wojków, Domacyny Wielkie i Małe
oraz Rożniaty znajdują się niewielkie stawy, częściowo zarośnięte. Przy drodze Padew-Wojków
zlokalizowane jest stare wyrobisko piasków, zaadoptowane jako zalew do celów rekreacyjnych.
Maksymalne stany wód występują w okresie wiosennych roztopów oraz na początku lata w okresie
intensywnych opadów letnich. W tym okresie rzeki nie mieszczą swych wód w korytach i zalewają
tereny między wałami przeciwpowodziowymi, a przy bardzo wysokich stanach istnieje groźba
przesiąkania, przerwania wałów i podtopienia lub zalania terenów przyległych.
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Jakość wód powierzchniowych
Wody powierzchniowe płynące są w różnym stopniu zanieczyszczone co wynika z odprowadzania
ścieków przemysłowych i komunalnych o niewystarczającym stopniu oczyszczenia. Istotnym
czynnikiem degradującym wody powierzchniowe są zanieczyszczenia obszarowe pochodzące ze
spływów powierzchniowych (głównie w czasie występowania obfitych opadów i topnienia
pokrywy śnieżnej), wprowadzających do wód zanieczyszczenia pochodzące z gospodarki rolnej
(nawozy, środki ochrony roślin) oraz zanieczyszczenia bakteriologiczne.
Sytuacja taka, dotyczy gminy Padew Narodowa, gdzie niemal 100% gospodarstw ma umożliwiony
dostęp do sieci wodociągowej przy niepełnej kanalizacji. Na terenie gminy, z uwagi na brak
rozwiniętego przemysłu, brak punktowych źródeł zanieczyszczania wód płynących.
Monitoring jakości wód powierzchniowych gminy jest prowadzony jest w ramach krajowych i
regionalnych systemów monitoringu i obejmuje rzeki: Wisła, Babulówka, Trześniówka. Ocena
jakości wód polega na porównaniu reprezentatywnych stężeń poszczególnych wskaźników
zanieczyszczeń z normatywnymi stężeniami
Pozostałe cieki, przepływające przez teren gminy nie były objęte badaniami jakości wód.
Wody podziemne
Na terenie gminy występuje czwartorzędowy poziom wód gruntowych. Warstwę wodonośną
stanowią piaszczysto - żwirowe utwory rzeczne przykryte pakietem gruntów ilastych, stanowiących
warstwę izolacyjną. Wody gruntowe występują na głębokości mniejszej niż 4,5m p.p.t., a jedynie
lokalnie głębiej lub całkowicie płytko (około 0,5 m p.p.t. w rejonie starorzeczy).
Największy drenaż wód gruntowych występuje wzdłuż brzegu Wisły, gdzie poziom wód
stabilizuje się na poziomie około 2,0 m p.p.t., dodatkowo w pakiecie gruntów spoistych
występować mogą okresowo wody śródglinowe na głębokości 1-2 m p.p.t.
Nieomal cały obszar gminy (prócz części zachodniej) charakteryzuje się występowaniem utworów
o średniej wodonośności, o wydatkach studni w granicach 50-70 m3/h.
Centralna i wschodnia część gminy znajduje się w obrębie wydzielonego w widłach Wisły i Sanu
GZWP Nr 425 „Dębica - Stalowa Wola - Rzeszów".
Jakość wód podziemnych
Badania jakości wód gruntowych dokonywane są w ramach monitoringu krajowego, regionalnego
w wytypowanych punktach pomiarowych. Najbliższe punkty kontroli jakości wód znajdują się w
Mielcu, Baranowie Sandomierskim, Nowej Dębie. Jak wynika z systematycznie prowadzonych
analiz, są to wody sklasyfikowane w III klasie, co oznacza wody niskiej jakości. Analizy jakości
wody surowej ze studni ujęciowych i piezometrów wykazują podwyższone wartości związków
żelaza, manganu, siarkowodoru i azotu amonowego. Jakość wody surowej nie odpowiada
warunkom wody pitnej określonym stosownymi przepisami -wymaga uzdatniania.
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Zasięg Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425

Źródło Raport WIOŚ

Jest to największy zbiornik na terenie województwa podkarpackiego. Część południowo zachodnią gminy obejmuje GZWP Nr 425 „Dolina Borowa" przylegający od zachodu do GZWP
Nr 425 stanowiący jego część składową. Kolektorami zasobów wodnych zbiorników są
czwartorzędowe piaski i żwiry, mają charakter porowy, są zasilane przez infiltracje opadów
atmosferycznych na wychodniach lub pośrednio poprzez przepuszczalną pokrywę nadkładu.
Obydwa GZWP nie posiadają ciągłej warstwy izolacyjnej w stropie warstwy wodonośnej, co
stwarza zagrożenie skażenia wód. Potencjalnymi źródłami zanieczyszczenia wód gruntowych są tu:
zanieczyszczone cieki, gospodarka wodna, brak kanalizacji. Lokalnie negatywny wpływ na jakość
wód mogą wywierać odpady przywożone z innych miejscowości i zrzucane w formie „dzikich
wysypisk”
W oparciu o zasoby GZWP Nr 425 na terenie gminy funkcjonuje ujęcie wody pitnej w Padwi
Narodowej, składające się z trzech studni (dwóch podstawowych, jednej awaryjnej) o
zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych udokumentowanych wynoszących łącznie 61,4 m3/h.
W obrębie tych terenów nie stwierdza się zagrożeń dla ujmowanych wód podziemnych.
Pozwolenie wodno-prawne na eksploatację ujęcia zobowiązuje wykonywania kontrolnych analiz
wody surowej ze studni oraz wody z rowu melioracyjnego przebiegającego w sąsiedztwie studni.
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Środowisko atmosferyczne
Powietrze atmosferyczne ze względu na powszechność występowania, niezbędną obecność w
procesach życiowych organizmów jest jednym z elementów środowiska decydującym o jakości
życia człowieka i jego otoczenia. Wpływa na stopień czystości wód powierzchniowych,
zakwaszenie gleb, zdrowotność lasów, zanieczyszczenie upraw. Stopień zanieczyszczenia
powietrza związany jest z wielkością emisji wprowadzanych do atmosfery strumieni
zanieczyszczeń.
W latach osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych, gmina Padew Narodowa zaliczana
była do obszaru ekologicznego zagrożenia z uwagi na swoje położenie w zasięgu negatywnego
oddziaływania przemysłu siarkowego, Elektrowni w Połańcu, przemysłu Mielca i Tarnowa.
Przeprowadzona w 1996 roku weryfikacja obszarów ekologicznego zagrożenia w rezultacie
pozwoliła wycofać tę kwalifikację w wyniku stwierdzonej poprawy warunków środowiska na tym
terenie. Poprawa nastąpiła w drodze podjętych działań ograniczających uciążliwość największych
podmiotów zatruwających środowisko w okolicy (głównie upadek przemysłu siarkowego i
wprowadzenie instalacji ochronnych w Elektrowni Połaniec). Pomimo to środowisko
atmosferyczne gminy w dalszym ciągu pozostaje pod wpływem oddziaływania przemysłu spoza
granic, na terenie samej gminy brak punktowych szczególnie uciążliwych źródeł zanieczyszczeń
powietrza, mogących znacząco wpływać na pogorszenie warunków aerosanitarnych. Wszystkie
kotłownie w obiektach użyteczności publicznej zostały zmodernizowane; stosują paliwo gazowe.
Ponadto wpływ na stan środowiska atmosferycznego, w sali lokalnej, posiada emisja
niekontrolowana z niepunktowych źródeł. Zalicza się do nich emisja z:
•
sektora transportowego;
•
sektora komunalnego - z palenisk domowych, gdzie podstawowym źródłem energii
cieplnej jest spalanie węgla i koksu;
•
rolnictwo (hodowla bydła, zabiegi agrotechniczne).
Zanieczyszczenia emitowane do atmosfery powodują zmianę jej naturalnego składu chemicznego,
struktury termicznej i zakłócają bilans promieniowania słonecznego, stwarzając zagrożenie dla
ludzi i środowiska. W związku z czym konieczne jest systematyczne kontrolowanie stanu czystości
powietrza. Wyniki badań stanowią podstawę oceny stopnia narażenia zdrowia ludzi oraz oceny
wpływu zanieczyszczeń na zmiany zachodzące w środowisku. Badania zanieczyszczeń pyłowych i
gazowych prowadzą WSSE i WIOŚ w wytypowanych punktach pomiarowych. Program badań
obejmuje zanieczyszczenia podstawowe pochodzące z procesów spalania paliw: dwutlenek siarki,
dwutlenek azotu, pył zawieszony, opad pyłu, opad kadmu i ołowiu, związki fluoru oraz
zanieczyszczenia specyficzne pochodzące z procesów technologicznych. Lokalizacja punktów
pomiarowych wynika z regionalnej polityki ochrony środowiska, są to miejsca potencjalnej
koncentracji zanieczyszczeń. Narastającym problemem w zakresie jakości powietrza staje się
emisja komunikacyjna, szczególnie odczuwalna w rejonach tras tranzytowych. Największe
nasilenie ruchu w skali gminy występuje na drodze wojewódzkiej nr 985. Można się spodziewać,
że wzdłuż tej trasy występuje niezorganizowana emisja zanieczyszczeń motoryzacyjnych
stwarzająca uciążliwość w miejscowości gminnej położonej w/w drodze.
Gleby
Użytki rolne występujące na terenie gminy zaliczane są do gleb I-VI klasy bonitacyjnej. Przeważają
użytki rolne w klasie IV (40,8% powierzchni użytków rolnych) oraz V - 25,5%. Niewielki odsetek
stanowią gleby pochodzenia organicznego, szczególnie chronione z mocy ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych. Są to gleby murszowe występujące na terenie wsi Babule. Zagrożenia
rolniczej przestrzeni produkcyjnej mają charakter ilościowy i jakościowy. Zagrożenia ilościowe
wyrażają się w zmniejszaniu powierzchni użytkowanej rolniczo w następstwie przejmowania
gruntów na cele nierolnicze. Zagrożenia o charakterze jakościowym wynikają z działalności
wydobywczej, oddziaływania na grunty rolne zanieczyszczeń powietrza pochodzących z przemysłu
i komunikacji, zanieczyszczeń wód i zanieczyszczeń odpadami.
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Wszelkie zmiany w składzie chemicznym oraz w odczynie i warunkach oksydacyjno redukcyjnych gleby zmieniają jej właściwości biologiczne i ograniczają naturalną funkcję w
biosferze.
Do czynników degradujących glebę należą:
• nadmierne ilości metali ciężkich: kadmu, miedzi, cynku, ołowiu, niklu;
• zakwaszenie przez związki siarki i azotu;
• skażenie radioaktywne.
Występowanie tych zjawisk w glebach użytków rolnych stwarza zagrożenie dla człowieka poprzez
przenikanie zanieczyszczeń do upraw. W celu uzyskania całości obrazu trwałych przekształceń i
zmian zachodzących w glebie oraz stworzenia możliwości szybkiego reagowania na zachodzące
nieprawidłowości realizowany jest m.in. monitoring gleb zajmujący się badaniem i oceną stanu
biologicznie czynnej powierzchni ziemi. Na podstawie badań realizowanych pod nadzorem
merytorycznym IUNiG w Puławach stwierdza się na terenie gminy Padew Narodowa:
¦
38% użytków rolnych stanowią gleby bardzo kwaśne (do 4,5 pH);
¦
46% gleby kwaśne (od4,6-5,5 pH);
¦
11% gleby lekko kwaśne;
¦
4% to gleby o odczynie obojętnym;
¦
1% o odczynie zasadowym;
Zawartość w glebach użytków rolnych metali ciężkich (cynk, kadm, ołów, nikiel, miedź) utrzymuje
się generalnie w stopniu „0" oznaczającym zawartość naturalną, prócz znikomego odsetka prób o
podwyższonej zawartości, generalnie nie stwierdza się podwyższonych zawartości siarki
siarczanowej prócz niewielkiego odsetka prób o podwyższonej zawartości siarki, bez konieczności
zmiany upraw.
Reasumując użytki rolne obszaru gminy nadają się pod uprawy wszystkich roślin
Promieniowanie elektromagnetyczne
Na terenie gminy nie stwierdza się zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym.
Przebiegająca przez północny skraj gminy linia 220 kV Połaniec -Chmielów oraz w południowo wschodniej części linie 220 kV Połaniec - Chmielów i 110 kV Mielec - Chmielów zlokalizowane
są w sposób niekolidujący z zabudową mieszkalną. Analogicznie negatywne oddziaływanie stacji
bazowych telefonii komórkowej w Padwi Narodowej poprzez wytwarzanie pola
elektromagnetycznego zostało wyeliminowane w rezultacie właściwej lokalizacji. Przekroczenia
natężeń dopuszczalnych występują powyżej wysokości 32,7 m n.p.t. i nie pokrywają się z
miejscami przebywania ludzi.
Zasoby krajobrazowe
Tereny, które obejmuje w swych granicach gmina Padew Narodowa, nie należą do szczególnie
urokliwych, chociaż można wyróżnić rejony atrakcyjne w tym zakresie. Interesującymi walorami
krajobrazu cechują się północne i południowo - zachodnie obszary gminy położone w dolinie
Wisły, a także lesisty południowo - wschodni kraniec gminy. Szeroka dolina Wisły tworzy zrąb
krajobrazu. Malowniczo wyglądają piaszczyste ławice pojawiające się w korycie rzeki. Część z
nich jest zupełnie pozbawiona roślinności, inne cechuje różny stopień sukcesji roślinnej. Zwarte
zarośla wiklin nadrzecznych ciągnące się wzdłuż brzegów, a niekiedy fragmenty łęgów
nadrzecznych z potężnymi topolami dodatkowo uplastyczniają bezpośrednie otoczenie Wisły.
Równinne terasy rzeczne porozcinane są licznymi starorzeczami. Wysoki przeciwpowodziowy wał,
dający możliwość obserwacji ze szczytu odleglejszych terenów jest również charakterystycznym
elementem w tutejszym krajobrazie.
Żyzne gleby na zawału wykorzystywane rolniczo, tworzą mozaikę pól uprawnych, łąk i pastwisk.
Niewielką połać w południowo - wschodniej części gminy zajmuje fragment stosunkowo dużego
kompleksu leśnego. W jego zasięgu znalazł się system kilku dużych stawów hodowlanych „Stawy
Osieczyska" fragment drugiego zespołu stawów „Stawy Krasiczyńskie". Część stawów porasta
roślinność szuwarowa tworząc doskonałe warunki dla bytowania wielu gatunków ptaków,
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pozostałe nadal pełnią funkcję hodowlaną. Pozostały obszar gminy odznacza się odmiennym typem
krajobrazu. Płaskie powierzchnie gruntu podlegają użytkowaniu rolnemu. Pewną monotonię
urozmaicają niewielkie laski, śródpolne zadrzewienia i dolinki niewielkich cieków wodnych
otoczone pasem zadrzewień.
System powiązań ekologicznych
Naturalny system powiązań ekologicznych na terenie gminy tworzą:
•
ekosystemy leśne;
•
ekosystemy dolin rzecznych Wisły, Babulówki, Trześniówki oraz dolinek i dopływów
w postaci w postaci zarośli lęgowych;
•
ekosystemy wodne - wód płynących, starorzeczy, oczek wodnych, kompleksy stawów;
•
ekosystemy łąkowe - obszary użytków zielonych, stanowiących bazę równowagi
ekologicznej dla sąsiadujących łatwo wysuszających się obszarów
Świat roślinny
Lesistość Gminy Padew Narodowa na koniec 2013 roku wyniosła 12,2% co oznacza, że obszar
gminy wyróżnia się dominacją zbiorowisk nieleśnych. Zdecydowanie przeważają wśród nich
antropogeniczne zbiorowiska towarzyszące uprawom zbożowym i okopowym, które zajmują 66%
powierzchni gminy. Półnaturalne zespoły - łąki i pastwiska - stanowią 11%, towarzyszą im
zbiorowiska związane z sodami oraz zbiorowiska wodne, bagienne i szuwarowe. Lasy pokrywają
około 11% omawianego obszaru. Na terenie gminy wyróżnia się następujące zbiorowiska roślinne:
Lasy i zbiorowiska zaroślowe. Lasy na terenie gminy stanowią fragment większego kompleksu
leśnego wchodzącego w skład zarówno gminy Padew jak i gmin: Baranów Sandomierski, Tuszów
Narodowy i Cmolas. Wymienione drzewostany charakteryzuje nieco odmienny skład florystyczny,
związany z warunkami hydrologicznymi, przeszłą gospodarką człowieka, jak również
zróżnicowaniem geomorfologicznym. Dominującym zbiorowiskiem leśnym, porastającym głównie
siedliska boru mieszanego wilgotnego jest zespół śródlądowego boru wilgotnego, występującym w
rejonie Stawów Krasiczyńskich i Stawów Osieczyska, mniejsze powierzchnie zajmują siedliska
boru mieszanego świeżego i uboższe partie lasu mieszanego świeżego, które porasta zespół
kontynentalnego boru mieszanego. Drzewostan w przewadze buduje sosna zwyczajna z domieszką
brzozy brodawkowatej, świerka, dębu szypułkowego i olszy czarnej, rzadziej jodły. W lokalnych
bezodpływowych zagłębieniach terenu, gdzie poziom wód gruntowych jest dość wysoki m.in. w
bezpośrednim sąsiedztwie Stawów Osieczyska, wykształcają się płaty żyznego olsu
porzeczkowego, gdzie drzewostan buduje olsza czarna z domieszką jesionu wyniosłego, brzozy,
świerka i sosny. W dolinach potoków, i na siedliskach wilgotnych lub mokrych wykształca się
zespół łęgu jesionowo - olszowego z olszą czarną jesionem, wiązem szypułkowym i dębem. W
szerokiej dolinie Wisły panowały niegdyś łęgi topolowo - wierzbowe. Występowanie tych lasów
zostało znacznie ograniczone wskutek pozyskiwanie terenów pod grunty orne i użytki zielone, jak
również regulacji koryta rzeki. Pozostałością zespołu są większe i mniejsze grupy topól i wierzb,
gdzieniegdzie towarzyszące Wiśle; najlepiej zachowane fragmenty występują w okolicach
Przykopu i Rożniat. Znacznie częściej w dolinie Wisły występują zbiorowiska wikliny, pełniące
rolę antropogenicznego zbiorowiska zastępczego w miejscach przerzedzonych i wyciętych łęgów.
Na terenie gminy zajmują powierzchnię ponad 800 hektarów, co stanowi ok. 12% ogólnej
powierzchni. Powierzchnia lasów państwowych pozostających w zarządzie Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa - Buda Stalowska, pozostałe to lasy
komunalne i prywatne. W obrębie kompleksu leśnego lasów państwowych wydzielono lasy
wodochronne. Kompleksy leśne terenu gminy charakteryzują się zadowalającą zdrowotnością w
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drzewostanach występują tylko uszkodzenia słabe. Zespoły łąkowe, należą do zbiorowisk
półnaturalnych. Najczęściej spotykanym zbiorowiskiem są tutaj łąki kwaśne, występujące w
zasadzie na terenie całej gminy, reprezentując głównie zespół świeżej łąki rajgrasowej, dobrze
wykształcone jego płaty spotykane są w okolicach przysiółka Tarnówek, w Padwi Narodowej i
Przykopie. Bogate florystycznie zespoły łąk pojawiają się w miejscach uwilgotnionych, o wysokim
poziomie wód gruntowych tj. w dolinach cieków wodnych. Zbiorowiska wodne na terenie gminy są
szczególnie obficie reprezentowane z uwagi na bogactwo wód płynących, starorzeczy stawów i
oczek wodnych. Zbiorowiska tej roślinności tworzą skupienia na powierzchni wód, często są to
gatunki objęte ścisłą ochroną. Zbiorowiska szuwarowe porastają obrzeża koryt rzecznych i wód
stojących, istnieją i przyśpieszają proces lądowacenia zbiorników wodnych. Towarzyszące
uprawom polowym, zajmują największe powierzchnie na terenie gminy, pod względem
przyrodniczym nie przedstawiają większej wartości. Zespoły tej roślinności różnicują się w
zależności od żyzności podłoża.
Na terenie gminy należą rośliny objęte ochroną gatunkową Wśród nich na uwagę zasługują: grążel
żółty, kotewka orzech wodny, salwinia pływająca, konwalia majowa, kopytnik pospolity, kruszyna
pospolita, paprotka zwyczajna, namulnik brzegowy, tawuła wierzbolistna występujące głównie w
dolinie Wisły i w części południowo - wschodniej gminy.

Świat zwierzęcy
Teren gminy Padew Narodowa charakteryzuje się bogactwem zbiorowisk roślinnych, w
konsekwencji różnorodnością środowiska dogodnego dla zwierząt, co wpływa na liczny skład
gatunkowy fauny. Tereny otwarte przeważające na terenie gminy tj. łąki, pola uprawne, nieużytki
są biotopem życia drobnej zwierzyny łownej, licznych gryzoni i ptaków preferujących przestrzenie
otwarte. Lasy to miejsca schronienia dużych zwierząt łownych: sarny, dzika, kuny leśnej, jenota,
ptaków leśnych. Licznie reprezentowane są gatunki ptaków związanych ze środowiskiem wodnym
oraz ichtiofauna wód płynących i stojących.
Na terenie gminy występuje 6 gatunków zwierząt, które z uwagi na swoją rzadkość znalazły się w
Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Są to zwierzęta zakwalifikowane jako na narażone na
wyginięcie: popielica, sieweczka obrożna, rybitwa białoczelna, kormoran oraz gatunki rzadkie:
wydra i gągoł krzykliwy.

Zasoby przyrody objęte ochronną prawną - istniejące formy ochrony przyrody
Na północno-zachodnim krańcu Gminy Padew Narodowa położony jest fragment specjalnego
obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły. Południowo-wschodni obszar
Gminy pokrywa Puszcza Sandomierska - obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Na
terenie Gminy znajdują się także pomniki przyrody ożywionej.
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Rysunek 5 Obszary chronione na terenie gminy Padew Narodowa

Czerwony – obszary siedliskowe

Niebieski – obszary ptasie

Źródło: Serwisy informacyjne Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Obszar siedliskowy Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły (PLH180049) obejmuje teren Kotliny
Sandomierskiej na Nizinie Nadwiślańskiej. Duże połacie pokryte są roślinnością, która rozpoczyna
proces sukcesji wydm. W dolinie rzeki można znaleźć liczne starorzecza z naturalną roślinnością
pływającą, zanurzoną i zaroślową. Na obszarze dominują łąki, niezdegradowane lasy nadrzeczne i
zarośla wierzbowe, a niekiedy także skupiska olszy czarnej. Wśród siedlisk przyrodniczych
szczególne znaczenie mają łęgi nadrzeczne i selernicowe. Obszar obfituje w wiele gatunków
ptaków ze względu na położenie w korytarzu ekologicznym, a także w liczne gatunki ryb, płazów i
owadów.
Obszar ptasi Natura 2000 Puszcza Sandomierska (PLB180005) położony jest przy rozwidleniu
Wisły i Sanu i ze względu na wylesianie w przeszłości tworzy obecnie mozaikę lasów i terenów
rolnych. Dominujące piaszczyste gleby bielicowe wpływają na stosowanie technik rolnictwa
ekstensywnego. Przez obszar przepływają rzeki: Łęg i Trześniówka. Małe kompleksy stawów
rybnych znajdują się w miejscowości Babule położonej w Gminie Padew Narodowa. Na obszarze
występują cenne gatunki ptaków, między innymi: bocian czarny
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Zagrożenia środowiskowe
Gmina Padew Narodowa zalicza się do obszarów o warunkach środowiska w pewnym stopniu
przekształconych.. Do zagrożeń środowiskowych występujących na obszarze gminy zalicza się
zagrożenia naturalne i antropogenne.
Zagrożenia naturalne wynikają z położenia gminy, budowy geologicznej i warunków
hydrogeologicznych. Są to:
•
zagrożenia prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi katastrofalnych na terenach
chronionych wałami przeciwpowodziowymi Wisły i Trześniówki w wypadku ich
przerwania lub przesiąkania, co dotyczy centralnej i zachodniej części gminy oraz
terenów położonych w dolinie Trześniówki. W czasie ostatnich powodzi w wyniku
przesiąkania wałów Wisły podtopieniu uległy tereny wsi Rożniaty, Zaduszniki, Kębłów,
Przykop;
•
występowanie niekorzystnych warunków fizjograficznych (płytkie zaleganie wód
gruntowych do 1,0 m p.p.t., zaleganie mgieł, warunki wilgotnościowe, stagnacja
chłodnych mas powietrza), co w szczególności dotyczy terasy zalewowej rzek Wisły,
dolin bocznych i starorzeczy;
•
•
•

Zagrożenia związane z działalnością człowieka:
Niepełna kanalizacja przy wysokim
zwodociągowaniu gminy, powodująca powstawanie
zanieczyszczeń obszarowych degradujących środowisko wodne i glebowe (odcieki z
nieprawidłowo eksploatowanych zbiorników bezodpływowych);
zanieczyszczone rzeki nie odpowiadające normom czystości wód w klasyfikacji ogólnej (Wisła) i
pod względem bakteriologicznym (Babulówka);
lokalizacja wysypiska odpadów komunalnych w obrębie GZWP nr 425 stwarzająca potencjalne
zagrożenie dla wód podziemnych pomimo naturalnej izolacji podłoża (warstwa ilasta).
Zagadnienia związane ze sferą środowiskowo-przestrzenną były objęte zakresem sondażowych
badań internetowych prowadzonych za pomocą ankiety internetowej w 2015 roku w związku z
procesem budowania Strategii.
Badania objęły dwa obszary:
 Szacunkową ocenę aktualnej sytuacji w gminie związanej ze stanem środowiska
 Wskazanie priorytetowych kierunków (poprzez wyrażenie opinii na temat ważności kilu
podstawowych obszarów działania związanych z ochroną środowiska)
Syntetyczne wyniki sondażu wskazują na to że lokalna społeczność uznaje stan środowiska
naturalnego w gminie jest w dużym stopniu satysfakcjonujący. Potwierdzają to poniższe
histogramy przygotowane na bazie wyników ankietyzacji.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie autorskich badań sondażowych realizowanych w 2015 roku

Znacznie bardziej krytycznie uczestnicy sondażu odnoszą się do oceny świadomości ekologicznej
mieszkańców. W tym przypadku ocena jest niekorzystna co wskazuje potrzebę podejmowania
działań w zakresie edukacji ekologicznej wśród mieszkańców.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie autorskich badań sondażowych realizowanych w 2015 roku

Wyniki sondażu można zinterpretować jako rekomendację do intensyfikacji działań na terenie
Gminy w zakresie działań edukacyjno-informacyjnych podnoszących poziom świadomości
ekologicznej. Warto podkreślić, że to zadanie niekoniecznie powinno być realizowane przez
władze samorządowe. Jednym z bardziej polecanych rozwiązań może tu być zaangażowanie do
tego celu organizacji pozarządowych. Takie rozwiązanie ma jeszcze i tę zaletę, że NGO posiadają
możliwości w tym zakresie do sięgania po środki, które są niedostępne dla samorządu. Rola gminy
może i powinna mieć charakter inspirujący i partnerski. Warto też w tym miejscu zwrócić uwagę
na ważna funkcję dokumentu strategii jaką jest zapewnianie spójności działań lokalnych
podejmowanych przez różne podmioty.
Umieszczenie zadania w ważnym dokumencie
planistycznym jakim jest strategia przyjmowana uchwałą organu stanowiącego jednostki
samorządowej sprawia, że podmiot pozyskujący środki na takie zadanie będzie miał dodatkowe
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argumenty przy uzasadnieniu projektów oraz materialne potwierdzenie, że przedsięwzięcie, na
które chce pozyskać środki stanowi element większego planu i wpisuje się w proces rozwoju
lokalnego.
Rekomendacje do działań które powinny znaleźć się w strategii wynikają również wyraźnie z
kolejnych histogramów tym razem odnoszących się do projektów oczekiwanych przez społeczność
lokalną

Wyniki sondaży w zakresie wskazania społecznego odczucia ważności wybranych działań
związanych ze środowiskiem wskazują, że w zasadzie wszystkie najważniejsze obszary działań
proekologicznych zdecydowanie zostały wskazane jako ważne, co można potraktować jako
społeczną wolę umieszczenia tych obszarów działań w programie Strategii i nadanie tym
stosownego znaczenia w hierarchii. Warto podkreślić, że przedstawione wyniki pozostają w dobrej
zgodności z wnioskami ze spotkań informacyjno-konsultacyjnych prowadzonych we wszystkich
sołectwach. Jedynym obszarem spornym dotyczącym spraw ochrony środowiska naturalnego,
który ujawnił się podczas spotkań w sołectwach jest problem szkód z strony dzikich zwierząt
(szczególnie bobrów) – problem ten powinien być również uwzględniony w planowaniu działań w
gminie.

Infrastruktura techniczna gminy
Infrastruktura drogowa
Drogi wojewódzkie
Głównym elementem układu realizującym dostępność komunikacyjną i zewnętrzne powiązania
jest droga wojewódzka Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski -Mielec
Dębica.
Zapewnia ona możliwość powiązań z systemem ponadlokalnym w skali województwa, regionu
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i kraju. Przechodzi centralnie przez obszar gminy bezpośrednio obsługując ośrodek gminny. Ze
względu na utrwalony historycznie przebieg jest drogą ogólnie dostępną z dużą ilością włączeń i
indywidualnych zjazdów. Uniemożliwia to prawidłową obsługę ruchu generowanego przez tą
zabudowę i przy stale wzrastającym ruchu doprowadza do obniżenia standardu obsługi ruchu
tranzytowego. Występuje przy tym
zagrożenie
bezpieczeństwa
z
powodu
koncentracji pieszego i samochodowego ruchu lokalnego oraz ruchu poprzecznego do kierunku
drogi głównej.
Drogą o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym jest Nr 982 Szczucin - Sadkowa Góra - Jaślany.
Stanowi łącznik pomiędzy drogą krajową Nr 73 o kierunku Kielce -Szczucin - Tarnów - Jasło i
drogą wojewódzką Nr 985 Nagnajów - Jaślany - Mielce -Dębica.
Drogi powiatowe
Komunikację lokalną obsługującą gminę stanowi sieć dróg powiatowych (dawne drogi
wojewódzkie) wraz z drogami gminnymi. Drogi powiatowe zgodnie Ustawą o drogach
publicznych powinny stanowić połączenie miast będących siedzibami powiatów
z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Jedynie droga Nr 42 15 spełnia całkowicie.
Pozostałe są drogami realizującymi wewnętrzne powiązania i obsługę miejscowości gminnych.
Funkcję drogi powiatowej jako połączenia siedzib powiatów i gmin przejmuje droga wojewódzka.
Drogi gminne
Drogi gminne to przeważnie drogi o nawierzchni twardej ulepszonej (bitumiczne). Występujący od
kilku lat wzrost liczby pojazdów samochodowych i rolniczych maszyn samojezdnych, przy
jednoczesnym zwiększeniu ciężaru pojazdów samochodowych oraz wzroście mobilności
mieszkańców, powoduje szybsze niszczenie dróg. Konsekwencją tego przy braku wystarczających
środków finansowych na budowę, modernizację, ochronę i utrzymanie dróg jest postępująca
degradacja ich stanu technicznego. Ponadto wymagania techniczne i administracyjne dotyczące
procesu inwestycyjnego przerastają możliwości społeczności wiejskiej i utrudniają poprawę sieci
dróg gminnych.
Uwarunkowaniem techniczno - ekonomicznym modernizacji dróg w terenie zabudowanym są
wąskie pasy drogowe uniemożliwiające wprowadzenie w przekrój drogi systemu odwodnienia,
ścieżek rowerowych, a nawet chodników dla ruchu pieszego.
Gmina dysponuje dość dobrze rozwiniętą ofertą miejsc do parkowania. Są to wydzielone place o
nawierzchni utwardzonej lub ulepszonej gruntowej, zlokalizowane w miejscach występowania
potrzeb parkingowych
Chodniki dla ruchu pieszego występują odcinkami przy drodze wojewódzkiej w przebiegu przez
Padew Narodową o łącznej długości lewy - 2300 m, prawy - 600 m. Przy drogach powiatowych
częściowo występują częściowo chodniki, które to inwestycje zostały zrealizowane wspólnie z
Powiatem. W pozostałych miejscach Ze względu na wąskie pobocza lub ich całkowity brak, ruch
pieszy odbywa się głównie po jezdni.
Wspólne użytkowanie jezdni odbywa się równocześnie z ruchem rowerowym. Nasilający się w
ostatnich latach ruch rowerowy potwierdza znaczącą jego rolę dla obsługi transportowej gminy w
podróżach na krótkie odległości jako dojazd do pracy, usług, pól itp. Obecność roweru na jezdni
spowodowana jest brakiem ciągłości chodnika, na którym ten ruch mógłby się odbywać wspólnie z
ruchem pieszym w sposób bardziej bezpieczny.
Drogi transportu rolniczego
Drogi rolnicze są głównie drogami o nawierzchni gruntowej. W sołectwach, Pierzchne, Wojków,
Padew Narodowa Domacyny zostały przeprowadzone procesy scalania gruntów w wyniku których
powstały nowe drogi transportu rolnego, a stare zostały wyremontowane. W trakcie scalania
zostały udrożnione istniejące rowy i powstały nowe w miejscach gdzie zachodziła taka potrzeba. W
pozostałych sołectwach jest niewielki procent tych dróg jest wyposażony w nawierzchnię
utwardzoną lub ulepszoną, najczęściej wykonaną samorzutnie (przez zainteresowanych
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użytkowników) dokonywaną w przypadkach niezbędnych, kiedy wymaga tego potrzeba przejazdu.
Drogi gruntowe powodują ewidentne straty w postaci wzrostu kosztów eksploatacji pojazdów
transportowych i maszyn rolniczych (przejazd samochodu ciężarowego po drodze gruntowej
wymaga od 60 do 100% większego zużycia paliwa w stosunku do jazdy po nawierzchni twardej i
ulepszonej), dotyczy to zwłaszcza dróg na gruntach piaszczystych o grząskiej nawierzchni. Drogi
położone na gruntach spoistych sprawiają trudności poruszającym się po nich pojazdom w okresie
wiosennym i jesiennym. Niektóre odcinki takich dróg są wręcz nieprzejezdne, do czego przyczynia
się ruch ciągników powodujących powstawanie głębokich kolein.
Układ dróg obsługi rolnictwa wykazuje regularność zwłaszcza w miejscowości Padew Narodowa
oraz przysiółkach Tarnówek i Kolonia Kębłów . Układ posiada hierarchię, którą tworzą drogi o
funkcji głównej - są to drogi publiczne niższego rzędu powiatowe i gminne;
 zbiorczej - zbiorcze dojazdy do pól;
 pomocniczej - drogi bezpośredniej obsługi pól.
Pozostały układ dróg obsługi rolnictwa jest nieregularny, posiada cechy przypadkowości w
zależności od struktury władania gruntami.
Komunikacja zbiorowa
Obsługa gminy komunikacją zbiorową realizowana jest przez Przedsiębiorstwa komunikacyjne. Za
podstawę analizy przyjęto standard wymagany dla obszarów wiejskich:

odległość dojścia do przystanku autobusowego maksymalnie 1,0 km, co odpowiada
czasowi około 15 minut marszu pieszego;

konieczność podróży przesiadkowych.

Komunikacja kolejowa
Linia szerokotorowa
Długość odcinka linii szerokotorowej na terenie gminy wynosi 7,611 km z mostem na rzece
Wiśle. Jest linią o charakterze towarowym (przemysłowa) zarządzaną przez Zakład Eksploatacji
LHS Spółka z o.o. z siedzibą w Zamościu. Zdolność przewozowa przy obecnym stanie
technicznym infrastruktury kolejowej określa się na 6,0 min ton/rok (zdolność przewozowa w fazie
projektu przewidywała możliwość transportu 20 min ton/rok). Na linii tej kursują najcięższe w
Polsce składy, których ciężar brutto (dopuszczalny) dochodzi do 4,0 tys. ton. Linia przewozi
głównie rudę żelaza importowaną w ca 86% z Ukrainy i ca 14% z Rosji. Pozostałe towary masowe
transportowane LHS-em to przede wszystkim: drewno, płody rolne (zwłaszcza produkcja
sadownicza) oraz olej napędowy. Szczególną rolę w przewozie i przeładunku tych towarów
odgrywa stacja w Woli Baranowskiej połączona bocznicą przemysłową normalnotorową ze stacją
Padew Narodowa
Linia normalnotorowa
Przez obszar gminy, równolegle do drogi wojewódzkiej przechodzi linia kolejowa Dębica - Łódź
Kaliska z przystankiem osobowym w Padwi Narodowej. Jest linią jednotorową,
niezelektryfikowaną. Długość odcinka w granicach gminy 5,262 km.
Odcinek Dębica - Tarnobrzeg - Sobów - Sandomierz został oddany w użytkowanie w roku 1887
jako linia boczna od głównej w Galicji linii kolejowej Kraków - Lwów powstałej około 20-stu lat
wcześniej.
Tranzytowe przewozy towarowe obsługuje jeden pociąg na dobę.
Stacja Padew Narodowa jest stacją pośrednią, którą tworzy grupa pięciu torów
w tym:
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dwa tory przejazdowo-dojazdowe dla pociągów pasażerskich z krawędziami peronowymi;
dwa tory przejazdowo-dojazdowe obsługujące bocznicę przemysłową;
_ tor manewrowy bocznicy z kozłem oporowym.

Do stacji Padew Narodowa ciąży bocznica wychodząca z jej północnej głowicy do stacji
przeładunkowej linii Hutniczej Szerokotorowej w Woli Baranowskiej.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2000 roku (Dz. U. Nr 13, poz. 156) dokonało
podziału i ogłosiło wykaz linii kolejowych, które ze względów gospodarczych, społecznych,
obronnych łub ekologicznych mają znaczenie państwowe. Do linii o znaczeniu państwowym nie
została zakwalifikowana linia kolejowa Dębica - Łódź Kaliska. Jest linią o znaczeniu lokalnym.
Dodatkowo jej znaczenie pomniejsza to, że jest linią deficytową.

Zaopatrzenie w energię elektryczną
Podstawowym Głównym Punktem Zasilania gminy w energię elektryczną jest GPZ 110/30/6/kV
„Machów GPZ" i GPZ 110/30 kV „Mielec" oraz GPZ 110/15 kV „Nowa Dęba".
Obszar gminy w większości zasilany jest napięciem 30 kV (8 miejscowości gminne/12) oraz
napięciem 15 kV (4 miejscowości gminne/12). Energia elektryczna wyprowadzona jest z w/w
GPZ-tów liniami napowietrznymi:
•
30 kV~„Machów - Mielec";
•
15 kV „Nowa Dęba -Tarnowska Wola";
•
15 kV „Mielec - Tuszów Narodowy Hodowla Krów";
•
do 35-ciu stacji transformatorowych 30/0,4 kV i 15/0,4 kV znajdujących się w
poszczególnych miejscowościach gminy.
Stacje transformatorowe są głównym źródłem zasilania odbiorców bytowo-komunalnych, sieci
oświetleniowej, handlu i usług. Wszystkie stacje transformatorowe na terenie gminy są stacjami
napowietrzymi. Obszar gminy obsługiwany jest pod względem elektroenergetycznym przez
Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. - Rejon Energetyczny w Tarnobrzegu. Eksploatację sieci
średniego i niskiego napięcia oraz budowę urządzeń elektroenergetycznych w określonym zakresie
w gminie wykonuje Posterunek Energetyczny w Skopaniu, a bieżące awarie usuwa Pogotowie
Energetyczne mieszczące się w budynku Posterunku Energetycznego.
GPZ 110/30/6 kV Machów i GPZ 110/15/6 kV Nowa Dęba posiadają znaczne rezerwy mocy
wynoszące około 80% oraz posiadają wolne pola w rozdzielni średniego napięcia, w Machowie - 8,
a w Nowej Dębie - 11 szt, gotowych do przyłączenia większych odbiorów. GPZ 110/30 kV Mielec
również posiada rezerwę mocy, wynoszącą około 30% (dane z doby pomiarowej z dnia 20 grudzień
2000 r.);
Stan techniczny większości stacji transformatorowych jest dobry; .
Większość stacji jest nowych po modernizacji;
Większość miejscowości gminy zasilana jest z magistrali 30 kV „Machów - Mielec", która jest
bardzo długa, to powoduje duże spadki napięć i straty mocy;
Stan techniczny sieci niskich napięć jest przestarzały, zaniżone przekroje przewodów, długie
obwody powodują, że parametry dostarczanej energii elektrycznej w niektórych miejscowościach
są poniżej normy;
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Zaopatrzenie w gaz
Gmina jest zgazyfikowana siecią średnioprężną 0 125, 80, 60, 50, 40, 32 od stacji redukcyjnopomiarowej 1° Skopanie o Q = 3200 NmTh. Istniejąca stacja jak i sieć przesyłowa posiadają
rezerwy przepustowości, gdyż stopień wykorzystania gazociągu jest niski.

Zaopatrzenie w wodę
Na terenie gminy w części południowo - wschodniej istniejący GZWP Nr 425 na obszarze którego
zlokalizowane jest ujęcie wód wgłębnych „Padew" wraz ze stacją uzdatniania.
Decyzja Wojewody Tarnobrzeskiego znak OS-XI-6210/16/96/JU z dnia 30.07.1996 r. udzielono
pozwolenia wodno - prawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w Padwi
Narodowej składającego się z trzech studni wierconych: S-l, S-2 (podstawowej) i S-3 awaryjne
ujmujące wody z utworów czwartorzędowych w ilości Q godz. 45,8 m3.
Aktualnie pobór wody jest realizowany przez 6 studni – ujęć wodnych których średnia głębokość
wynosi 18m
Stacja uzdatniania wody składa się z następujących elementów technologicznych:
 napowietrzanie wody - zasysacze liniowe;
 węzeł przygotowania i dawkowania reagentów;
 mieszacz wodno - powietrzny;
 filtry 1° i IF po dwie sztuki filtrów ciśnieniowych w każdym stopniu;
 dezynfekcja wody podchlorynem sodu;
 2 zbiorniki wody czystej V = 310 m3;
 zespół pomp ściekowych;
Analiza dotychczasowego użytkowania ujęcia wody i stacji uzdatniania wskazuje, że założony
projektowy bilans potrzeb wodnych jest realizowany w 40-50%, stąd znaczne rezerwy i dotychczas
brak potrzeby realizacji II etapu inwestycji. Stwarza to korzystne warunki dla rozwiązań
kierunkowych w zakresie możliwości zaspakajania potrzeb wodnych.

Gospodarka odpadami
Odpady stałe
Gmina posiadała wysypisko odpadów komunalnych zlokalizowane na działkach nr 4020 i 4021
położonych w Padwi Narodowej. Teren jest własnością gminy, zajmuje około 1 ha powierzchni,
pierwotnie był to teren gdzie eksploatowano glinę
Wysypisko w chwili obecnej jest zamknięte. Wymaga rekultywacji. Gmina szuka środków
zewnętrznych na przeprowadzenie prac rekultywacyjnych. Obecnie gospodarka odpadami opiera
się o system odbioru śmieci z posesji przez firmę zewnętrzną wybieraną w drodze przetargu.
Mieszkańcy w deklaracjach określają czy śmieci oddają posegregowane czy zmieszane (od tego
uzależniona jest wysokość opłaty). Ponadto na terenie gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – inwestycja zrealizowana przy udziale środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.
Gmina Padew Narodowa posiada własna oczyszczalnię ścieków (o przepustowości 300m3/dobę)
oraz system kanalizacji zbiorczej. Zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej w gminie na koniec 2015
roku posiadała długość 91,4 km. Licz a przyłączy kanalizacyjnych (przykanalików)w tym czasie
wynosiła 1357szt. Ponadto na terenie gminy Padew Narodowa funkcjonuje 5 indywidualnych
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wiejskich oczyszczalni ścieków Ze względu na trwający stały wzrost liczby zabudowań
(rozbudowa osiedli domów jednorodzinnych) stopniowa narastają potrzeby rozbudowy systemu
kanalizacyjnego, co zmusza lokalne władze zmusza do podjęcia działań związanych z rozbudową
sieci kanalizacyjnej oraz istniejącej oczyszczalni. W związku z powyższym w najbliższej
przyszłości konieczne będzie podjęcie inwestycji w tym zakresie. Ze względu na to, że inwestycje
te przekraczają aktualne możliwości sfinansowania, a jednocześnie stanowią dla gminy istotny
czynnik rozwoju częściowe pokrycie kosztów tych działań planowanie jest z wykorzystaniem
dostępnych funduszy europejskich.

Regulacje stosunków wodnych
W zakresie melioracji szczegółowych na obszarze gminy zarządzającym jest Gminna Spółka
Wodna. Celem statutowym spółki jest:
 budowa bądź współudział w budowie urządzeń melioracji szczegółowych;
 utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji szczegółowej na terenie działania;
 prowadzenie racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych terenach;
 racjonalne gospodarowanie na użytkach rolnych, zagospodarowanych łąkach i pastwiskach;
Obszar zmeliorowany urządzeniami szczegółowymi i podstawowymi wynosi 1380 ha, w tym 1109
ha stanowią grunty orne i 271 ha trwałe użytki zielone.
Stan większości obiektów niezadowalający pomimo wspierania finansowego działalności ze
środków budżetu gminy na wykonanie konserwacji i renowacji głównie rowów melioracyjnych

Ochrona przed zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi
Gmina należy do rejonu o średnim natężeniu czynników zagrażających życiu i zdrowiu ludności.
Zagrożenia dla ludności mogą nastąpić na skutek awarii, uszkodzeń lub zniszczeń zbiorników
(magazynów) i instalacji z toksycznymi środkami przemysłowymi, awarii elektrowni jądrowych
lub ładunków jądrowych rozmieszczonych na obszarach państw sąsiadujących, pożary przestrzenne
lasów oraz skażenia środowiska naturalnego w związku z transportem niebezpiecznych substancji
chemicznych.
Zagrożenia powodziowe
Gmina Padew Narodowa leży w bliskim sąsiedztwie rzeki Wisły. Jej zachodnia i centralna część
znajduje się w obszarze zagrożenia powodziowego. Obwałowanie Wisły, Babulówki nie stanowią
dostatecznego zabezpieczenia przed powodzią czego dowodem była powódź w 1997 r., która
spowodowała poważne zagrożenia życia mieszkańców północno - zachodniej części gminy.
Zagrożenia pożarowe
Zagrożenie pożarowe stwarza zwartość zabudowy budynków drewnianych i budynków o pokryciu
łatwopalnym. Na terenach leśnych w rejonach zagrożonych pożarami przestrzennymi prowadzony
jest monitoring zagrożeń, sprawowany przez służby nadleśnictw będących w kontakcie z
jednostkami straży pożarnej. Do tego celu wykorzystywane są wieże obserwacyjne.
Ochronę przeciwpożarową w zakładach przemysłowych, gdzie występuje zagrożenie pożarowe
sprawują zakładowe straże pożarne. W ostatnich latach wprowadzane są nowoczesne formy
ochrony, polegające na wprowadzeniu systemu zabezpieczeń i czujników. Systemy zabezpieczeń
posiadają łączność z jednostkami straży pożarnej.
Zagrożenia chemiczne
Awaryjne skażenia chemiczne o zasięgu lokalnym mogą powstawać w zakładach gromadzących
znaczne ilości niebezpiecznych substancji chemicznych z racji wykorzystywania ich w procesach
technologicznych.
Szczególne zagrożenie substancjami chemicznymi niebezpiecznymi dla życia i zdrowia ludzi i
zwierząt oraz skażenia środowiska stanowią przewozy substancji toksycznych w transporcie
kołowym i kolejowym. O skali i charakterze tego zagrożenia stanowi klasa ich toksyczności, a
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przede wszystkim znikoma przewidywalność wystąpienia sytuacji awaryjnych i związane z tym
trudności podejmowania natychmiastowych dobrze zorganizowanych przedsięwzięć ratunkowych.
Skażenia promieniotwórcze
Mogą wystąpić w razie awarii elektrowni jądrowych poza granicami kraju. Największe zagrożenie
stwarzają elektrownie jądrowe w:
 miejscowościach: Równe - 280 km, Chmielnicki - 400 km;
 miejscowościach: Bohunice i Mochovce ok. 270 km w Słowacji;
 miejscowościach: Dukowany - 400 km, Temelin - 440 km w Czechach.
Nie przewiduje się by skażenia osiągnęły wielkość stanowiącą bezpośrednie zagrożenie życia ludzi,
należy jednak liczyć się z możliwością skażenia upraw warzyw i owoców, wody i koniecznością
wprowadzenia „rygorów" w ich wykorzystaniu do spożycia oraz potrzebą zabezpieczenia
preparatów jodu stabilnego i zapewnienia do celów konsumpcyjnych wody z zakrytych ujęć.

Gospodarka lokalna
Wg danych na koniec 2014 roku, a terenie Gminy funkcjonowało 249 podmiotów gospodarczych
zarejestrowanych w systemie REGON z czego 99,7% stanowiły podmioty prywatne, a 0,3%
podmioty sektora publicznego.
Strukturę podmiotów pod względem formy prowadzenia działalności przedstawia poniższy
rysunek.
Rysunek 6 Struktura działalności gospodarczej w gminie Padew Narodowa pod względem formy
własności

Osoby
fizyczne
95%

Spólki
handlowe
3%

Spółdzielnie
2%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS/BDL

Pod względem przedmiotu działalności gospodarczej dominują przedsiębiorstwa w sekcjach:
Transport drogowy towarów, wykonawstwo wykończeniowe w budownictwie, handel detaliczny
prowadzony poza siecią sklepową straganami i targowiskami, wykonywanie instalacji wod-kan.
magazynowa oraz przetwórstwo przemysłowe. Wśród rodzajów działalności liczną grupę stanowią
działania związane z ogólnie potraktowanym budownictwem (w tym prace rozbiórkowe)
Największe podmioty gospodarcze gminy wg stanu na koniec 2015 roku to:
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"Hydrogaz" G.K. Kopeć Spółka Jawna

Usługi Weterynaryjne

Stolarstwo Janusz Bik

Ślusarstwo – Adam Krępa

Skład budowlany „PLUTA” – Stanisław Pluta oraz

F.H.U Kwiatkowski – Elżbieta Kwiatkowska

stacja paliw ORLEN
Ponadto, działalność usługową prowadzą Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Padwi Narodowej oraz
Gminna Spółdzielnia „SCh” w Padwi Narodowej.
Pod względem liczby podmiotów gospodarki narodowej w gminie Padew Narodowa od 2010 daje
się zaobserwować wzrost, który utrzymuje stałą dynamikę co należy traktować jako zjawisko
pozytywne
Rysunek 7 Liczba podmiotów gospodarczych w gminie Padew Narodowa na przestrzeni ostatniej
dekady

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Strukturę podmiotów odzwierciedla liczba zarejestrowanych wg PKD. Dla gminy Padew
przedstawia się ona następująco:
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i
rybactwo
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą
wodę
i
powietrze
do
układów
klimatyzacyjnych

6
1
27

7
1
27

6
1
27

6
1
28

0

0

0

0

6
1
29

5
1
29
0

1
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Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie
ściekami i odpadami oraz działalność związana
z rekultywacją
Sekcja F - Budownictwo
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów samochodowych, włączając
motocykle
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa
Sekcja I - Działalność związana z
zakwaterowaniem
i
usługami
gastronomicznymi
Sekcja J - Informacja i komunikacja
Sekcja K - Działalność finansowa i
ubezpieczeniowa
Sekcja L - Działalność związana z obsługą
rynku nieruchomości
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa
i techniczna
Sekcja N - Działalność w zakresie usług
administrowania i działalność wspierająca
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona
narodowa;
obowiązkowe
zabezpieczenia
społeczne
Sekcja P - Edukacja
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc
społeczna
Sekcja R - Działalność związana z kulturą,
rozrywką i rekreacją
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa
oraz Gospodarstwa domowe zatrudniające
pracowników;
gospodarstwa
domowe
produkujące wyroby i świadczące usługi na
własne potrzeby
Sekcja U - Organizacje i zespoły
eksterytorialne

1
39

1
43

1
43

1
45

1
46

1
41

53
28

55
26

55
23

53
24

57
28

53
25

2
1

2
2

3
4

3
5

4
4

5
5

5

5

5

5

5

6

0

0

0

0

0

1

12

13
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13
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15

1
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3
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2

3
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3
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3
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7
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7
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9
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17
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3

3

3

4

4

4

9
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12

12
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19

0

0
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Źródło: PKD

Jednym z parametrów oceny kondycji lokalnej przedsiębiorczości w zakresie budownictwa jest
liczba obiektów mieszkalnych oddawanych w ciągu roku – przedstawia się ona następująco.
Rysunek 8 Liczba oddanych budynków mieszkalnych [sz/rok]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS/BDL

Rolnictwo
Gmina Padew Narodowa jest gminą wiejską o charakterze rolniczym, z sektorem rozwijających się
usług. Okres wegetacji roślin trwa około 213 dni, a średnia roczna temperatura wynosi 8°C.
Najlepsze warunki glebowo-przyrodnicze do produkcji rolnej mają wsie: Domacyny, Zaduszniki,
Rożniaty, Przykop. Gleb najlepszych w klasach od I-III jest stosunkowo niewiele i najwyższy ich
udział jest w również wymienionych wyżej sołectwach.
O możliwościach produkcyjnych rolnictwa gminy decyduje poza jakością rolniczej przestrzeni
produkcyjnej ilość ziemi użytkowanej rolniczo. W ogólnej powierzchni gminy, użytki rolne
zajmują 75% ogólnej powierzchni gminy. Bardzo niewielką powierzchnię zajmują lasy, których
powierzchnia stanowi 11% ogólnej powierzchni gminy
Rysunek 9 Struktura udziału klas gleb w zasobach gminy Padew Narodowa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IUNG Puławy

Największy udział posiadają gleby klasy IV oraz gleby klasy V i występują one na obszarze całej
gminy, a szczególnie we wsiach: Zachwiejów, Pierzchnie, Piechoty, Babule, Kębłów, Padew
Narodowa i Zarównie. Miejscowości te posiadają mało korzystne warunki glebowe, gleby
zaliczane są do kompleksu żytniego dobrego i słabego. Uprawia się na nich najczęściej zboża i
ziemniaki.
Gleb najlepszych w klasach od I-III jest w miejscowościach położonych nad Wisłą we wsiach:
Domacyny, Przykop, Rożniaty, Zaduszniki. Należą one do kompleksu pszennego bardzo dobrego i
dobrego i osiąga się na nich wysokie plony najbardziej wymagających roślin, a szczególnie
warzyw, roślin zbożowych i okopowych. Pod względem typu gleby występujące na terenie gminy
to mady, czarne ziemie wytworzone z pyłów ilastych (Rożniaty), gleby brunatne i bielicowe. We
wsi Babule występują gleby pochodzenia organicznego typu murszowego
Ocena rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla gminy jest korzystna, wpływają na to szczególnie:
rzeźba terenu i agroklimat, które zostały wyżej wycenione niż jakość i przydatność rolnicza gleb.
Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej według IUNG w Puławach jest zbliżony do
wskaźnika dla powiatu mieleckiego i województwa podkarpackiego oraz wyraźnie wyższy od
wartości tego wskaźnika dla kraju.
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W ogólnej powierzchni gminy użytki rolne stanowią ok. 75% a ich struktura przedstawia się
następująco :
Rysunek 10 Struktura zagospodarowania użytków rolnych gminy
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS/BDL

Podstawowym kierunkiem w produkcji roślinnej jest uprawa zbóż oraz okopowych, a szczególnie
ziemniaków. Gmina jest dużym producentem ziemniaka
Rysunek 11 Udział poszczególnych upraw w strukturze zasiewów.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Padew Narodowa

Dominującym sektorem gospodarki rolnej jest sektor prywatny. Grunty będące własnością
gminy zajmują powierzchnię 869ha. W większości są to grunty mienia wiejskiego oraz pojedyncze
działki w wielu miejscowościach. Grunty występujące w większym kompleksie, atrakcyjne dla
inwestorów z zewnątrz położone są przy LHS w Padwi Narodowej
Wnioski z analiz i sondaży
Badania sondażowe związane z procesem budowania strategii odnoszące się do obszaru gospodarki
lokalnej wskazują pożądane kierunki działań w tym zakresie na przyszłość. Poniżej zestawiono
syntetyczne wyniki analizy danych sondażowych uzyskane w 2015 roku, które można odnieść do
obszaru gospodarki lokalnej.
W obszarze oceny aktualnej sytuacji wyniki układają się następująco:

str. 33

Strategia Rozwoju Gminy Padew Narodowa na lata 2015-2025

Druga seria pytań odnosiła się do oceny ważności działań związanych z rozwojem gospodarczym
gminy. Respondenci oceniali i wskazywali pożądane kierunki prowadzenia lokalnej polityki w tym
względzie
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie odpowiedzi udzielonych podczas badań ankietowych poprzez Internet

Ujawniające się w przedstawionych powyżej diagramach dominacje pozostają w dobrej relacji do
wniosków pozyskanych podczas spotkań konsultacyjno-informacyjnych prowadzonych we
wszystkich sołectwach gminy w 2015 roku w związku z procesem budowania Strategii.
Reasumując powyższe analizy można przyjąć, jako rekomendację programu Strategii, jako
ważnych obszary priorytetowe:
 Należy wzmocnić działania związane z promocją gospodarczą gminy
 Należy prowadzić działania sprzyjające lepszemu wykorzystaniu atutu gminy jakim
jest posiadania na jej terytorium stacji przeładunkowej szerokiego toru
 Należy wykorzystać bardzo dobre warunki i tradycje produkcji rolniczej
 Należy wydzielać tereny inwestycyjne pod działalność gospodarcza oraz
budownictwo
 Należy wprowadzać różne formy wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw

Analiza budżetu
Budżet gminy odzwierciedla system zarządzania gospodarka lokalną. Na potrzeby dokumentu
strategii dokonano jedynie ogólnego przeglądu zagadnień związanych z budżetem odnosząc go do
obszaru czasowego porównywalnego z zakresem czasowym strategii. W celu zapewnienia
możliwie najbardziej syntetycznej formy prezentacji zastosowano wizualizacje za pomocą
wykresów.
Rysunek 12 Wydatki budżetowe gminy Padew Narodowa na przestrzeni ostatniej dekady

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Rysunek 13 Dochody budżetowe gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Rysunek 14 Wydatki budżetu gminy na 1 osobę

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Rysunek 15 Wydatki inwestycyjne w złotych polskich

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Rysunek 16 Struktura dochodów budżetowych za rok 2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Rysunek 17 Struktura wydatków budżetowych za rok 2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

SFERA SPOŁECZNA
Demografia
Aktualnie (tj. wg stanu na koniec roku 2014) gminę Padew Narodowa zamieszkuje 5394 osoby
(2692 kobiet i 2702 mężczyzn). Na przestrzeni ostatniej dekady liczba ludności ulegała wahaniom
jednakże nie wykazuje wyraźnych tendencji zmian i można uznać, że w okresie przygotowywania
strategii rozwoju gmina Padew Narodowa wykazywała stabilność w tym zakresie.
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Rysunek 18 Ludność gminy Padew Narodowa w okresie ostatnich 10 lat

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Rysunek 19 Liczba kobiet i mężczyzn

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Ponadto, gminę charakteryzuje duża stabilność, w odniesieniu do utrzymywania się proporcji płci w
gminie na poziomie niemal idealnie 50% z promilową przewagą mężczyzn.
Najliczniejszą grupą funkcjonalną są osoby starsze powyżej 70 lat których w gminie jest 585 osób.
Grupy w pozostałych zakresach wiekowych wykazują porównywalne udziały przy czy co warto
odnotować jedną z najmniej licznych są osoby w wieku od 0 do 4 lat, co powinno być powodem
zainteresowania i obserwacji zarządzających gminą, bowiem w dłuższej perspektywie konieczne
może okazać się zastosowanie odpowiedniej polityki społecznej.

str. 39

Strategia Rozwoju Gminy Padew Narodowa na lata 2015-2025
Rysunek 20 Struktura wiekowa mieszkańców gminy na koniec 2014r.

Ź Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Rysunek 21 Ludność gminy w podziale na sołectwa

Rysunek 22 Struktura gęstości zaludnienia
w gminie Padew Narodowa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Jak widać z przedstawionych wykresów miejscowość gminna dominuje nad pozostałymi zarówno
pod względem ilości mieszkańców jak i gęstości zaludnienia, co należy uznać za sytuację
potwierdzającą naturalny rozkład potencjału ludzkiego oraz liderski charakter Padwi
W analizie strategicznej jednym z ważniejszych odniesień związanych z demografią są
ekonomiczne grupy wiekowe. W gminie Padew Narodowa jest korzystna, jednak na przestrzeni
ostatnich 10 lat daje się zaobserwować niekorzystne trendy.
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Rysunek 23
Dynamika zmian struktury ekonomicznych grup wiekowych w gminie Padew
Narodowa na przestrzeni ostatniej dekady

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W strukturze ludności dominuje grupa w wieku produkcyjnym – jej wartość ponad 62 procent
utrzymuje się na zbliżonym poziomie od 5 lat. Niepokojąca jest obserwacja spadającego udziału
grupy przedprodukcyjnej oraz wzrastającego udziału osób w wieku poprodukcyjnym. Z punktu
widzenia strategii działań oznaczać to może sygnał dla władz, aby podejmować przedsięwzięcia
perspektywiczne

Rysunek 24 Dynamika zmian przyrostu naturalnego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Rysunek 25 Trendy w zakresie narodzin i zgonów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Rysunek 26 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W ruchu naturalnym ludności gminy w latach 2004-2014 zaznaczyły się wahania liczby urodzeń,
wzrost liczby zgonów, co wyraziło się spadkiem przyrostu naturalnego.
str. 42

Strategia Rozwoju Gminy Padew Narodowa na lata 2015-2025
W ocenie sytuacji demograficznej gminy ważnym wskaźnikiem są współczynniki obciążenia
demograficznego. Sytuację w tym zakresie wraz z tendencjami ilustrują poniższe wykresy.
Analizując powyższy wykres można stwierdzić w miarę pozytywne trendy co wyraża się
stabilnością od roku 2010) relacji osób nieprodukcyjnych do produkcyjnych. Bardziej niepokojące
spostrzeżenia dostarcza wykres relacji osób które już wyszły z rynku pracy do tych, którzy dopiero
nań wejdą. W tym przypadku utrzymywanie się liniowego wzrostu wskazuje na wzrastające
obciążenie przyszłych pokoleń gminy. Ujawnienie tej obserwacji już teraz na etapie budowani
strategii rozwoju jest bardzo istotne bowiem pozwala na etapie planowania rozwoju planować
działania, które będą niwelować ww. trendy.
Rysunek 27 Ludność w wieku poprodukcyjnym Rysunek 28 Ludność w wieku poprodukcyjnym na
na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
100 osób w wieku produkcyjnym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Zjawisko migracji ludności gminy Padew Narodowa wykazuje przewagę odpływu ludności nad
napływem, co jest zjawiskiem charakterystycznym dla większości obszarów wiejskich
Rysunek 29 Saldo migracji gminnych wewnętrznych na pobyt stały

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Największy odpływ ludności z gminy nastąpił w 2005 r., w którym saldo migracji osiągnęło
wartość --32 promila, a najmniejszy w 2013 r., w którym saldo migracji osiągnęło wartość -3
promila. W roku 2012 odnotowano napływ w wysokości 3 promili.
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Rysunek 30 Saldo migracji zagranicznych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Zatrudnienie
W świetle danych GUS w gminie Padew Narodowa na koniec 2014 roku zatrudnienie w
podmiotach gospodarki posiadało 348 osób

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Bardziej wnikliwa analiza danych o zatrudnieniu ujawnia, że pod względem płci
zatrudnionych jest więcej kobiet niż mężczyzn (wyjątkiem był rok 2011) i na bazie 10 letniej
obserwacji można uznać, że taki stan jest charakterystyczny dla tej gminy – Aktualnie zatrudnione
kobiety przeważają o ok. 50 miejsc pracy.
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Rysunek 31 Struktura zatrudnionych pod względem płci

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Problemy bezrobocia
W 2014 r. w gminie zarejestrowanych było 286 osób bezrobotnych. Wielkość ta ulega
ciągłym zmianom. Analiza problemu bezrobocia wskazuje relacje powiązań tego wskaźnika stanu
lokalnej sytuacji na rynku pracy. Po wyraźnym obniżeniu liczby bezrobotnych w 2007 roku w
chwili obecnej liczba bezrobotnych utrzymuje się na w miarę zbliżonym poziomie ze tendencją do
zmniejszania się liczby bezrobotnych począwszy od roku 2011 co należy uznać za zjawisko
pozytywne

Rysunek 32 Dynamika zmian liczby bezrobotnych w gminie Padew narodowa na przestrzeni
ostatniej dekady

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Interesującą obserwacją jest to, że bezrobotnymi w gminie są w większości kobiety, przy
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czym zróżnicowanie to jest znikome a na koniec 2014 w gminie była równa liczba bezrobotnych
kobiet i mężczyzn.
Rysunek 33 Liczba bezrobotnych pod względem płci

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Ostatnim wskaźnikiem realizowanym przy ocenie sytuacji gminy pod względem rynku pracy
jest obciążenie wskazujące udział osób bezrobotnych przypadających na 1 osobę pracującą. W
gminie Padew Narodowa wskaźnik te pozostaje w bezpośredniej relacji z dynamiką wskaźnika
określającego liczbę bezrobotnych. Ilustruje to poniższy wykres
Rysunek 34 Udział bezrobotnych przypadających na 1 osobę pracującą w gminie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Jak widać dynamika zmian obciążenia pulsuje w rytm zmian liczby zatrudnionych przyjmując
wartości na poziomie średnio 8%
Rozwój drobnej przedsiębiorczości na wsi, który mógłby w sposób widoczny wpłynąć na
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zmniejszenie zjawiska bezrobocia, natrafia na szereg trudności. Część z nich to problemy
obiektywne natury zewnętrznej jak na przykład: bariera popytu, brak środka transportu, problemy
związane z dystrybucją gotowych towarów i zakupem surowców, zubożenie miejscowej ludności,
spadek stopy życiowej ludności w skali kraju, polityka ośrodków decyzyjnych, kłopoty z dostępem
do kredytów bankowych (np. brak wymaganych poręczeń). Druga część to problemy natury
wewnętrznej związanej z brakiem wykwalifikowanej kadry pracowniczej dla zakładów
produkcyjnych, brakiem odpowiednich systemów motywacyjnych i zabezpieczeń socjalnych dla
pracowników, trudną do opanowania fluktuacją kadr, niedostateczną wiedzą ekonomiczną
kandydatów na przedsiębiorców) oraz informacji na temat programów pomocowych i kredytów
preferencyjnych na rozwój rolnictwa.
Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu podejmuje kroki mające na celu przeciwdziałanie zjawisku
bezrobocia. Organizowane są prace interwencyjne i roboty publiczne, wdrażany jest program
aktywizacji zawodowej absolwentów oraz szkoleń zawodowych (pozwalających na
przekwalifikowanie zawodowe), udzielanie pożyczek na otwarcie działalności gospodarczej oraz
organizowanie giełd pracy, pomoc doradcza dla nowopowstałych firm.

Mieszkalnictwo
Budownictwo mieszkaniowe realizowane jest w systemie indywidualnym. Występuje i
utrwala się tendencja do koncentracji zabudowy mieszkaniowej wzdłuż istniejących ciągów
komunikacyjnych, infrastruktury technicznej. Tendencję rozwojową wykazuje szczególnie
miejscowość gminna - Padew Narodowa. W nieco mniejszym stopniu wsie położone peryferyjnie, o
niskich walorach rolniczych, nie stanowiące atrakcyjnych lokalizacji mieszkalnictwa. Na terenie
miejscowości Padew Narodowa istnieją 2 nowe osiedla budynków jednorodzinnych: „Wygwizdów
II” i „Polska Wieś II”. Podobnie w miejscowości Zarównie zostały wskazane terenu pod
budownictwo domów jednorodzinnych z wytyczonymi działkami przeznaczonymi do sprzedaży.
Rysunek 35 Liczba mieszkań w gminie Padew Narodowa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Rysunek 36 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Rysunek 37 Przeciętna powierzchnia mieszkania na 1 osobę

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Jak widać z przedstawionych powyżej relacji pod względem mieszkalnictwa sytuację w
gminie można ocenić jako dobrą. Ponadto, gmina posiada znaczne rezerwy terenów budowlanych,
które są zapisane w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego gminy.
Sytuację związaną z infrastrukturą i gospodarką komunalną w gminie ilustrują poniższe
wykresy ujawniające stan i tendencje w zakresie tak podstawowych udogodnień jak bieżąca woda,
kanalizacja oraz dostęp do sieci gazowej.
Rysunek 38 Korzystający z wodociągu
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Rysunek 39 Korzystający z kanalizacji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Rysunek 40 Korzystający z gazu sieciowego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Jak widać sytuacja w zakresie wodociągów i kanalizacji może być uznana z a w pełni
zaspokojoną, natomiast w przypadku wykorzystania gazu ziemnego zaspokojenie potrzeb kształtuje
się na poziomie 50%, a ostatni większy wzrost w tym zakresie nastąpił w roku 2008.
Dodatkowe parametry charakteryzujące infrastrukturę związaną
z mieszkalnictwem
odzwierciedlają wykresy przedstawiające tendencje wykorzystania mediów.
Rysunek 41 zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca [m3]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Rysunek 42 zużycie gazu z sieci w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca [m3]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Analiza infrastruktury socjalnej
Oświata
Wychowanie przedszkolne
W gminie funkcjonują obecnie dwa przedszkola zapewniające opiekę nad dziećmi w wieku
przedszkolnym. Pierwsze z nich o nazwie „Promyczek” jest prowadzone przez Stowarzyszenie
Rozwój Gminy Padew Narodowa, drugie pod nazwą „SMYKI” jest prowadzone również przez
stowarzyszenie OMNIBUS z siedziba w Knapach

Szkolnictwo Podstawowe
W zakresie obsługi, sieć szkół podstawowych w gminie jest wystarczająca.
Rysunek 43 Liczba uczniów klas podstawowych
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Malejąca liczba uczniów może spowodować w przyszłości konieczność zmian organizacyjnych
szkolnictwa w gminie.
Gimnazja
W gminie funkcjonuje jedno publiczne gimnazjum, zlokalizowane w miejscowości gminnej
Padew Narodowa. Obiekt gimnazjum zapewnia docelowe potrzeby kształcenia młodzieży
Rysunek 44 Liczba uczniów klas gimnazjalnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Sytuację w gminę w zakresie oświaty dodatkowo charakteryzują dwa wskaźniki: współczynnik
skolaryzacji oraz liczba uczniów przypadająca na 1 komputer
Rysunek 45 Współczynnik skolaryzacji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Wartości wskaźnika skolaryzacji powyżej 100% oznaczają, że kształci się w nich również młodzież
z poza gminy Padew Narodowa
Rysunek 46 Liczba uczniów przypadająca na 1 komputer

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Jak widać obserwujemy znaczący spadek liczby uczniów przypadających na 1 komputer co jest
wartością pozytywną.

Usługi kultury
Infrastrukturę kultury w gminie tworzą: biblioteka wraz z filiami, GOK z salą widowiskową,
świetlice przy remizach strażackich oraz obiekty oświatowe jako miejsca upowszechniania dorobku
działalności kulturalnej.
GOK, zlokalizowany w wielofunkcyjnym obiekcie w centrum gminy, posiada niezbędne zaplecze
dla organizowania imprez kulturalnych. Zakres działalności GOK oprócz roli organizatorskiej i
koordynującej, oprowadzenie kółek zainteresowań dla dzieci i młodzieży w zakresie plastyki, tańca
, nauki gry na instrumentach muzycznych, kółka teatralnego.
Ponadto w zakres działalności GOK wchodzi przygotowanie występów okolicznościowych
uświetniających spotkania rocznicowe, świąt państwowych, rocznic historycznych itp.
Działalność kulturalna GOK opiera się głównie na współpracy z placówkami oświatowymi tj. na
szkole podstawowej i gimnazjum oraz z OSP.
Domy Strażaka zlokalizowane we wsiach poza miejscowością gminną, mieszczące w swoich
obiektach świetlice, ograniczają aktualnie swoją działalność do udostępnienia tych pomieszczeń na
organizowanie zebrań wiejskich lub urządzanie wesel.
Praktycznie życie kulturalne gminy koncentruje się w miejscowości gminnej w GOK, obiektach
oświatowych i bibliotekach.
W gminie działa biblioteka publiczna w Padwi Narodowej oraz 5 filii w Babulach, Zarówniu,
Wojkowie, Przykopie i Rożniatach. Biblioteka posiada 48223 woluminy, co stanowi około 0,7%
księgozbioru wiejskich bibliotek publicznych województwa podkarpackiego. Liczba czytelników
wynosi ponad 1098 osób, co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców daje wartość 202 osoby na 1000
mieszkańców
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Ważnym ogniwem w życiu kulturalnym gminy chociaż w ograniczonym zakresie są organizacje
społeczne i zawodowe, których działalność ma znaczenie integrujące mieszkańców gminy oraz
wpływa na rzecz rozwoju lokalnej społeczności

Ochrona zdrowia i opieka społeczna
Funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Padew Narodowa dysponujący własnym
budynkiem . Baza lokalowa na stan obecny jest dobra, jednakże docelowo wymagana będzie
dostosowanie funkcji obiektu do zmieniających się potrzeb społecznych. Niezależnie od NZOZ w
gminie funkcjonuje:
 prywatne gabinety stomatologiczne na podstawie umowy z Podkarpackim Oddziałem
Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie; zatrudnienie 3 osoby;
 gabinet rehabilitacji; zatrudnienie 2 osoby;
Rysunek 47 Liczba porad udzielonych przez placówki opieki zdrowotnej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W gminie funkcjonuje 2 apteki, a liczbę osób obsługiwanych odzwierciedla poniższy rysunek
Rysunek 48 Liczba osób przypadająca na 1 aptekę

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Analiza problemów gminy .
Analiza problemów lokalnych w gminie była jednym z głównych tematów wszystkich spotkań
konsultacyjno-informacyjnych realizowanych w okresie lutego do kwietnia 2015 na terenie całej
gminy. Zidentyfikowane problemy poddano kompleksowej analizie, a następnie dokonano
syntetycznego podsumowania.
Analiza problemów rozwojowych gminy
W świetle analizy SWOT realizowanej za pomocą ankiety sondażowej wykorzystującej zarówno
kanał internetowy (publikacja interaktywnej ankiety na witrynie głównej gminy) jak i wersji
papierowej (dostępnej dla wszystkich zainteresowanych w sekretariacie Urzędu Gminy
najważniejszymi problemami rozwojowymi gminy Padew Narodowa zidentyfikowanymi w 2015
roku były w układzie rankingowym :





słaby poziom rozwoju gospodarczego;
wysoki poziom bezrobocia;
zagrożenia powodziowe.
Niskie dochody

Jak większość gmin Padew Narodowa boryka się z szeregiem dodatkowych problemów, które
można podzielić na:
Problemy społeczne.
Wśród tych problemów najdotkliwsze jest oczywiście bezrobocie, które jest konsekwencją
zachodzących zjawisk gospodarczych w sferze strategii gospodarki państwa, a przejawia się w
wyniku niekorzystnej struktury wiekowej ludności (wzrastająca liczba mieszkańców wieku
poprodukcyjnego i systematycznie malejąca liczba ludności w wieku do 18 lat); słabo rozwinięty
sektor usług na terenie gminy ogranicza ofertę miejsc pracy
Problemy strukturalne.
Przejawiające się w niedoinwestowaniu gminy w usługi o charakterze komercyjnym;
niewystarczające wyposażenie gospodarstw domowych w infrastrukturę techniczną; trudności ze
zbytem płodów rolnych oraz brak przetwórstwa na miejscu.
Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego.
Gmina posiada niewiele zabytków kultury materialnej. Przesłanką atrakcyjności gminy może być
oferta wykorzystywania terenów leśnych dla celów wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców
gminy, a szczególnie pobliskiego Mielca.
Szanse rozwiązania problemów gminy należy rozważać poprzez kryteria: organizacyjne. Władze
samorządowe powinny poszukiwać rozwiązań w porozumieniu z PUP ułatwiające mieszkańcom
gminy pozostającym bez pracy zdobycia kwalifikacji przydatnych na rynku pracy. Ważnym
elementem pobudzającym i aktywizującym obszar gminy jest jego promocja na forum
regionalnym. Szanse te zależne są od:
 racjonalnego gospodarowania zasobami finansowymi i mieniem gminy;
 umiejętności pozyskiwania funduszy pomocowych dla inwestycji proekologicznych i
gospodarki rolnej.
 tworzenia obszarów atrakcyjności inwestycyjnej;
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wyznaczenie zwartych obszarów zabudowy mieszkaniowej wyposażonej w pełny zakres
infrastruktury technicznej;
poprawę bezpieczeństwa na terenach zalewowych.

Problemy gminy na poziomie jednostek pomocniczych odnoszące się do czasu opracowywania
strategii były przedmiotem uspołecznionej analizy i dyskusji realizowanej w roku 2015 we
wszystkich sołectwach podczas zebrań wiejskich. Poniżej zestawiono problemy poszczególnych
sołectw wskazywane przez uczestników zebrań wiejskich
Pomimo różnorodności problemów występujących w różnych częściach terytorium gminy
obserwuje się występowanie problemów, które są wspólne dla wszystkich.
W syntetycznym ujęciu problemy gminy można sprowadzić do następujących kategorii:
 Problemy dotyczące infrastruktury komunikacyjnej i infrastruktury jej towarzyszącej
 Problemy związane z bezpieczeństwem powodziowym oraz infrastruktura z tym
związanej
 Niewystarczająca sieć kanalizacji sanitarnej w różnych miejscach gminy
 Potrzeby w zakresie oświetlenia ulic i placów
 Potrzeby w zakresie termomodernizacji obiektów publicznych oraz rozwoju
energetyki odnawialnej
 Niesatysfakcjonujące centra miejscowości wiejskich oraz centrum gminy
 Niewystarczająca infrastruktura rekreacyjna oraz wyposażenie związane z
organizacją czasu wolnego
 Zdegradowane przestrzenie wyrobisk wymagające rekultywacji
 Potrzeby w zakresie oferty zajęć wyrównawczych w szkołach
Warto podkreślić, że niezależnie od ww. segregacji problemów oraz ich syntezy do sformułowania
programu rozwoju zawartego w Strategii wykorzystane zostały wszystkie ww. problemy
powiększone o zgłoszenia dokonane przez sieć Internet. Wszystkie pozyskane różnymi kanałami
informacyjnymi problemy posłużyły jako jedne z ważniejszych przesłanek przy formułowaniu
właściwej strategii czyli opisu przedsięwzięć, których realizacja ma w rezultacie przenieść
zbliżenie się do stanu wyrażonego w zapisie wizji rozwoju
Ze względu na potrzebę zachowania przejrzystości programu rozwoju poszczególne problemy w
procesie formowania opisu strategii zostały uwzględnione w postaci odpowiadających im
kierunków działań. Działania te zostały tak sformułowane, aby poprzez swoją formę ogarnąć
wszystkie ww. problemy, a jednocześnie nie zamykać możliwości objęcia innych podobnych lecz
nie wyrażonych podczas procesu identyfikacji problemów (np. poprzez zbyt szczegółowe
sformułowania).
Intencją takiego podejścia było wypracowanie możliwie indywidualnej i unikalnej dla gminy
Padew Narodowa strategii działań, a jednocześnie elastycznej na tyle, aby w przyszłości można
było ograniczyć aktualizacje dokumentu Strategii do niezbędnego minimum.

Analiza SWOT
Podstawę analizy SWOT stanowiły wyniki badań sondażowych realizowanych w gminie z
zapewnieniem pełnego udziału wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Rankingi
poszczególnych składowych tej analizy zestawiono poniżej podając procent osób wskazujących.
str. 55

Strategia Rozwoju Gminy Padew Narodowa na lata 2015-2025
(Uwaga: wartość procentowa odzwierciedla liczbę osób którzy wskazali dany aspekt SWOT – ze
względu na możliwość wyboru kilku opcji wartości tych nie można sumować do 100%)

Słabości gminy
76.5%

Brak perspektyw dla ludzi młodych

47.1%

Małe zainteresowanie inwestorów

35.3%

Niewykorzystany potencjał produkcji rolnej

35.3%

Brak miejsc do spędzania czasu dla młodzieży (siłownie, świetlice, kluby itp)

23.5%

Niskie poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro gminne

17.6%

Słaba komunikacja między ludźmi w sprawach ważnych (społecznych,
lokalnych),

17.6%

Niska integracja społeczności lokalnej

17.6%

Słaby system melioracyjny

11.8%

Niewystarczająca promocja gospodarcza gminy

5.9%

Niewykorzystane obiekty po szkołach

5.9%

Odległe położenie gminy względem wielkich aglomeracji

5.9%

Słaba współpraca przedsiębiorców

mniej niż 1 Rozdrobnione rolnictwo
mniej niż 1 Centrum miejscowości gminnej wymagające rewitalizacji
mniej niż 1 Niewystarczająca infrastruktura sportowa i rekreacyjna
mniej niż 1 Zbyt mała liczba boisk sportowych

Atuty gminy
64.7%

Korzystne położenie pomiędzy obszarami gospodarczymi Mielca i Tarnobrzega

52.9%

Pobliskie położenie specjalnych stref ekonomicznych w Mielcu i Tarnobrzegu

35.3%

Brak większych konfliktów społecznych

35.3%

Sprawny system szkolnictwa

29.4%

Tradycje i doświadczenie w produkcji ziemniaków

23.5%

Optymalna sieć dróg publicznych

17.6%

Atrakcyjne tereny pod inwestycje

11.8%

Liczne obiekty komunalne możliwe do gospodarczego wykorzystania

5.9%

Optymalna dostępność usług medycznych

5.9%

Urząd gminy nastawiony na rozwój
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5.9%

Potencjał gospodarczy wynikający z dostępu do "szerokiego toru"

5.9%

Inne

Szanse gminy
88.2%

Możliwość korzystania ze środków europejskich i innych źródeł finansowania
zewnętrznego

47.1%

Trendy związane z poszukiwaniem wysokiej jakości żywności

35.3%

Odwracanie się fali emigracji - powroty osób wzbogaconych z zagranicy
posiadających wiedzę i umiejętności

29.4%

Rozwój technologii informacyjnych

23.5%

Dynamicznie rozwijające się województwo podkarpackie

23.5%

Brak w otoczeniu gminy uciążliwych zakładów przemysłowych

17.6%

Niedalekie położenie od autostrady A4 i dogodny dojazd

11.8%

Krajowa polityka rozwoju obszarów wiejskich sprzyjających rozwojowi
małych gospodarstw rodzinnych

11.8%

Dobra współpraca z gminami sąsiedzkimi

5.9%

Wzmocnienie współpracy w ramach Euroregionu Karpackiego

5.9%

Inne

Zagrożenia
41.2%

Ogólnopolski problem bezrobocia

23.5%

Ogólnopolski problem migracji za granice

23.5%

Niestabilna sytuacja polityczna w kraju

17.6%

Niestabilna sytuacja gospodarcza w kraju

5.9%

Niepewność związana z sytuacją międzynarodową

52.9%

Starzenie się społeczeństwa

17.6%

Niejasne przepisy prawa

52.9%

Zbyt wysokie podatki, koszty utrzymania pracownika, składki ZUS

23.5%

Peryferyjne położenie województwa Podkarpackiego

29.4%

Skomplikowane procedury związane z pozyskiwaniem dotacji europejskich oraz ich
rozliczaniem
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Analiza SWOT w ujęciu macierzowym
W celu bardziej przejrzystego wnioskowania wyniki analizy SWOT ujęto w klasycznej formie
macierzy, której uwzględniono po 10 najwyżej punktowanych czynników rozwoju
Szanse

Zagrożenia
1. Ogólnopolski

1. Możliwość korzystania ze środków
europejskich i innych źródeł finansowania
zewnętrznego
2. Trendy związane z poszukiwaniem
wysokiej jakości żywności
3. Odwracanie się fali emigracji - powroty
osób
wzbogaconych
z
zagranicy
posiadających wiedzę i umiejętności
4. Rozwój technologii informacyjnych
5. Dynamicznie
rozwijające
się
województwo podkarpackie
6. Brak w otoczeniu gminy uciążliwych
zakładów przemysłowych
7. Niedalekie położenie od autostrady A4 i
dogodny dojazd
8. Krajowa polityka rozwoju obszarów
wiejskich
sprzyjających
rozwojowi
małych gospodarstw rodzinnych
9. Dobra współpraca z gminami sąsiedzkimi
10. Wzmocnienie współpracy w ramach
Euroregionu Karpackiego
Mocne strony - Atuty
1. Korzystne położenie pomiędzy obszarami
gospodarczymi Mielca i Tarnobrzega
2. Pobliskie położenie specjalnych stref
ekonomicznych w Mielcu i Tarnobrzegu
3. Brak większych konfliktów społecznych
4. Sprawny system szkolnictwa
5. Tradycje i doświadczenie w produkcji
ziemniaków
6. Optymalna sieć dróg publicznych
7. Atrakcyjne tereny pod inwestycje
8. Liczne obiekty komunalne możliwe do
gospodarczego wykorzystania
9. Optymalna dostępność usług medycznych

problem

bezrobocia

2. Ogólnopolski problem migracji za
granice
3. Niestabilna sytuacja polityczna w kraju
4. Niestabilna sytuacja gospodarcza w
kraju
5. Niepewność związana z sytuacją
międzynarodową
6. Starzenie
się
społeczeństwa
7. Niejasne

przepisy

prawa

8. Zbyt
wysokie
podatki,
koszty
utrzymania pracownika, składki ZUS
9. Peryferyjne położenie województwa
Podkarpackiego
10. Skomplikowane procedury związane z
pozyskiwaniem dotacji europejskich
oraz ich rozliczaniem
Słabe strony
1. Brak perspektyw dla ludzi młodych
2. Małe zainteresowanie inwestorów
3. Niewykorzystany potencjał produkcji
rolnej
4. Brak miejsc do spędzania czasu dla
młodzieży (siłownie, świetlice, kluby
itp.)
5. Niskie poczucie odpowiedzialności za
wspólne dobro gminne
6. Słaba komunikacja między ludźmi w
sprawach
ważnych
(społecznych,
lokalnych),
7. Niska integracja społeczności lokalnej
8. Słaby system melioracyjny
9. Niewystarczająca promocja gospodarcza
gminy
10. Niewykorzystane obiekty po szkołach
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Program rozwoju
Opis wizji, kierunków i celów rozwoju gminy oraz planowanych strategii ich osiągania

Wizja rozwoju
Wizja rozwoju gminy jest opisowym wyrażeniem jej aspiracji oraz stanowi odpowiedź na pytanie
jak samorząd i wspólnota lokalna chciałaby widzieć gminę w perspektywie czasowej objętej
zakresem strategii. Wizja jest swego rodzaju wzorcem stanowiącym tło doboru i oceny zasadności
przyjętych celów strategicznych, do którego gmina chce się przybliżyć oraz do którego będą
prowadzić działania związane z realizacją Strategii.
Obrazem przyszłości do którego dąży gmina Padew Narodowa jest zasobna, bezpieczna oraz
zintegrowana wspólnota posiadająca dobre warunki do życia wynikające z mądrego wykorzystania
unikalnych walorów gospodarczych oraz rozwiniętej infrastruktury technicznej i społecznej.
Poczucie trwałości rozwoju zapewnia tej wspólnocie rozsądna polityka lokalna ukierunkowana na
ochronę lokalnego dziedzictwa i zachowanie go dla kolejnych pokoleń.

Misja Strategii
Misja stanowi syntetyczną deklarację określającą najwyższego poziomu cel, najogólniejszą
koncepcję działania.
Misją Strategii jest wsparcie samorządu w osiąganiu trwałego i zrównoważonego rozwoju gminy
poprzez inspirowanie i koordynację działań ukierunkowanych na rozwój gospodarczy poprawę
jakości życia z troską o bezpieczeństwo mieszkańców i zachowanie walorów lokalnego
dziedzictwa.

Przyjęty model rozwoju
Prace nad Strategią Rozwoju Gminy Padew Narodowa prowadzone były z dbałością o zachowanie
na każdym ich etapie stosowania zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju uznawanego jako
aktualnie najlepszy model stabilnego rozwoju społeczności lokalnych. Idei tej zostały
podporządkowane na wszystkich poziomach cele, działania oraz inne elementy przyszłego procesu
wdrażania. Założenia tego modelu ujęte w formie graficznej zostały przedstawione na poniższym
rysunku. Warto podkreślić, że zasada trwałego i zrównoważonego rozwoju stanowi podstawę
wszelkich programów wspierających ze strony Unii Europejskiej.
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Rysunek 49 Przyjęty model prowadzenia polityki rozwoju w gminie Padew Narodowa

Źródło: Schemat utworzony na podstawie modelu Johna Elkingtona

Kierunki i cele
Cele strategiczne to cele z długim horyzontem czasowym, wynikające z wizji rozwoju, będące jej
konkretyzacją. Cele te wyznaczają kierunek działania podmiotów życia społecznego i
gospodarczego gminy. Są to cele długookresowe, wskazujące działania, które prowadzą do
zwiększenia przyszłych możliwości i konkurencyjności gminy. Są one sformułowane ogólnie, jako
cele funkcjonalne, tzn. wyrażające pożądane funkcje (potrzeby), które winny zostać zrealizowane
(zaspokojone) w określonym horyzoncie czasu. Pomimo swej ogólności cele strategiczne są
związane z konkretną rzeczywistością oraz prognozą jej zmian w przyszłości. Sformułowano trzy
cele strategiczne. Są one sobie równe pod względem ważności i pilności, a zatem ich
uszeregowanie nie ma wpływu na kolejność realizacji.

Cele strategiczne
Sformułowane, zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego, cele strategiczne dla Gminy Padew
Narodowa w perspektywie roku 2025, są następujące:
Cel strategiczny A
Stymulowanie rozwoju gospodarczego oraz wypromowanie gminy jako atrakcyjnego miejsca dla
inwestorów
Cel strategiczny B
Poprawa jakości życia poprzez podniesienie standardu usług publicznych, optymalną infrastrukturę
oraz włączenie społeczne
Cel strategiczny C
Zapewnienie bezpieczeństwa oraz dobrych warunków do zamieszkiwania dla obecnego i
przyszłych pokoleń poprzez racjonalne korzystanie z zasobów dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego
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Obszary priorytetowe
Uwzględniając wyniki prac zespołów roboczych, propozycje projektów zgłaszane przez instytucje
samorządowe, organizacje społeczne, przedsiębiorców oraz inne podmioty życia społecznogospodarczego dla każdego z obszarów rozwoju zrównoważonego zostały wyodrębnione obszary
interwencji strategicznej. Przedstawia je poniższa tabela.
aTebaT 1

Obszary priorytetowe Strategii

Sfera gospodarcza

Sfera społeczna

Sfera
środowiskowo- przestrzenna

Obszar A.1
Atrakcyjność inwestycyjna

Obszar B.1
Optymalna infrastruktura
społeczna

Obszar C.1
Uzupełnienie i optymalna
rozbudowa infrastruktury
technicznej

Obszar A.2
Promocja gminy

Obszar B.2
Sport i rekreacja

Obszar C.2
Gospodarowanie zasobami
dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego

Obszar A.3
Lokalny potencjał
gospodarczy

Obszar B.3
Społeczeństwo obywatelskie

Obszar C.3
Bezpieczeństwo energetyczne

B.4. Włączenie społeczne
Źródło: opracowanie własne

Cele operacyjne
Cele te stanowią rozwinięcie celów strategicznych, lecz obejmują krótszy horyzont czasowy. Ich
realizacja stanowi podstawę do osiągnięcia celów strategicznych.
Cele operacyjne odzwierciedlają rezultaty oczekiwane do osiągnięcia w projektowanym okresie
poprzez realizację działań. Cele te zostały zestawione poniżej. Dla przejrzystości poszczególnym
celom nadane zostały kody odpowiadające ww. priorytetowym obszarom rozwoju. W kilku
przypadkach realizacja danego priorytetu wymagała sformułowania dwóch lub więcej celów w
danym obszarze, co wymagało wprowadzenia kodu złożonego z trzech znaków: pierwszy wskazuje
oznaczenie odpowiadającego celu strategicznego, drugi obszar strategiczny, a trzeci numer celu w
danym obszarze.
Uwzględniając powyższe priorytety cele operacyjne Strategii Rozwoju na lata 2015-2025
przedstawiają się następująco:
dla obszaru A.1
A.1.1. Rozwój obszarów inwestycyjnych
A.1.2 Rewitalizacja i rozszerzenie funkcji gospodarczej centrum miejscowości gminnej
A.1.3. Utworzenie punktu obsługi inwestora
dla obszaru A.2
A.2.1. Utworzenie lokalnego systemu informacji gospodarczej
A.2.2. Program działań promujących walory oraz ofertę gminy (np. Gminne Święto Ziemniaka)
dla obszaru A.3
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A.3.1 Organizacja lokalnego programu wsparcia dla przedsiębiorczości
A.3.2. Integracja środowisk gospodarczych w gminie
A.3.3. Rozwój infrastruktury gospodarczej (punkty skupu targowisko itp.)
dla obszaru B.1
B.1.1. Rozwój sieci wiejskich centrów kultury
B.1.2. Rozbudowa placów zabaw dla dzieci
B.1.3. Rozwój centrów miejscowości wiejskich oraz miejsc spotkań mieszkańców gminy
B.1.4. Rozwój obiektów infrastruktury szkolnej
dla obszaru B.2
B.2.1. Rozwój systemu obiektów sportowych w gminie
B.2.2. Organizowanie lokalnej sieci ścieżek rowerowych w nawiązaniu do istniejącego układu
komunikacyjnego
dla obszaru B.3
B.3.1 Program wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych
B.3.2. Rozwój lokalnych organizacji pozarządowych
dla obszaru B.4
B.4.1. Promocja i rozwój ekonomii społecznej
B.4.2. Poprawa integracji społecznej
B.4.3. Wzrost aktywności zawodowej i poprawa adaptacyjności
B.4.4. Program edukacji społecznej
dla obszaru C.1
C.1.1. Poprawa stanu drogowych połączeń komunikacyjnych
C.1.2. Poprawa stanu obiektów gospodarki wodnej
C.1.3. Systemowa rozbudowa drogowej infrastruktury towarzyszącej
C.1.4 Program ochrony zasobów dziedzictwa przyrodniczego
dla obszaru C.2
C.2.1. Rozszerzenie obszaru działań i przedsięwzięć w zakresie rozwoju kultury i ochrony
dziedzictwa kulturowego
C.2.2. Gminny program edukacji ekologicznej
dla obszaru C.3
C.3.1 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie.
C.3.2 Rozwój energooszczędnego oświetlenia ulic i terenów
C.3.3 Promocja i rozwój energetyki odnawialnej w gminie
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Opis planowanego sposobu
osiągania celów strategicznych

(strategii)

Uzgodnione podczas prac zespołów sposoby jakie zaproponowano w celu osiągania
poszczególnych celów zestawiono i uporządkowano jako kierunki działań. Przy formułowaniu
zapisów kierunków działań uwzględniono wszystkie propozycje projektów zgłaszane przez różne
środowiska (Urząd Gminy, instytucje, radnych, sołtysów, środowiska gospodarcze oraz organizacje
społeczne).
Zapisane w formie uogólnionej kierunki zapewniają z jednej strony uwzględnienie wszystkich
zgłoszonych propozycji, a z drugiej nie zamykają możliwości podejmowania innych projektów,
które mogą pojawić się w perspektywie czasowej objętej zakresem Strategii. Taka otwarta formuła
zapisu Strategii umożliwiająca wprowadzanie projektów w ramach uzgodnionych i przyjętych wraz
ze strategią kierunków działań ma na celu zapewnienie elastyczności tego dokumentu, co jest
niezwykle istotne jeśli weźmiemy pod uwagę nieprzewidywalność wyzwań, która wynika z
burzliwości rozwoju technologicznego oraz społecznego obserwowanego w XXI wieku.

dla sfery GOSPODARKA
Cel strategiczny A

Stymulowanie rozwoju gospodarczego oraz wypromowanie gminy jako
atrakcyjnego miejsca dla inwestorów

Cel operacyjny A.1.1
Obszar priorytetowy A.1
Atrakcyjność inwestycyjna

Rozwój obszarów inwestycyjnych
Kierunki działań
A.1.1.1 Opracowanie i wdrożenie programu promocji
walorów inwestycyjnych gminy związanych z istnieniem na
terenie gminy stacji przeładunkowej „szerokiego toru”
A.1.1.2 Prowadzenie skoordynowanych działań związanych
z zapewnieniem odpowiednich regulacji prawnych oraz
organizacyjnych dla terenów przewidzianych pod
inwestycje gospodarcze i mieszkaniowe
A.1.1.3 Prowadzenie systemowych działań związanych z
zapewnieniem optymalnej dostępności komunikacyjnej do
obszarów inwestycyjnych
A.1.1.4 Podejmowanie przedsięwzięć związanych z
zapewnieniem optymalnej infrastruktury technicznej dla
obszarów przewidzianych na inwestycje gospodarcze
A.1.1.5 Utworzenie strefy inwestycyjnej w pobliżu stacji
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przeładunkowej ‘szerokiego toru” w Knapach
A.1.1.6 Doprowadzenie do objęcia strefy inwestycyjnej
przywilejami
Tarnobrzeskiej
Specjalnej
Strefy
Ekonomicznej „WISŁOSAN”
A.1.1.7 Utrzymywanie stałej aktywności marketingowej
gminy w zakresie pozyskiwania nowych inwestorów

Cel operacyjny A.1.2
Rewitalizacja i rozszerzenie funkcji gospodarczej
centrum miejscowości gminnej
A.1.1

Kierunki działań
A.1.2.1 Opracowanie i wdrożenie programu rewitalizacji w
gminie Padew Narodowa
A.1.2.2 Kreowanie Padwi Narodowej w kierunku lokalnego
centrum administracyjno-gospodarczego
A.1.2.3 Promowanie funkcji centrum kulturalnego
A.1.2.4. Rozbudowa systemu chodników w Padwi
Narodowej oraz dostosowanie ich do potrzeb ujawniających
się w trakcie dotychczasowej eksploatacji
A.1.2.5. Wprowadzanie systemu cyfryzacji Urzędu Gminy
oraz innych obiektów użyteczności publicznej
A.1.2.6. Wykonanie systemu monitoringu w centrum
miejscowości Padew Narodowa
Cel operacyjny A.1.3
Utworzenie punktu obsługi inwestora

Kierunki działań
A.1.3.1 Opracowanie koncepcji funkcjonowania oraz formy
organizacyjnej dla jednostki przewidzianej do sprawnej
obsługi podmiotów zainteresowanych prowadzeniem
działalności gospodarczej na terenie gminy
A.1.3.2 Wyposażenie w niezbędne kompetencje i
umiejętności dla osób przewidzianych do „pierwszego
kontaktu z inwestorem
A.1.3.3 Utrzymywanie i systematyczne rozwijanie wiedzy i
umiejętności osób zajmujących się obsługą inwestorów
A.1.3.4 Prowadzenie regularnej analizy możliwości wsparcia
dla inwestorów wynikających z programów operacyjnych
Funduszy Europejskich
A.1.3.6. Utrzymywanie roboczego kontaktu z organizacjami
rządowymi działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego.
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Obszar priorytetowy A.2

Promocja gminy

Cel operacyjny A.2.1
Utworzenie
gospodarczej

lokalnego

systemu

informacji

Kierunki działań
A.2.1.1 Opracowanie strategii i wdrożenie promocji
gospodarczej gminy Padew Narodowa
A.2.1.2 Zaprojektowanie i wdrożenie e-usług w zakresie
informacji gospodarczej dla inwestorów zewnętrznych oraz
wewnętrznych
A.2.1.3 Przygotowanie i regularne doskonalenie zespołu ds.
promocji gospodarczej
A.2.1.4.Wprowadzenie w gminie systemu e-usług

Cel operacyjny A.2.2.
Program działań promujących walory oraz ofertę
gminy

Kierunki działań
A.2.2.1 Opracowanie folderu promującego mocne strony
gminy wynikające z dogodnego położenia przy drodze
wojewódzkie, posiadania terenów pod inwestycje oraz
unikalnych szans związanych istnieniem stacji :szerokiego
toru”
A.2.2.2 Regularna analiza wydarzeń promocyjnych w skali
regionu powiatu oraz sąsiednich jednostek samorządowych
w kierunku wykorzystania dla potrzeb promocji gminy
Padew Narodowa
A.2.2.3 Regularny przegląd i pozyskiwanie środków na
promocje ze źródeł zewnętrznych
A.2.2.4 Współpraca z gminami sąsiedzkimi w zakresie
wspólnych wydarzeń promocyjnych
A.2.2.5 Wykreowanie funkcjonującego już wydarzenia
gminnego pt. „Święto ziemniaka” w atrakcyjne dla gości z
zewnątrz wydarzenie na stałe wpisane do kalendarzy imprez
kulturalnych co najmniej regionu Podkarpacia.
A.2.2.6 Opracowywanie i wydawanie drukowanych
materiałów promocyjnych gminy
A..2.2.7
Prowadzenie
skoordynowanych
działań
promocyjnych w Internecie
A.2.2.8 Stały rozwój witryny gminnej i jej promocja
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wewnętrzna oraz zewnętrzna
A.2.2.9.Organizowanie
konferencji,
seminariów
i
współpraca w tym zakresie z Urzędem Marszałkowskim,
władzami powiatowymi, Lokalną Grupa Działania, gminami
sąsiedzkimi oraz Euroregionem i innymi
A.2.2.10. Współpraca z Euroregionem Karpackim oraz
innymi organizacjami, które mogą przyczynić się do
rozwoju społeczno gospodarczego gminy.
A.2.2.11.
Promocyjne
wykorzystanie
dziedzictwa
kulturowego związanego z historią Ignacego Łukasiewicza
A.2.2.12. Utrzymywanie regularnego kontaktu z wydziałem
promocji Urzędu Marszałkowskiego oraz analogicznymi
jednostkami organizacyjnymi
miasta Mielca, powiatu
mieleckiego oraz gmin ościennych

Obszar priorytetowy A.3
Lokalny potencjał gospodarczy

Cel operacyjny A.3.1
Organizacja lokalnego programu
przedsiębiorców i rolnictwa

wsparcia

dla

Kierunki działań
A.3.1.1 Opracowanie i wdrożenie lokalnego programu
wsparcia przedsiębiorczości i jego systemowe wdrożenie
A.3.1.2 Promowanie i wspieranie oddolnych inicjatyw
gospodarczych pojawiających się w gminie
A.3.1.3 Utworzenie stanowiska w którego zakresie
obowiązków leżeć będzie regularne śledzenie programów
pomocowych dla przedsiębiorców oraz udostępnianie tej
wiedzy lokalnym przedsiębiorcom
A.3.1.4. Współpraca z instytucjami zajmującymi się
wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości
A.3.1.5 Lokowanie w obiektach publicznych punktów i
przedstawicielstw instytucji pomocowych.
A.3.1.6. Prowadzenie działań rozpowszechniających istotne
informacje dla przedsiębiorców
A.3.1.7. Integracja lokalnych przedsiębiorców oraz
organizowanie specjalnych wydarzeń w tym zakresie
A.3.1.8. Działania wspierające producentów rolnych
A.3.1.9. Promocja produkcji ziemniaka oraz ułatwianie
kontaktów handlowych
A.3.1.10. Analiza możliwości w zakresie tworzenia ułatwień
oraz ekonomicznie uzasadnione działania w zakresie
punktów zbytu dla producentów żywca
A.3.1.11. Lobbowanie na rzecz dobrego prawa związanego z
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uciążliwościami powodowanymi przez dzikie zwierzęta
A.3.1.12 Opracowanie i wdrożenie programu odkwaszania
gleb

Cel operacyjny A.3.2
Integracja środowisk gospodarczych w gminie
Kierunki działań
A.3.2.1 Opracowanie i realizacja programu promocji
zrzeszania się podmiotów gospodarczych w gminie
A.3.2.2 Realizacja cyklu działań związanych z promocja
integrowania się w grupy producenckie
A.3.2.3 Współpraca z Lokalną Grupą Działania PROWENT
A.3.2.4 Współpraca z organizacjami zajmującymi się
wspieraniem przedsiębiorczości oraz rozwojem lokalnym
A.3.2.5. Realizacja na terenie gminy szkoleń, seminariów
oraz innych wydarzeń sprzyjających rozwojowi potencjału
zasobów ludzkich

Cel operacyjny A.3.3.
Rozwój infrastruktury gospodarczej
Kierunki działań
A.3.3.1 Prowadzenie regularnego przeglądu lokalnego
systemu komunikacyjnego oraz jego dostosowywanie do
ujawniających się potrzeb gospodarczych
A.3.3.2 Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w
gminie z priorytetem dla obszarów oraz inicjatyw niosących
realne możliwości rozwoju gospodarczego
A.3.3.3 Przegląd, remonty oraz regularna rozbudowa
systemu dróg gminnych w kontekście rozwoju inicjatyw
oraz inwestycji gospodarczych
A.3.3.4 Prowadzenie regularnej modernizacji systemu dróg
transportu rolnego
A.3.3.5 Podejmowanie działań mających na celu
zapewnienie połączeń telekomunikacyjnych oraz Internetu
do miejsc przewidzianych do rozwijania funkcji
gospodarczej gminy
A.3.3.6 Budowa niezbędnych parkingów oraz innej
infrastruktury towarzyszącej połączeniom drogowym
niezbędnej dla wsparcia procesów związanych z rozwojem
gospodarczym
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A.3.3.7 Budowa, rozbudowa infrastruktury wodociągowej,
jej remont oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z
ujęciem
A.3.3.8. Budowa, rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej,
jej remont oraz rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków

dla sfery: SPOŁECZEŃSTWO
Cel strategiczny II

Poprawa jakości życia poprzez podniesienie standardu usług publicznych,
optymalną infrastrukturę oraz włączenie społeczne
Obszar priorytetowy B.1

Cel operacyjny B.1.1.

Optymalna
społeczna

Rozwój sieci wiejskich centrów kultury

infrastruktura

Kierunki działań
B.1.1.1 Adaptacja niewykorzystanych budynków w
sołectwach na świetlice oraz inne obiekty do świadczenia
usług społecznych w zakresie kultury i organizacji wolnego
czasu.
B.1.1.2. Doposażenie sprzętowe budynków
wielofunkcyjnych na terenie gminy
B.1.1.3 Tworzenie izb pamięci
B.1.1.4 Remonty placówek bibliotecznych
B.1.1.6. Budowa nowych oraz rozbudowa istniejących
świetlic wiejskich oraz centrów kultury wynikająca z
aktualnych potrzeb społecznych gminy
B.1.1.6. Wykonanie niezbędnych działań modernizacyjnych
w obiektach pełniących funkcje centrum kultury w
sołectwach (wymiany okien, oraz remonty łazienek itp.)

Cel operacyjny B.1.2.
Rozbudowa placów zabaw dla dzieci
Kierunki działań
B.1.2.1 Dostosowywanie istniejących placów zabaw dla
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dzieci do europejskich wymagań w zakresie
bezpieczeństwa
B.1.2.2 Tworzenie nowych placów zabaw w
miejscowościach w których jeszcze nie zostały
zbudowane
B.1.2.3 Remonty i budowa infrastruktury towarzyszącej
miejscom zabaw dla dzieci ze szczególnym
uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa.
B.1.2.4 Zagospodarowanie terenów wokół świetlic oraz
domów ludowych

Cel operacyjny B.1.3.
Rozwój centrów miejscowości wiejskich oraz miejsc
spotkań mieszkańców gminy

Kierunki działań
B.1.3.1 Podejmowanie inicjatyw i realizacja projektów
związanych z utworzeniem centrum miejscowości
pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz miejsca
spotkań mieszkańców
B.1.3.2. Wyposażanie miejscowości w obiekty małej
architektury oraz zieleń
B.1.3.3 Budowa i remonty obiektów komunikacji pieszej
(chodniki, pobocza) łączących z centrum danej
miejscowości
B.1.3.4 Tworzenie oraz zagospodarowanie terenów
rekreacyjno-wypoczynkowych
w
miejscowościach
gminnych.
B.1.4. Rozwój obiektów infrastruktury szkolnej

Kierunki działań
B.1.4.1 Systematyczne prowadzenie przeglądów
dokonywanie modernizacji infrastruktury szkolnej
B.1.4.2 Utworzenie pracowni przedmiotowych

oraz

B.1.4.3. Wyposażanie w nowoczesny sprzęt oraz realizacja
przedsięwzięć zapewniających wysokie standardy edukacji
szkolnej
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Obszar priorytetowy B.2.
Sport i rekreacja

Cel operacyjny B.2.1
Rozwój systemu obiektów sportowych w gminie

Kierunki działań
B.2.1.1. Budowa boisk typu „Orlik” w gminie Padew
Narodowa
B.2.1.2. Wyposażanie miejscowości sołeckich w siłownie
zewnętrzne
B.2.1.3. Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych
B.2.1.4. Organizowanie miejsc rekreacji sprzyjających
rozwojowi turystycznej działalności gospodarczej
B.2.1.5. Budowa odkrytej pływalni gminnej
B.2.1.6. Budowa i remonty infrastruktury towarzyszącej
obiektom sportowym (parkingi, chodniki ogrodzenia,
barierki itp.)

Cel operacyjny B.2.2
Organizowanie lokalnej sieci ścieżek rowerowych w
nawiązaniu do istniejącego układu komunikacyjnego

Kierunki działań
B.2.2.1.Systemowa rozbudowa układu ścieżek rowerowych
na terenie gminy
B.2.2.2.Wyposażanie sieci ścieżek w infrastrukturę
towarzyszącą (grille zewnętrzne, ławki , uchwyty dla
rowerów)
B.2.2.3 Łączenie istniejących ścieżek ze sobą oraz dążenie
do przyłączenia ich sieci zewnętrznych

Obszar priorytetowy B.3

Cel operacyjny B.3.1.
Program wsparcia
społecznych

dla

lokalnych

inicjatyw

Kierunki działań
B.3.1.1 Zorganizowanie punktu informacyjnego w zakresie
funduszy europejskich dla organizacji pozarządowych
B.3.1.2 Promowanie większego wykorzystywania przez
organizacje pozarządowe funduszy zewnętrznych poprzez
motywacyjny system wsparcia finansowego przeznaczony
na wkłady własne
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B.3.1.3 Zwiększanie wykorzystania zasobów lokalnych
instytucji publicznych (osobowych i infrastrukturalnych) dla
rozwijania aktywności obywatelskiej,
B.3.1.4. Stymulowanie środowisk lokalnych do tworzenia
formalnych organizacji społecznych
B.3.1.5 Organizacja
szkoleń zakresie zarządzania
projektami i pozyskiwania środków na projekty

Cel operacyjny B.3.2.
Rozwój lokalnych organizacji pozarządowych

Kierunki działań
B.3.2.1 Współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc
doradczą i szkoleniową dla organizacji pozarządowych bez
generowania kosztów
B.3.2.2 Program wsparcia organizacyjnego w zakresie
powstawania Kół Gospodyń Wiejskich
B.3.2.3 Integrowanie środowiska liderów lokalnych
B.3.2.4 Doposażenie istniejących Kół Gospodyń Wiejskich
B.3.2.5 Utworzenie w gminie Uniwersytetu Trzeciego
Wieku
B.3.2.6. Organizowanie trójstronnego forum współpracy
organizacji pozarządowych , instytucji samorządowych oraz
biznesu
B.3.2.7 Promocja podejmowania w gminie inicjatyw z
zakresu CSR (Społecznego Zaangażowania Biznesu)

Obszar priorytetowy B.4
Włączenie społeczne

Cel operacyjny B.4.1
Promocja i rozwój ekonomii społecznej
Kierunki działań
B.4.1.1 Współpraca z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii
Społecznej
B.4.1.2 Promocja tworzenia spółdzielni socjalnych na
terenie gminy
B.4.1.3 Określenie zakresu usług, które mogą być w gminie
realizowane przez współpracę z podmiotami ekonomii
społecznej
B.4.1.4 Realizacja spotkań promocyjnych dla grup objętych
zakresem wsparcia ekonomii społecznej we współpracy z
instytucjami i organizacjami zewnętrznymi
B.4.1.5 Współpraca z Lokalną Grupą Działania PROWENT
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Cel operacyjny B.4.2
Poprawa integracji społecznej
Kierunki działań
B.4.2.1 Utworzenie centrum rehabilitacji
B.4.2.2 Rozwijanie nowych form wsparcia indywidualnego i
środowiskowego umożliwiających integrację społeczną
grupom szczególnie narażonych na życie w ubóstwie
B.4.2.3 Realizacja własnych projektów oraz współpraca z
organizacjami realizującymi projekty związane z integracją
społeczną
B.4.2.4 Integrowanie działań na rzecz wyrównywania szans
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu
aktywizacji
B.4.2.5 Rozwijanie sytemu wsparcia poprzez działania z
zakresu
łagodzenia
skutków
niepełnosprawności,
wzmocnienia systemu wczesnej interwencji rehabilitacyjnej,
likwidacji barier architektonicznych oraz kształtowania
pozytywnych
postaw
wobec
osób
starszych
i
niepełnosprawnych
B.4.2.6 Zwiększanie dostępu do instytucji opieki nad
dziećmi i osobami zależnymi
B.4.2.7. Adaptacja obiektów po byłych szkołach z
przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną (np.
Utworzenie Klubu Integracji Społecznej, itp

Cel operacyjny B.4.3
Wzrost
aktywności
adaptacyjności

zawodowej

i

poprawa

Kierunki działań
B.4.3.1 Reintegracja zawodowa poprzez rozwój sektora
ekonomii społecznej, w tym m.in. w oparciu o spółdzielnie
socjalne
B.4.3.2 Zwiększenie aktywności zawodowej osób objętych
pomocą społeczną (w szczególności osób w wieku 15-30 lat,
powyżej 50 lat, osób niepełnosprawnych oraz
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podopiecznych opuszczający placówki opiekuńczo –
wychowawcze)
B.4.3.3 Rozwijanie nowych form wsparcia indywidualnego
i środowiskowego umożliwiających integrację zawodową
grupom osobom ze specyficznymi trudnościami na rynku
pracy
B.4.3.4 Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy
B.4.3.5
Współpraca
informacyjna
z
instytucjami
świadczącymi bezzwrotna pomoc finansową dla osób
rozpoczynających działalność gospodarczą
B.4.3.6 Realizacja programów szkoleniowych w zakresie
podejmowania działalności gospodarczej

Cel operacyjny B.4.4
Program edukacji społecznej
Kierunki działań
B.4.4.1 Promowanie i wspieranie inicjatyw edukacji
społecznej na terenie gminy
B.4.4.2 Organizowanie we współpracy z lokalnymi oraz
zewnętrznymi organizacjami pozarządowymi programów
edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych
B.4.4.3 Zwiększanie wiedzy mieszkańców na temat
zdrowego trybu życia poprzez edukację zdrowotną
B.4.4.4 Sprzyjanie inicjatywom edukacyjnym w zakresie
aktywizacji osób 50+,

dla sfery: PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO
Cel strategiczny III
Zapewnienie bezpieczeństwa oraz dobrych warunków do zamieszkiwania dla obecnego i
przyszłych pokoleń poprzez racjonalne korzystanie z zasobów dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego

Obszar priorytetowy C.1

Cel operacyjny C.1.1.
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Uzupełnienie
rozbudowa
technicznej

i optymalna
infrastruktury

Poprawa
stanu
komunikacyjnych

drogowych

połączeń

Kierunki działań
C.1.1.1. Realizacja zintegrowanego programu remontu dróg
gminnych
C.1.1.2. Ulepszanie dróg będących własnością gminy
poprzez wykonywanie nawierzchni asfaltowych
C.1.1.3 Wykonywanie modernizacji dróg transportu rolnego
poprzez utwardzanie i ulepszanie nawierzchni
C.1.1.4 Rozbudowa systemu chodników na terenie całej
gminy
C.1.1.5. Przebudowa, remont istniejących oraz budowa
nowych dróg wynikających z potrzeb rozwojowych gminy
C.1.1.6 Odbudowa dróg zniszczonych podczas budowy
kanalizacji

Cel operacyjny C.1.2
Poprawa stanu obiektów gospodarki wodnej
Kierunki działań
C.1.2.1 Prowadzenie regularnych przeglądów oraz
odbudowa i budowa systemów melioracyjnych
C.1.2.2 Wykaszanie kanałów i rowów przydrożnych
C.1.2.3 Eliminowanie zamulenia kanałów, zbiorników
wodnych i przepustów
C.1.2.4. Budowa i remonty drobnej infrastruktury przy
kanałach i ciekach wodnych (mostki, barierki oraz inne
urządzenia związane z bezpieczeństwem)
C.1.2.5. Usunięcie zakrzaczeni zamuleń zbiorników
pożarowych i rowów
C.1.2.6 Rewitalizacja cieków wodnych w celu zwiększenia
retencji

Cel operacyjny C.1.3
Systemowa rozbudowa
towarzyszącej

drogowej

infrastruktury

Kierunki działań
C.1.3.1 Budowa i modernizacje parkingów przy obiektach
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użyteczności publicznej, kościele i cmentarzu
C.1.3.2 Rozbudowa i budowa chodników przy drogach
gminnych
C.1.3.3 Podejmowanie inicjatyw lobbingowych na rzecz
budowy niezbędnych chodników przy drogach powiatowych
i wojewódzkiej.

Cel operacyjny C.1.4
Program ochrony zasobów dziedzictwa przyrodniczego
gminy

Kierunki działań
C.1.4.1 Wspieranie inicjatyw pozarządowych związanych z
ochroną bioróżnorodności
C.1.4.3 Uczestnictwo w inicjatywach i partnerstwach
dotyczących obszarów Natura 2000
C.1.4.4
Opracowanie
programu
eliminacji
szkód
powodowanych przez bobry, dziki oraz inne dzikie
zwierzęta

Obszar priorytetowy

C.2

Gospodarowanie
zasobami
dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego

Cel operacyjny C.2.1
Rozszerzenie obszaru działań i przedsięwzięć w
zakresie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa
kulturowego

Kierunki działań
C.2.1.1 Program odnowy lokalnych kapliczek
C.2.1.2 Poprawa stanu zachowania i ochrona obiektów oraz
miejsc cennych kulturowo oraz przeciwdziałanie procesowi
ich dewastacji i degradacji
C.2.1.3 Inicjatywy związane z ochroną i zachowaniem
zasobów niematerialnych
lokalnego dziedzictwa
kulturowego
C.2.1.3 Wykreowanie unikalnej i specyficznej dla Padwi
Narodowej imprezy kulturalnej nawiązującej do jej tradycji
historycznych, która będzie trwale funkcjonowała w
wojewódzkim kalendarzu imprez
C.2.1.4 Restrukturyzacja instytucji kultury pod kątem
optymalizacji działania
C.2.1.5. Sprzyjanie oddolnym inicjatywom kulturalnym,
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które ze względu na poziom artystyczny wydatnie
przyczyniają się do promocji lokalnego dziedzictwa
kulturowego
C.2.1.6. Rozszerzenie działalności GOK. na poszczególne
sołectwa
C.2.1.7. Opracowywanie materiałów promujących lokalne
dziedzictwo kulturowe

Cel operacyjny C.2.2.
Gminny program edukacji ekologicznej

Kierunki działań
C.2.2.1 Wspieranie inicjatyw oddolnych w zakresie edukacji
ekologicznej
C.2.2.2 Organizowanie spotkań, prelekcji konferencji
związanych z budowaniem świadomości ekologicznej
C.2.2.2. Wspieranie zajęć szkolnych oraz podejmowanie
inicjatyw
związanych
z
kreowanie
świadomości
ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

Obszar priorytetowy C.3

Cel operacyjny C.3.1
Termomodernizacja
publicznej w gminie

obiektów

użyteczności

Kierunki działań
C.3.1.1.
Systematyczna
realizacja
projektów
termomodernizacyjnych na obiektach szkolnych
C.3.1.2. Wykonywanie termomodernizacji budynków Straży
Pożarnych oraz budynków pełniących funkcje ośrodków
kulturalnych w tym świetlic wiejskich w sołectwach gminy
C.3.1.3.
Systematyczna
realizacja
projektów
termomodernizacyjnych na budynkach administracyjnych
np. Urzędu Gminy.

Cel operacyjny C.3.2.
Rozwój energooszczędnego oświetlenia ulic i terenów
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Kierunki działań
C.3.2.1. Systematyczna wymiana oświetlenia ulic z
tradycyjnego na oszczędne oparte na diodach LED
C.3.2.2 Rozbudowa istniejącego oraz budowa nowego
oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem oszczędnych
technologii
C.3.2.3 Zainstalowanie punktowych źródeł światła w
newralgicznych punktach układu drogowego np. na
zakrętach
C.3.2.4 Budowa oraz rozbudowa oświetlenia placów i
terenów z wykorzystaniem oszczędnych technologii

Cel operacyjny C.3.3..
Promocja i rozwój energetyki odnawialnej w gminie

Kierunki działań
C.3.3.1 Działania promujące stosowanie OZE
C.3.3.2 Promocja programów typu PROSUMENT
C.3.3.3 Wykorzystywanie możliwości finansowego wsparcia
osób zainteresowanych instalacjami fotowoltaicznymi oraz
solarnymi
C.3.3.4. Systematyczne montowanie instalacji OZE przy
obiektach użyteczności publicznej
Cel operacyjny C.4.1.
Infrastruktura ochrony przed zagrożeniami
Kierunki działań
C.4.1.1 Uzupełnienie wyposażenia Straży Pożarnych
C.4.1.2 Podejmowanie
na rzecz remontów urządzeń
hydrologicznych (wały) oraz drogi w przywalu
C.4.1.3 Konserwacje zbiorników wodnych
C.4.1.4 Utrzymywanie gotowości dróg powodziowych
C.4.1.5 Zakup mobilnej pompy dużej wydajności
C.4.1.6 Budowa i rozbudowa remiz strażackich
C.4.1.7 Zakup samochodów strażackich
C.4.1.8. Program działań edukacyjnych związanych z
ochroną przed zagrożeniami
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Przedstawione powyżej strategie działań wyrażają podstawowe sposoby jakie powinny zostać
zastosowane w celu osiągnięcia celów operacyjnych. Osiągnięcie celów operacyjnych w ramach
poszczególnych obszarów priorytetowych pozwoli osiągnąć zakładane cele strategiczne, a to z
kolei będzie się składać na osiągnięcie stanu wyrażonego w opisie wizji rozwoju gminy w
perspektywie czasowej objętej zakresem Strategii. Realizacja działań będzie wyrażała się poprzez
projekty.
Oprócz samorządu projekty te będą mogły być podejmowane przez inne podmioty lokalnego życia
społeczno-gospodarczego, a Strategia będzie pełnić funkcję ukierunkowującą pozwalając tym
podmiotom w trakcie aplikowania o środki finansowe prezentować swe przedsięwzięcia jako
element spójnego systemu rozwoju lokalnego.

Mierniki realizacji zadań oraz osiągania
celów Strategii
Monitoring strategii pozwala kontrolować jej skuteczność, efektywność i korzyści z realizacji jej
założeń oraz umożliwia ewaluację obranych kierunków rozwoju. Jest to ważny element
zarządzania z uwagi na to, że przy stosunkowo długim okresie obowiązywania dokumentu, może
zaistnieć konieczność redefinicji konkretnych celów lub aktualizacji strategii
W celu umożliwienia oceny stopnia realizacji Strategii niezbędne jest określenie narzędzi
monitoringu oraz systemu dokonywania tej analizy. Przyjęto, że monitoring będzie prowadzony za
pomocą z góry określonych wskaźników, których specyfikacje przedstawiono w poniższej tabeli.
Przyjęto przy tym założenie, że bezpośredni pomiar powinien być prowadzony na najbardziej
konkretnym, a zarazem najniższym poziomie programu, czyli na poziomie Strategii jakim jest
poziom działań. Dla każdego z zaplanowanych działań przypisano propozycje wskaźników
produktu, które mogą być wykorzystane przy dokonywaniu analiz stopnia osiągniecia celów
strategii.
Proponowany sposób oceny realizacji będzie polegał na określeniu stopnia realizacji
poszczególnych działań. Ocena taka będzie miała częściowo subiektywny charakter i będzie
polegała na oszacowaniu czy dane zadanie zostało zrealizowane, niezrealizowane lub tylko
rozpoczęta jego realizacja. W celu ułatwienia tych oszacowań do każdego działania przypisano
propozycję wskaźnika za pomocą którego można takiego oszacowania dokonać. Proponowane
wskaźniki mają służyć do oceny stopnia realizacji celów operacyjnych. Z kolei na podstawie oceny
stopnia i kompletności realizacji poszczególnych celów operacyjnych będzie dokonywana ocena
realizacji priorytetów. Analiza osiągnięć w ramach priorytetów każdej sfery rozwojowej pozwoli
ocenić poziom osiągnięcia celów strategicznych, a to z kolei pozwoli poprzez kompleksową ich
analizę dokonać syntetycznej oceny stopnia osiągnięcia stanu opisanego w Strategii jako wizja
rozwoju gminy.
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dla sfery: GOSPODARKA
Cel : Stymulowanie rozwoju gospodarczego oraz wypromowanie gminy jako atrakcyjnego miejsca
dla inwestorów
Obszar priorytetowy A.1 Atrakcyjność inwestycyjna
A.1.1.1 Opracowanie i wdrożenie programu promocji
walorów inwestycyjnych gminy związanych z
istnieniem na terenie gminy stacji przeładunkowej
„szerokiego toru”
A.1.1.2
Prowadzenie skoordynowanych działań
związanych z zapewnieniem odpowiednich regulacji
prawnych oraz organizacyjnych dla terenów
przewidzianych pod inwestycje gospodarcze i
mieszkaniowe
A.1.1.3
Prowadzenie
systemowych
działań
związanych z zapewnieniem optymalnej dostępności
komunikacyjnej do obszarów inwestycyjnych
A.1.1.4 Podejmowanie przedsięwzięć związanych z
zapewnieniem optymalnej infrastruktury technicznej
dla obszarów przewidzianych na inwestycje
gospodarcze
A.1.1.5 Utworzenie strefy inwestycyjnej w pobliżu
stacji przeładunkowej ‘szerokiego toru” w Knapach
A.1.1.6
Doprowadzenie
do
objęcia
strefy
inwestycyjnej
przywilejami
Tarnobrzeskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „WISŁOSAN”
A.1.1.7
Utrzymywanie
stałej
aktywności
marketingowej gminy w zakresie pozyskiwania
nowych inwestorów
A.1.2.1 Opracowanie i wdrożenie programu
rewitalizacji w gminie Padew Narodowa
A.1.2.2 Kreowanie Padwi Narodowej w kierunku
lokalnego centrum administracyjno-gospodarczego
A.1.2.3 Promowanie funkcji centrum kulturalnego

Opracowany dokument programu
promocji [szt]
Raport z wykonania działań
dotyczących
terenów
inwestycyjnych
Koncepcja oraz plan operacyjny
dotyczący połączeń drogowych
oraz telekomunikacyjnych do
obszarów inwestycyjnych
Sprawozdanie
z
realizacji
projektów
infrastrukturalnych
dotyczący
obszarów
inwestycyjnych
Uchwała Rady Gminy
Podpisana umowa z TSSE
Wisłosan
Sprawozdania z działań w
zakresie
pozyskiwania
inwestorów
Liczba projektów zrealizowanych
w celu rewitalizacji centrum
Liczba inicjatyw oraz działań
technicznych [szt]
Liczba projektów dotyczących
wydarzeń kulturalnych w Padwi
Narodowej [szt]

A.1.2.4. Rozbudowa systemu chodników w Padwi
Narodowej oraz dostosowanie ich do potrzeb
ujawniających się w trakcie dotychczasowej Długość oraz powierzchnia w
eksploatacji
[m2]
Sprawozdania
z
realizacji
A.1.2.5. Wprowadzanie systemu cyfryzacji Urzędu
projektów
oraz
szkoleń
Gminy oraz innych obiektów użyteczności publicznej
dotyczących cyfryzacji
A.1.2.65. Wykonanie systemu monitoringu w
centrum miejscowości Padew Narodowa
Protokół odbioru systemu
A.1.3.1 Opracowanie koncepcji funkcjonowania oraz Dokument
sprawozdawczy
formy organizacyjnej dla jednostki przewidzianej do potwierdzający
utworzenie
sprawnej obsługi podmiotów zainteresowanych podmiotu
lub
stanowiska
prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie świadczącego usługi doradcze
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gminy
A.1.3.2 Wyposażenie w niezbędne kompetencje i
umiejętności dla osób przewidzianych do
„pierwszego kontaktu z inwestorem
A.1.3.3 Utrzymywanie i systematyczne rozwijanie
wiedzy i umiejętności osób zajmujących się obsługa
inwestorów
A.1.3.4 Prowadzenie regularnej analizy możliwości
wsparcia dla inwestorów wynikających z programów
operacyjnych Funduszy Europejskich

Liczba
[szt]

osób

przeszkolonych

liczba godzin szkoleń [godz]
Liczba dokonanych analiz [szt]

Liczba
zrealizowanych
kontaktów
z
Urzędem
A.1.3.5 Utrzymywanie regularnego kontaktu z
Marszałkowskim
i innymi
wydziałem promocji Urzędu Marszałkowskiego oraz
analogicznymi
jednostkami
analogicznymi jednostkami organizacyjnymi miasta
organizacyjnymi miasta Mielca,
Mielca, powiatu mieleckiego oraz gmin ościennych
powiatu mieleckiego oraz gmin
ościennych) [szt]
A.1.3.6. Utrzymywanie roboczego kontaktu z
kierownictwem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Liczba spotkań z władzami TSSE
Ekonomicznej
[szt]

Obszar priorytetowy A.2. Promocja gminy
A.2.1.1 Opracowanie strategii promocji gospodarczej
gminy Padew Narodowa
A.2.1.2 Zaprojektowanie i wdrożenie e-usług w
zakresie informacji gospodarczej dla inwestorów
zewnętrznych oraz wewnętrznych

Opracowany i wydrukowany
dokument strategii promocyjnej
Sprawozdanie
z
realizacji
projektu informacji gospodarczej

Liczba osób przeszkolonych
A.2.1.3 Przygotowanie i regularne doskonalenie
Liczba godzin odbytych szkoleń
zespołu ds. promocji gospodarczej
[osoba]
Sprawozdanie
z
realizacji
A.2.1.4.Wprowadzenie w gminie systemu e-usług
projektu
A.2.2.1 Opracowanie folderu promującego mocne
strony gminy wynikające z dogodnego położenia
przy drodze wojewódzkie, posiadania terenów pod Egzemplarz wydanego folderu
inwestycje oraz unikalnych szans związanych
istnieniem stacji :szerokiego toru”
A.2.2.2 Regularna analiza wydarzeń promocyjnych w
skali regionu powiatu oraz sąsiednich jednostek
Liczba podjętych działań [szt]
samorządowych w kierunku wykorzystania dla
potrzeb promocji gminy Padew Narodowa
Sprawozdania
zespołu
ds.
A.2.2.3 Regularny przegląd i pozyskiwanie środków
promocji
na promocje ze źródeł zewnętrznych
Liczba przygotowanych aplikacji
A.2.2.4 Współpraca z gminami sąsiedzkimi w Liczba zrealizowanych działań
zakresie wspólnych wydarzeń promocyjnych
partnerskich [szt]
A.2.2.5
Wykreowanie
funkcjonującego
już
wydarzenia gminnego pt. „Święto ziemniaka” w
Zapisy w kalendarzach imprez
atrakcyjne dla gości z zewnątrz wydarzenie na stałe
wpisane do kalendarzy imprez kulturalnych co
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najmniej regionu Podkarpacia.
A.2.2.6 Opracowywanie i wydawanie drukowanych Liczba i nakład materiałów
materiałów promocyjnych gminy
promocyjnych [szt]
Liczba odwiedzin
A..2.2.7 Prowadzenie skoordynowanych działań
Liczba ”polubień” na Facebooku
promocyjnych w Internecie
[szt]
A.2.2.8 Stały rozwój witryny gminnej i jej promocja
Liczba modyfikacji [szt]
wewnętrzna oraz zewnętrzna
A.2.2.9.Organizowanie konferencji, seminariów i
współpraca w tym zakresie z Urzędem Liczba zrealizowanych imprez
Marszałkowskim, władzami powiatowymi, Lokalną [szt]
Grupa Działania, gminami sąsiedzkimi
A.2.2.10. Współpraca z Euroregionem Karpackim Podpisany list intencyjny
oraz innymi organizacjami, które mogą przyczynić Członkostwo gminy w strukturach
się do rozwoju społeczno gospodarczego gminy.
Euroregionu
A.2.2.11. Promocyjne wykorzystanie dziedzictwa Liczba inicjatyw promujących
kulturowego związanego z historią Ignacego związki gminy z Ignacym
Łukasiewicza
Łukasiewiczem [szt]
Obszar priorytetowy A.3 Lokalny potencjał gospodarczy
A.3.1.1 Opracowanie lokalnego programu wsparcia
przedsiębiorczości i jego systemowe wdrożenie
A.3.1.2 Promowanie i
wspieranie oddolnych
inicjatyw gospodarczych pojawiających się w gminie
A.3.1.3 Utworzenie stanowiska w którego zakresie
obowiązków leżeć będzie regularne śledzenie
programów pomocowych dla przedsiębiorców oraz
udostępnianie tej wiedzy lokalnym przedsiębiorcom
A.3.1.4. Współpraca z instytucjami zajmującymi się
wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości

A.3.1.5 Lokowanie w obiektach publicznych
punktów i przedstawicielstw instytucji pomocowych.

A.3.1.6. Prowadzenie działań rozpowszechniających
istotne informacje dla przedsiębiorców\

A.3.1.7. Integracja lokalnych przedsiębiorców oraz
organizowanie specjalnych wydarzeń w tym zakresie

Dokument programu
Liczba oraz wartość udzielonego
wsparcia [szt]
Decyzja
o
utworzeniu
stanowiska
lub rozszerzeniu
zakresu obowiązków stanowiska
istniejącego
Liczba
współpracujących
podmiotów [szt]
Liczba wspólnych projektów[szt]
Liczba
reprezentowanych
instytucji [szt]
Liczba specjalistów pracujących
w przedstawicielstwach [osoba]
Liczba obsłużonych klientów [szt]
Liczba zrealizowanych kampanii
informacyjnych [szt]
Liczba ogłoszeń opublikowanych
na witrynie gminnej [szt]
Liczba zorganizowanych spotkań
dla przedsiębiorców, [szt]
Liczba zawiązanych partnerstw na
tle gospodarczym [szt]
Liczba
organizacji
przedsiębiorców funkcjonujących
na terenie gminy [szt]
Liczba
grup
nieformalnych
związanych z gospodarką oraz
liczba osób doń przynależących
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[szt]
Liczba inicjatyw podjętych na
rzecz producentów rolnych [szt]
Liczba działań informacyjnych
związanych z promocją lokalnego
potencjału w zakresie produkcji
ziemniaków [szt]
A.3.1.9. Promocja produkcji ziemniaka oraz
Wpisanie
gminnej
imprezy
ułatwianie kontaktów handlowych
promującej ziemniaki z Padwi do
kalendarzy imprez kulturalnych
na poziomie powiatu, regionu
i kraju
A.3.1.10. Analiza możliwości w zakresie tworzenia
ułatwień oraz ekonomicznie uzasadnione działania w Dokument
opracowania
zakresie punktów zbytu dla producentów żywca
eksperckiego
Liczba działań podjętych w celu
ograniczenia uciążliwości [szt]
A.3.1.11. Lobbowanie na rzecz dobrego prawa
Liczba zgłoszeń szkód ze strony
związanego z uciążliwościami powodowanymi przez
dzikich zwierząt zgłaszanych
dzikie zwierzęta
przez rolników[szt]
A.3.1.8. Działania wspierające producentów rolnych

A.3.1.12 Opracowanie
odkwaszania gleb

i

wdrożenie

programu

Opracowany
program
odkwaszania gleb
Opracowany dokument programu
A.3.2.1 Opracowanie i realizacja programu promocji
promocji
zrzeszania się podmiotów gospodarczych w gminie
A.3.2.2 Realizacja cyklu działań związanych z
promocja integrowania się w grupy producenckie

A.3.2.3 Współpraca z Lokalną Grupą Działania
PROWENT

A.3.2.4 Współpraca z organizacjami zajmującymi się
wspieraniem przedsiębiorczości oraz rozwojem
lokalnym

Liczba
grup
producenckich
funkcjonujących na terenie gminy
[szt]
Liczba rolników przynależących
do grup producenckich [szt]
Liczba projektów zrealizowanych
w ramach współpracy z LGD
Łączna
wartość
środków
pozyskanych
w
ramach
konkursów dotacyjnych LGD
[PLN]
Liczba
spotkań
z
przedstawicielami
takich
instytucji [szt]
Ilość oraz wartość projektów
partnerskich podjętych w ramach
współpracy z
organizacjami
zajmującymi się wspieraniem
przedsiębiorczości oraz rozwojem
lokalnym [szt]

Liczba
zaproponowanych
A.3.2.5. Realizacja
na terenie gminy szkoleń,
inicjatyw
informacyjnoseminariów oraz innych wydarzeń sprzyjających
edukacyjnych [szt]
rozwojowi potencjału zasobów ludzkich
Liczba zrealizowanych szkoleń
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Liczba
zrealizowanych
konferencji seminariów itp. [szt]
Ogólna liczba (narastająco) osób
które skorzystały z uczestnictwa
w ww przedsięwzięciach [szt]
Notatki z cyklicznych działań
A.3.3.1
Prowadzenie
regularnego
przeglądu
oceniających
lokalnego systemu komunikacyjnego oraz jego
Liczba wniosków [szt]
dostosowywanie do ujawniających się potrzeb
Liczba wprowadzonych ulepszeń
gospodarczych
[szt]
A.3.3.2 Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
w gminie z priorytetem dla obszarów oraz inicjatyw Długość sieci kanalizacyjnej [m]
niosących realne możliwości rozwoju gospodarczego Liczba przykanalików [szt]
Długość odnowionych odcinków
dróg [km]
Wartość środków wydatkowanych
A.3.3.3 Przegląd, remonty oraz regularna rozbudowa
na
remonty
infrastruktury
systemu dróg gminnych w kontekście rozwoju
drogowej
inicjatyw oraz inwestycji gospodarczych
Wartość środków zewnętrznych
pozyskanych
na
inwestycje
modernizacyjne [PLN]
Długość
zmodernizowanych
A.3.3.4 Prowadzenie regularnej modernizacji
odcinków dróg transportu rolnego
systemu dróg transportu rolnego
[km]
A.3.3.5 Podejmowanie działań mających na celu Wartość
zrealizowanych
zapewnienie połączeń telekomunikacyjnych oraz przedsięwzięć związanych z
Internetu do miejsc przewidzianych do rozwijania zapewnieniem
komunikacji
funkcji gospodarczej gminy
teleinformatycznej [PLN]
Powierzchnia
zbudowanych
A.3.3.6 Budowa niezbędnych parkingów oraz innej nowych parkingów [m2]
infrastruktury towarzyszącej połączeniom drogowym Wartość środków wydatkowanych
niezbędnej dla wsparcia procesów związanych z na inwestycje związane z
rozwojem gospodarczym
infrastrukturą
towarzysząca
inwestycjom drogowym [PLN]
zrealizowanych
A.3.3.7
Budowa,
rozbudowa
infrastruktury Wartość
przedsięwzięć
w
zakresie
wodociągowej, jej remont oraz rozbudowa Stacji
infrastruktury wodociągowej [zł]
Uzdatniania Wody wraz z ujęciem
A.3.3.8.
Budowa,
rozbudowa
infrastruktury Wartość
zrealizowanych
kanalizacyjnej, jej remont oraz rozbudowa gminnej przedsięwzięć
w
zakresie
oczyszczalni ścieków
infrastruktury kanalizacyjnej [zł]
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dla sfery: SPOŁECZEŃSTWO
Cel: Poprawa jakości życia poprzez podniesienie standardu usług publicznych, optymalną
infrastrukturę oraz włączenie społeczne

Obszar B.1. Optymalna infrastruktura społeczna

B.1.1.1 Adaptacja niewykorzystanych budynków w
sołectwach na świetlice oraz inne obiekty do
świadczenia usług społecznych w zakresie kultury i
organizacji wolnego czasu.

B.1.1.2.
Doposażenie
sprzętowe
wielofunkcyjnych na terenie gminy
B.1.1.3 Tworzenie izb pamięci
B.1.1.4 Remonty placówek bibliotecznych

budynków

Liczba
obiektów
zaadaptowanych
Powierzchnia
i
kubatura
przestrzeni przeznaczonej do
świadczenia usług społecznych w
zakresie kultury i organizacji
wolnego
czasu.
w
zaadaptowanych obiektach [szt]
Wartość środków pozyskanych z
zewnątrz
na
remonty
i
modernizacje pustostanów [PLN]
Wartość
zakupionego
wyposażenia
budynków
wielofunkcyjnych [PLN]
Liczba utworzonych izb pamięci
[szt]
Liczba inicjatyw oddolnych [szt]
Wartość
zrealizowanych
remontów [PLN]

B.1.1.5. Budowa nowych oraz rozbudowa
istniejących świetlic wiejskich oraz centrów kultury Wartość zrealizowanych działań
wynikająca z aktualnych potrzeb społecznych gminy [PLN]
Wartość
zrealizowanych
modernizacji [PLN]
B.1.1..6.
Wykonanie
niezbędnych
działań
Liczba sołectw posiadających
modernizacyjnych w obiektach pełniących funkcje
optymalny standard w zakresie
centrum kultury w sołectwach (wymiany okien, oraz
zmodernizowanych
obiektów
remonty łazienek itp.)
pełniących
funkcje
centrum
kultury w sołectwach [szt]
B.1.2.1 Dostosowywanie istniejących placów zabaw Liczba
zmodernizowanych
dla dzieci i do europejskich wymagań w zakresie placów zabaw [szt]
bezpieczeństwa
B.1.2.2 Tworzenie nowych placów zabaw w Liczba zbudowanych nowych
miejscowościach w których jeszcze nie zostały placów zabaw [szt]
zbudowane
Wartość
zrealizowanych
B.1.2.3
Remonty
i
budowa
infrastruktury działań[PLN]
towarzyszącej miejscom zabaw dla dzieci ze Wartość środków zewnętrznych
szczególnym
uwzględnieniem
zapewnienia pozyskanych na zapewnienie
bezpieczeństwa.
standardu
infrastruktury
rekreacyjnej dla dzieci [PLN]
B.1.2.4 Zagospodarowanie terenów wokół świetlic Liczba inicjatyw oddolnych
oraz domów ludowych
związanych
z
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B.1.3.1 Podejmowanie inicjatyw i realizacja
projektów związanych z utworzeniem centrum
miejscowości pełniących funkcje społecznokulturalne oraz miejsca spotkań mieszkańców
B.1.3.2. Wyposażanie miejscowości w obiekty małej
architektury oraz zieleń

B.1.3.3 Budowa i remonty obiektów komunikacji
pieszej (chodniki, pobocza) łączących z centrum
danej miejscowości

zagospodarowywaniem otoczenia
domów ludowych [szt]
Wartość zrealizowanych działań
[PLN]
Liczba
miejscowości
posiadających miejsca pełniące
funkcje społeczno-kulturalne oraz
miejsca spotkań mieszkańców
[szt]
Liczba
i
wartość
działań
zrealizowanych [szt] [PLN]
Długość
traktów
pieszych
wyposażonych w chodniki o
wymaganym standardzie
Wartość środków wydatkowanych
na
budowę,
remonty
i
dostosowanie
istniejących
chodników
do
oczekiwań
mieszkańców [m]

B.1.3.4 Tworzenie oraz zagospodarowanie terenów
rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowościach Liczba
i
wartość
działań
gminnych.
zrealizowanych [szt] [PLN]
Obszar B.2 Sport i rekreacja
Liczba wybudowanych boisk
B.2.1.1. Budowa boisk typu „Orlik” w gminie Padew [szt]
Narodowa
Wartość środków wydatkowanych
[PLN]
Liczba wybudowanych siłowni
zewnętrznych [szt]
B.2.1.2. Wyposażanie miejscowości sołeckich w
Wartość środków zewnętrznych
siłownie zewnętrzne
pozyskanych na tę infrastrukturę
[PLN]
Liczba
zbudowanych
boisk
wielofunkcyjnych [szt]
B.2.1.3. Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych Liczba
osób
korzystających
rocznie
z
wybudowanych
obiektów [osoba]
Liczba projektów związanych z
B.2.1.4.
Organizowanie
miejsc
rekreacji tworzeniem miejsc rekreacji
sprzyjających rozwojowi turystycznej działalności sprzyjających
rozwojowi
gospodarczej
turystycznej
działalności
gospodarczej [szt]
Wartość zrealizowanego projektu
B.2.1.5. Budowa odkrytej pływalni gminnej
inwestycyjnego [PLN]
Wartość
środków
B.2.1.6.
Budowa
i
remonty infrastruktury wydatkowanych na budowę oraz
towarzyszącej obiektom sportowym (parkingi, remonty
infrastruktury
chodniki ogrodzenia, barierki itp.)
towarzyszącej
obiektom
sportowym [PLN]
Wartość zrealizowanego projektu
B.2.1.7. Budowa szatni i sanitariatów przy stadionie
inwestycyjnego [PLN]
gminnym
Roczna
liczba
osób
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korzystających z szatni [szt]
ścieżek Długość zbudowanych nowych
ścieżek rowerowych [m]
Wartość zrealizowanych działań
B.2.2.2.Wyposażanie sieci ścieżek w infrastrukturę
w
zakresie
infrastruktury
towarzyszącą (grille zewnętrzne, ławki , uchwyty dla
towarzyszącej
ścieżkom
rowerów)
rowerowym [PLN]
Wartość
zrealizowanych
B.2.2.3. Łączenie istniejących ścieżek ze sobą oraz
projektów integrujących sieć
dążenie do przyłączenia ich sieci zewnętrznych
ścieżek rowerowych [PLN]
B.2.2.1.Systemowa rozbudowa
rowerowych na terenie gminy

układu

Obszar B3 Społeczeństwo obywatelskie
Decyzja o utworzeniu punktu
B.3.1.1 Zorganizowanie punktu informacyjnego w Liczba organizacji korzystających
zakresie funduszy europejskich dla organizacji [szt]
pozarządowych
Liczba
udzielonych
usług
informacyjnych [szt]
Liczba inicjatyw informacyjnych
B.3.1.2 Promowanie większego wykorzystywania
[szt]
przez
organizacje
pozarządowe
funduszy
Liczba przedstawicieli organizacji
zewnętrznych poprzez motywacyjny system wsparcia
pozarządowych którzy skorzystali
finansowego przeznaczony na wkłady własne
z działań informacyjnych [szt]
Liczba inicjatyw obywatelskich
B.3.1.3 Zwiększanie wykorzystania zasobów
zrealizowanych
przez
lokalnych instytucji publicznych (osobowych i
organizacje
pozarządowe
w
infrastrukturalnych) dla rozwijania aktywności
partnerstwie lub z udziałem
obywatelskiej,
instytucji publicznych [szt]
Liczba
nowych
organizacji
pozarządowych utworzonych w
B.3.1.4. Stymulowanie środowisk lokalnych do gminie [szt]
tworzenia formalnych organizacji społecznych
Liczba osób zaangażowanych w
pracę
w
organizacjach
pozarządowych [osoba]
Liczba zrealizowanych szkoleń
[szt]
B.3.1.5. Organizacja szkoleń zakresie zarządzania
Liczba osób uczestniczących w
projektami i pozyskiwania środków na projekty
szkoleniach [osoba]
B.3.2.1 Współpraca z instytucjami świadczącymi Liczba
podjętych
inicjatyw
pomoc doradczą i szkoleniową dla organizacji partnerskich [szt]
pozarządowych bez generowania kosztów
Opracowany we współpracy ze
B.3.2.2 Program wsparcia organizacyjnego w
środowiskiem KGW dokument
zakresie powstawania Kół Gospodyń Wiejskich
programu wsparcia
Liczba osób objętych działaniami
B.3.2.3 Integrowanie środowiska liderów lokalnych
integracyjnymi
Wartość sprzętu zakupionego w
B.3.2.4 Doposażanie istniejących Kół Gospodyń ramach doposażenia KGW
Wiejskich w wyposażenie
Wartość środków pozyskanych
przez KGW z zewnątrz
str. 86

Strategia Rozwoju Gminy Padew Narodowa na lata 2015-2025

B.3.2.5 Utworzenie
Trzeciego Wieku

w

gminie

Uniwersytetu

B.3.2.6.
Organizowanie
trójstronnego
forum
współpracy organizacji pozarządowych , instytucji
samorządowych oraz biznesu
B.3.2.7 Promocja podejmowania w gminie inicjatyw
z zakresu CSR (Społecznego Zaangażowania
Biznesu)

Formanie zawiązana w gminie
organizacja
członkowska
seniorów
Zorganizowana konferencja w
formule Forum trójsektorowego
Liczba osób biorących udział
Liczba
projektów
podejmowanych
przez
organizacje pozarządowe we
współpracy z biznesem [szt]

Obszar B.4. Włączenie społeczne
Liczba
kontaktów
ze
specjalistami OWES[szt]
B.4.1.1 Współpraca z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii
Liczba
i
rodzaj
wsparcia
Społecznej
wykorzystanego
w
ramach
współpracy z OWES\[szt]
Liczba działań promujących
B.4.1.2 Promocja tworzenia spółdzielni socjalnych na spółdzielczość socjalną [szt]
terenie gminy
Liczba osób uczestniczących w
działaniach promocyjnych [szt]
B.4.1.3 Określenie zakresu usług, które mogą być w
gminie realizowane przez współpracę z podmiotami Dokument analityczny w zakresie
ekonomii społecznej
rodzaju usług
B.4.1.4 Realizacja spotkań promocyjnych dla grup
objętych zakresem wsparcia ekonomii społecznej we
współpracy z instytucjami i organizacjami Liczba zrealizowanych spotkań
zewnętrznymi
promocyjnych [szt]
B.4.1.5 Współpraca z Lokalną Grupą Działania Liczba inicjatyw podjętych w
PROWENT
ramach PROWENT [szt]
Zrealizowany projekt centrum
B.4.2.1 Utworzenie centrum rehabilitacji
rehabilitacji
B.4.2.2 Rozwijanie nowych form wsparcia Liczba osób które skorzystały z
indywidualnego i środowiskowego umożliwiających różnych form wsparcia w
integrację społeczną grupom szczególnie narażonych zakresie integracji społecznej.
na życie w ubóstwie
[szt]
Liczba projektów związanych z
B.4.2.3 Realizacja własnych projektów oraz
integracją
społeczną
współpraca z organizacjami realizującymi projekty
zrealizowanych w partnerstwie
związane z integracją społeczną
z[szt]
Liczba
zrealizowanych
B.4.2.4
Integrowanie
działań
na
rzecz przedsięwzięć
na
rzecz
wyrównywania
szans
osób
zagrożonych wyrównywania
szans
osób
wykluczeniem społecznym w celu aktywizacji
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym[szt]
B.4.2.5 Rozwijanie sytemu wsparcia poprzez
działania
z
zakresu
łagodzenia
skutków Liczba
osób
z
niepełnosprawności, wzmocnienia systemu wczesnej niepełnosprawnością
którym
interwencji rehabilitacyjnej, likwidacji barier udzielono wsparcia [osoba]
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architektonicznych oraz kształtowania pozytywnych
postaw wobec osób starszych i niepełnosprawnych
Liczba osób które skorzystały z
B.4.2.6 Zwiększanie dostępu do instytucji opieki nad różnych form wsparcia w
dziećmi i osobami zależnymi
zakresie integracji społecznej.
[osoba
B.4.2.7. Adaptacja obiektu byłej szkoły na cele Utworzony
Klub Integracji
utworzenia Klubu Integracji Społecznej
Społecznej
Liczba zawiązanych spółdzielni
socjalnych [szt]
B.4.3.1 Reintegracja zawodowa poprzez rozwój
sektora ekonomii społecznej, w tym m.in. w oparciu
Liczba osób które znalazły
o spółdzielnie socjalne
zatrudnienie
w
ramach
spółdzielni socjalnych [osoba]
B.4.3.2 Zwiększenie aktywności zawodowej osób Liczba osób niepełnosprawnych,
objętych pomocą społeczną (w szczególności osób w które
opuściły
placówki
wieku 15-30 lat, powyżej 50 lat, osób opiekuńczo-wychowawcze oraz
niepełnosprawnych
oraz
podopiecznych osób niepełnosprawnych, którym
opuszczający placówki opiekuńczo – wychowawcze) udzielono wsparcia [osoba]
B.4.3.3
Rozwijanie nowych form wsparcia Liczba osób które skorzystały z
indywidualnego i środowiskowego umożliwiających różnych form wsparcia w
integrację
zawodową
grupom
osobom
ze zakresie integracji społecznej.
specyficznymi trudnościami na rynku pracy
[osoba
Liczba działań podjętych we
B.4.3.4 Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy
współpracy z PUP [szt]
Liczba mieszkańców gminy
B.4.3.5 Współpraca informacyjna z instytucjami wspartych finansowo w zakresie
świadczącymi bezzwrotna pomoc finansową dla osób rozpoczynania
działalności
rozpoczynających działalność gospodarczą
gospodarczej
przez instytucje
zewnętrzne [osoba]
Liczba
osób
objętych
B.4.3.6 Realizacja programów szkoleniowych w szkoleniami
w
zakresie
zakresie podejmowania działalności gospodarczej
prowadzenia
działalności
gospodarczej [osoba]
B.4.4.1 Promowanie i wspieranie inicjatyw edukacji Liczba wspartych oddolnych
społecznej na terenie gminy
inicjatyw edukacyjnych [szt]
B.4.4.2 Organizowanie we współpracy z lokalnymi Liczba
zrealizowanych
oraz zewnętrznymi organizacjami pozarządowymi programów edukacyjnych [szt]
programów
edukacyjnych dla wszystkich grup Liczba osób korzystających z
wiekowych
programów edukacyjnych
Liczba zrealizowanych działań
B.4.4.3 Zwiększanie wiedzy mieszkańców na temat
edukacyjnych w zakresie edukacji
zdrowego trybu życia poprzez edukację zdrowotną
zdrowotnej [szt]
Liczba projektów na rzecz osób
B.4.4.4 Sprzyjanie inicjatywom edukacyjnym w 50+ [szt]
zakresie aktywizacji osób 50+,
Liczba osób uczestniczących w
inicjatywach jako beneficjenci
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dla sfery PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa oraz dobrych warunków do zamieszkiwania dla obecnego i
przyszłych pokoleń poprzez racjonalne korzystanie z zasobów dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego

Obszar C.1 Uzupełnienie i optymalna rozbudowa infrastruktury technicznej

Długość wyremontowanych dróg
gminnych [km]
C.1.1.1. Realizacja zintegrowanego programu
Wartość wsparcia zewnętrznego
remontu dróg gminnych
pozyskanego na infrastrukturę
drogową [PLN]
C.1.1.2. Ulepszanie dróg gminnych poprzez Długość
zmodernizowanych
wykonywanie nawierzchni asfaltowych
nawierzchni drogowych
C.1.1.3 Wykonywanie modernizacji dróg transportu
rolnego poprzez utwardzanie i ulepszanie Długość zmodernizowanych dróg
nawierzchni
transportu rolnego [km]
C.1.1.4 Rozbudowa systemu chodników na terenie Łączna długość sieci chodników
całej gminy
[m]
C.1.1.5. Wytyczanie oraz budowa nowych dróg Długość nowych dróg gminnych
wynikających z potrzeb rozwojowych gminy
[km]
C.1.1.6 Odbudowa dróg zniszczonych podczas Długość odbudowanych dróg
budowy kanalizacji
związanych z kanalizacją [m]
C.1.2.1 Prowadzenie regularnych przeglądów i Raporty z wykonanych przeglądów
odbudowy systemów melioracyjnych
[szt]
Długość
kanałów
poddanych
C.1.2.2 Wykaszanie kanałów i rowów przydrożnych
wykoszeniu [m]
C.1.2.3 Eliminowanie zamulenia kanałów i Ilość odmulonych zbiorników i
zbiorników wodnych
kałów [szt]
C.1.2.4. Budowa i remonty drobnej infrastruktury
przy kanałach i ciekach wodnych (mostki, barierki Wartość dokonanych modernizacji
oraz inne urządzenia związane z bezpieczeństwem)
[PLN]
C.1.2.5. Usunięcie zakrzaczenia i zamuleń Wartość zrealizowanych prac
zbiorników pożarowych i rowów
pielęgnacyjnych [PLN]
C.1.2.6 Rewitalizacja cieków wodnych w celu Wartość
zrealizowanych
prac
zwiększenia retaencji
rewitalizacyjnych [PLN]
C.1.3.1 Budowa i modernizacje parkingów przy
obiektach użyteczności publicznej, kościele i Powierzchnia zmodernizowanych
cmentarzu
parkingów [m2]
Długość
nowych
odcinków
C.1.3.2 Rozbudowa chodników przy drogach
chodników przy drogach gminnych
gminnych
[m]
C.1.2.3 Podejmowanie inicjatyw lobbingowych na Liczba wystąpień do instytucji
rzecz budowy niezbędnych chodników przy drogach powiatowych oraz regionalnych
powiatowych i wojewódzkiej.
[szt]
Wartość wsparcia udzielonego na
C.1.4.1 Wspieranie inicjatyw pozarządowych
inicjatywy
związane
z
związanych z ochroną bioróżnorodności
bioróżnorodnością
C.1.4.2 Uczestnictwo w inicjatywach i partnerstwach Liczba podpisanych porozumień
dotyczących obszarów Natura 2000
[szt]
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C.1.4.3. Opracowanie programu eliminacji szkód
powodowanych przez bobry, dziki oraz inne dzikie Opracowany
zwierzęta
programowy [szt]

dokument

Obszar C.2.
Racjonalne gospodarowanie zasobami dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego
Wartość środków wydatkowanych
C.2.1.1 Program odnowy lokalnych kapliczek
na odnowę [PLN]
C.2.1.2 Poprawa stanu zachowania i ochrona
obiektów oraz miejsc cennych kulturowo oraz
przeciwdziałanie procesowi ich dewastacji i Wartość zrealizowanych działań [
degradacji
PLN]
C.2.1.3 Inicjatywy związane z ochroną i
zachowaniem zasobów niematerialnych lokalnego
dziedzictwa kulturowego
Liczba inicjatyw podjętych [szt]
C.2.1.3 Wykreowanie unikalnej i specyficznej dla
Umieszczenie
imprezy
w
Padwi Narodowej imprezy kulturalnej nawiązującej
Kalendarzu Imprez Kulturalnych
do jej tradycji historycznych, która będzie trwale
Województwa Podkarpackiego
funkcjonowała w krajowym kalendarzu imprez
C.2.1.4 Restrukturyzacja instytucji kultury pod kątem Raport z realizacji
działań
optymalizacji działania
restrukturyzacyjnych [szt]
C.2.1.5.
Sprzyjanie
oddolnym
inicjatywom Wartość udzielonego wsparcia
kulturalnym, które ze względu na poziom artystyczny [PLN]
wydatnie przyczyniają się do promocji lokalnego Liczba opublikowanych wystąpień
dziedzictwa kulturowego
popierających [szt]
C.2.1.6. Rozszerzenie działalności GOK.
na
poszczególne sołectwa
C.2.1.7. Opracowywanie materiałów promujących Liczba i wartość zrealizowanych
lokalne dziedzictwo kulturowe
projektów promocyjnych {szt.zł]
C.2.2.1 Wspieranie inicjatyw oddolnych w zakresie
edukacji ekologicznej
C.2.2.2 Organizowanie spotkań, prelekcji konferencji
związanych
z
budowaniem
świadomości
ekologicznej
C.2.2.2.
Wspieranie
zajęć
szkolnych
oraz
podejmowanie inicjatyw związanych z kreowanie
świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

Wartość udzielonego wsparcia
finansowego oraz rzeczowego [szt]
Liczba zrealizowanych imprez[szt]
Liczba uczestników [zst]
Liczba wprowadzonych
dodatkowych [szt]

zajęć

Obszar C.3 Bezpieczeństwo energetyczne

Ilość
obiektów
poddanych
C.3.1.1.
Systematyczna
realizacja
projektów
termomodernizacji [szt]
termomodernizacyjnych na obiektach szkolnych
C.3.1.2. Wykonywanie termomodernizacji budynków
Straży Pożarnych pełniących funkcje ośrodków
kulturalnych i domów ludowych w sołectwach gminy
C.3.1.3. Wykonywanie ocieplenia w ramach
remontów i modernizacji domów ludowych.

Udział procentowy obiektów OSP
posiadających termomodernizację
[%]
Udział
procentowy
domów
ludowych poddanych ociepleniu
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[%]
C.3.2.1. Systematyczna wymiana oświetlenia ulic z Udział procentowy oświetlenia
tradycyjnego na oszczędna oparte na diodach LED
typu LED [%]
C.3.2.2 Rozbudowa oświetlenia ulicznego z Liczba
nowo-zainstalowanych
wykorzystaniem oszczędnych technologii
punktów [szt]
Udział
procentowy
miejsc
C.3.2.3 Zainstalowanie punktowych źródeł światła w
szczególnych
w
których
newralgicznych punktach układu drogowego np. na
zainstalowano punktowe źródła
zakrętach
światła [%]
Liczba zrealizowanych działań
C.3.3.1 Działania promujące stosowanie OZE
promocyjnych [szt]
Liczba
podmiotów
które
C.3.3.2 Promocja programów typu PROSUMENT
skorzystały z programu [szt]
C.3.3.3 Wykorzystywanie możliwości finansowego
wsparcia osób zainteresowanych instalacjami Liczb a gospodarstw, które
fotowoltaicznymi
skorzystały ze wsparcia

Obszar C.4. Ochrona przed zagrożeniami
C.4.1.1 Uzupełnienie wyposażenia Straży Pożarnych

Wartość zakupów uzupełniających
[szt]

C.4.1.2 Prowadzenie wysiłków na rzecz remontów
urządzeń hydrologicznych (wały) oraz drogi w Liczba zrealizowanych wystąpień
przywalu
do instytucji zarządzających [szt]
Udział procentowy zbiorników
C.4.1.3 Konserwacje zbiorników wodnych
przeciwpożarowych
poddanych
konserwacji [%]
Aktualne
sprawozdanie
z
C.4.1.4
Utrzymywanie
gotowości
dróg
przeglądu
–
[dokument
powodziowych
pokontrolny]
C.4.1.5 Zakup mobilnej pompy dużej wydajności
C.4.1.6 Budowa remizy strażackiej

Protokół odbioru
Protokół odbioru obiektu

C.4.1.7 Zakup samochodów strażackich

Protokół odbioru sprzętu
C.4.1.8. Program działań edukacyjnych związanych z Opracowany dokument programu
ochroną przed zagrożeniami
edukacyjnego
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Proces wdrażania
Źródła finansowania realizacji Strategii
Strategia Rozwoju obejmuje długookresowe cele strategiczne, których osiągnięcie przewiduje się z
horyzontem czasowym 2020 r. Skuteczna realizacja Strategii wiąże się bezpośrednio ze zdolnością
samorządu do absorpcji środków pomocowych, bowiem dla większości podejmowanych projektów
zakładających wykorzystanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej konieczne będzie
zaangażowanie w ramach finansowego wkładu własnego. Utrudnieniem w prognozowaniu ram
finansowych Strategii jest wciąż brak precyzyjnych informacji o dostępnych dla Gminy
możliwościach finansowych wynikających z funduszy Unii Europejskiej po 2013 roku, ze względu
na to, że większość normujących tę kwestię programów operacyjnych nie została jeszcze w pełni
skonstruowana. Ograniczenia te sprawiają, że ramy finansowe budowanej Strategii musiały zostać
oparte na orientacyjnych szacunkach oraz niepewnych jeszcze przewidywaniach dotyczących zasad
podziału środków w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych.
Pomimo tych ograniczeń można przewidywać, że osiągnięcie celów strategicznych, a tym samym
realizacja strategii będzie wiązać się z wykorzystywaniem środków pochodzących przede
wszystkim z następujących źródeł:
o Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
o Europejskiego Funduszu Społecznego w komponencie regionalnym
o środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
o środków budżetowych samorządu gminy Padew Narodowa
o środków pochodzących z Budżetu Państwa
o publicznych i prywatnych środków krajowych współfinansujących projekty realizowane
ze środków unijnych,
o dostępnych w ramach rezerw niewykorzystanych środków na realizację polityki
spójności na lata 2007-2013
Środki EFS będą wykorzystywane zarówno z komponentu regionalnego jak i komponentu
centralnego programu operacyjnego obejmującego środki EFS (POWER),
Środki EFRR będą wykorzystywane przede wszystkim poprzez programy operacyjne wśród
których dominująca rola przypadnie Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa
Podkarpackiego oraz planowanemu do kontynuacji w latach 2014-2020 Programowi Operacyjnemu
Rozwój Polski Wschodniej.
Opis zasad aktualizacji Strategii oraz systemu monitorowania i ewaluacji
Podstawą efektywnej realizacji Strategii Rozwoju Gminy jest system zarządzania uwzględniający
fakt, że wdrażanie jest procesem rozciągniętym w czasie, który obejmuje założenia przyjęte na
etapie planowania, jak możliwość wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych. Skutecznym
rozwiązaniem jest podejście, w którym założenia przyjmujemy nieuniknione występowanie takich
zjawisk, co wynika między innymi z wysokiej dynamiki globalnych procesów rozwojowych XXI
wieku. Praktyczną konsekwencją takiego podejścia jest uprzednie przygotowanie na taką
okoliczność procedur, które pozwolą wyeliminować ewentualne zagrożenia lub efektywnie
wykorzystać pojawiające się szanse. W podejściu tym przyjmujemy, że z upływem czasu
zaplanowana na podstawie dostępnych dziś danych przyszłość będzie coraz bardziej odbiegać od
stanu faktycznego, a naturalną reakcją powinny być działania korygujące. Sprawdzonym sposobem
radzenia sobie ze skutkami omawianych zjawisk jest zastosowanie narzędzi, które określa się jako
System monitoringu, aktualizacji i ewaluacji strategii.
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Monitoring ma na celu bieżącą analizę przebiegu wdrażania, wyłapywanie ewentualnych zmian i
adekwatne wprowadzanie niezbędnych korekt umożliwiających osiągniecie wcześniejszych
założeń.
Ewaluacja ma za zadanie sprawdzenie, czy w wyniku podejmowanych działań powstały
spodziewane rezultaty oraz czy przełożyły się one na realizację wyznaczonych celów.
Ewaluacja Strategii będzie prowadzona w celu określenia rzeczywistych efektów zrealizowanych
projektów i inwestycji w niej zapisanych, a jej ocena opierać się będzie na następujących
kryteriach:
1. Skuteczności – pozwala określić czy zostały osiągnięte cele Strategii założone na etapie
programowania.
2. Efektywności – pozwala ocenić poziom ekonomiczności Strategii.
3. Użyteczności – pozwala ocenić zgodności celów Strategii z faktycznymi problemami i
potrzebami grupy docelowej.
4. Trafności – obrazuje do jakiego stopnia cele Strategii odpowiadają potrzebom wskazanym do
danego obszaru.
5. Trwałości – pozwala określić na ile można się spodziewać, że pozytywne zmiany wywołane
oddziaływaniem Strategii będą trwać po jego zakończeniu.
Wprowadzenie systemu monitoringu oraz powiązanego z nim systemu ewaluacji pozwoli
wyeliminować w dużym stopniu problem dezaktualizacji założeń i celów zawartych w Strategii
wynikający ze zmieniających się warunków funkcjonowania podmiotów realizujących
poszczególne projekty, zmian prawodawstwa oraz innych warunków i okoliczności mogących
wpłynąć na zasadność podejmowanych działań. Oprócz modyfikacji poszczególnych elementów
Strategii w trakcie jej realizacji możliwe będzie uwzględnienie nowych, dodatkowych kierunków
działań (zadań), które będą wpisywać się w wyznaczone cele strategiczne i operacyjne.
Praktyczną konsekwencją zastosowania monitoringu i ewaluacji jest konieczność określenia
przewidywanej reakcji na wyniki tych analiz. W praktyce zarządzania prawidłową reakcją jest
wprowadzanie stosownych korekt planu strategicznego. Procedura ta określana systemem
aktualizacji stanowi trzeci komponent opisanego wyżej systemu oceny procesu wdrażania. Z uwagi
na konieczność dokonywania tej czynności z uwzględnieniem procedur demokratycznych
(przyjęcie stosownej uchwały Rady Gminy) dokonuje się jej wówczas, kiedy zmiany w otoczeniu
są na tyle istotne, że odzwierciedlają rzeczywistą korzyść dla społeczności lokalnej. Taka
procedura aktualizacji pozwala eliminować doraźne lub emocjonalne podejście do procesu
wdrażania strategii.
Za wdrożenie i prowadzenie systemu monitorowania i ewaluacji odpowiedzialny będzie Zespół
Sterujący powołany przez Wójta po uchwaleniu Strategii. Zespół będzie złożony z koordynatora
oraz przedstawicieli 3 środowisk (gospodarczego, społecznego oraz samorządowego).
Zespół będzie się zbierał, raz w roku, a do jego zadań należeć będzie m.in.:
 monitorowanie oraz ocena realizacji poszczególnych celów
 formułowanie propozycji oraz zaleceń odnośnie wprowadzenia usprawnień procesu
wdrażania Strategii,
 formułowanie wniosków o aktualizację Strategii
 opracowanie syntetycznych sprawozdań z posiedzeń.
Przewodniczący Zespołu Sterującego (koordynator) zobowiązany będzie przedstawić sprawozdanie
sporządzone przez Zespół. Raz w roku analizowane będą postępy w realizacji Strategii.
Informacje na temat stanu realizacji Strategii będą udostępniane zainteresowanym za
pośrednictwem strony internetowej gminy, lokalnej prasy, a także podczas spotkań z różnymi
grupami społecznymi, w tym: mieszkańcami, przedsiębiorcami, lub organizacjami społecznymi
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Załączniki
Dokumentacja uspołecznienia procesu budowania strategii
Prace nad dokumentem strategii były prowadzone z zachowaniem szczególnej troski o zapewnienie
pełnej możliwości udziału społeczności lokalnej w całym procesie prac. Poprzez ogłoszenia,
sondaże realizowane przez witrynę gminną oraz rozciągnięty w czasie i wielokrotny system
konsultowania zapisów przyszłej strategii wykorzystano optymalne możliwości zapewnienia
udziału społeczności lokalnej w procesie budowania strategii.
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Oprócz ankiet sondażowych oraz analiz dokumentów oraz danych GUS podstawowym źródłem
informacji przy tworzeniu zapisów strategii były spotkania z mieszkańcami. We wszystkich
spotkaniach realizowanych podczas Zebrań Wiejskich uczestniczył wójt skarbnik oraz inni
przedstawiciele władz gminy. Poniżej zamieszczono krótki fotoprotokół z tych spotkań
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Problemy nurtujące mieszkańców wyrażone podczas spotkań konsultacyjnych realizowanych w
każdej miejscowości sołeckiej. (Problemy zestawiono w formie zgłaszanej przez mieszkańców
uczestniczących w spotkaniach.
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1 Wojków
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

brak zabezpieczeń w Domu Kultury (schody)
brak nawierzchni asfaltowej w Zagoniu
wyeksploatowana nawierzchnia od strony mostu Domacyny do posesji Rataj
słaby szyld Domu Kultury
niedocieplony i wyeksploatowany Dom Kultury
za wąska “Wielka droga”
zamulone kanały: Dymitrowski i Młodochowski
niedokończone drogi po komasacji (w tym rowy i przepusty)
brak utwardzonej nawierzchni dróg w stronę Popiołka
brak dojazdu na posesje w Sikorach
zapadnięta droga do Olsz
Niski poziom estetyki sołectwa
nieutwardzony teren przy starej remizie
niezagospodarowany teren za domem ludowym
brak nawierzchni asfaltowej od Bika do Kubika
zarośnięte rowy przy “Wielkiej Drodze”
opuszczone posesje - chwasty
brak lustra drogowego pod kapliczką i na Babulówce
niewystarczająca liczba progów na “Wielkiej Drodze”
brak chodnika przy drodze w stronę Baranowa
brak ogrodzenia placu zabaw

2 Rożniaty
● potrzeba parku rehabilitacji
● wyeksploatowana droga od sołtysa do drogi powiatowej brak chodnika przy drodze
od centrum do kościoła
● istniejąca potrzeba siłowni zewnętrznych
● niewystarczające odwodnienie ulic
● nierówna droga do wału
● brak drogi od sklepu do Bika
● niezmeliorowane pola

3 Piechoty
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
4 Domacyny
●
●
●
●
●

brak chodnika przy drodze powiatowej
brak dostępu do Internetu szerokopasmowego
wyeksploatowany budynek wiejski
brak ścieżek rowerowych
zużyte ogrodzenie placu zabaw
bak mostu na Babulówce
zniszczone drogi po kanalizacji
brak punktu skupu trzody
nieutwardzone drogi polne
niedrożne drogi transportu rolniczego

potrzeby w zakresie nawierzchni asfaltowej
zniszczone ogrodzenie zbiornika
brak chodników przy drodze powiatowej
brak kaplicy pogrzebowej
niedocieplony Dom Ludowy - nieefektywne okna
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●
●
●
●
●
●
●

brak wyposażenia domu kultury
wyeksploatowany plac zabaw
zaniedbane boisko
brak wody na cmentarzu
brak barierki wzdłuż drogi gminnej
zaniedbane oczko wodne
zarośnięty staw

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

szkody powodowane w przez dziki i bobry
zablokowany odpływ przy mleczarni
zamulone rowy
zarośnięty zbiornik przeciwpożarowy
brak połączeń autobusowych z Padwią i Baranowem Sandomierskim
brak mostków przy drodze gminnej
brak chodnika przy drodze powiatowej
brak oświetlenia drogi powiatowej do Kowalika
niezagospodarowany zbiornik “Jezioro’
słabe drogi powodziowe
niezagospodarowany obiekt dawnej szkoły

5 Przykop

6 Padew Narodowa
● wjazd na główną drogę
● brak targowiska i punktu skupu żywca
● brak przetwórstwa rolnego
● potrzeba przywrócenia mleczarni
● niewykorzystany potencjał produkcji rolnej (żywiec, mleko, ziemniaki , zboża)
● potrzeba promocji gospodarczej gminy
● 30 km dróg po scalaniu wymagających remontu
● brak melioracji

7 Babule
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

brak siłowni zewnętrznych
zamulone rowy przed domem ludowym
brak dojazdu PKS do Padwi
brak objazdu pastwiska
zamulone rowy przy drodze na Klęskówkę
brak boiska
zużyte ogrodzenie placu zabaw
za mało urządzeń na placu zabaw dla dzieci
wyeksploatowany i zarośnięty basen przeciwpożarowy
brak KGW i stowarzyszeń
zamulone przepusty w poprzek asfaltu
niepełne ogrodzenie pastwisk
problemy bobrów i dzików
brak lampy na końcu wsi
zbyt szeroki chodnik przy drodze głównej
zamulony rów i przepust przy drodze głównej
drogi zniszczone po kanalizacji
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8 Pierzchne
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

brak lampy ulicznej na zakręcie (obok p. Piechoty)
niewystarczający mostek obok domu ludowego (barierki
niedokończone drogi asfaltowe do posesji
niedrożny mostek na dopływie do Złotego Potoku
niezabudowana sala taneczna
brak KGW
zamulony Kanał Młodochowski
niedoświetlona droga główna
zniszczona droga główna po komasacji
brak chodnika obok i ogrodzenia domu ludowego
niewystarczający dostęp do Internetu
zamulony dopływ do Złotego Potoku
brak wyposażenia i otoczenia niedocieplony dom ludowy
brak siłowni zewnętrznej

9 Kębłów
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

brak studni chłonnej
niska jakość drogi do osiedla Wygwizdów
niezagospodarowane otoczenie domu wiejskiego
brak placów zabaw - przysiółki
zużyty plac zabaw
brak chodników
niedrożne odwodnienie
niepełne oświetlenie ulic
słabe drogi transportu rolnego potrzeba ulepszeń dróg po kanalizacji
brak przepompowni na kanale Chorzelowskim
zniszczone mostki i zamulenia kanału Załuże
niewykorzystany obiekt szkoły

10 Zaduszniki
● zamulony i niezagospodarowany kanał przez Majdanek
● brak kładki przez kanał chorzelowski (LHS)
● niezagospodarowany teren wokół domu wielofunkcyjnego
● potrzeba pomp o dużej przepustowości + podjazd
● brak parku rehabilitacji
● wyeksploatowana droga koło jeziora dla transportu rolnego
● wyeksploatowane domy ludowe
● nieutwardzony drogi do posesji
● brak placu zabaw dla dzieci
● nieprzejezdna droga od torów w stronę Rożniat
● brak KGW
● brak chodnika wzdłuż drogi powiatowej
● potrzeby w zakresie OZE
● niepełne oświetlenie uli c
● uszkodzona droga między wałem a Wisłą
● kapliczka wymagająca remontu
● problem bobrów
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Zachwiejów
● brak nawierzchni asfaltowej na drogach do posesji
● brak boiska sportowego
● brak chodnika od pana Pieróg do kościoła
● brak chodników w ciągu dróg powiatowych
● brak placu zabaw dla dzieci
● brak własnego budynku, Domu Ludowego
● zdewastowane kapliczki krzyże itp.
● brak oświetlenia drogi do cmentarza
● brak chodnika na cmentarzu
● niezagospodarowane centrum miejscowości

12

Zarównie
● zdewastowane drogi polne
● zamulone rowy przez wieś
● kanały wymagające koszenia
● boisko wymagające remontu
● brak placu zabaw
● brak miejsca skupu żywca i zboża
● brak możliwości zawracania przez samochody ciężarowe
● brak wozu OSP
● zaniedbana melioracja
● zbyt rzadko oczyszczany kanał
● za niskie wały
● niezagospodarowane wyrobiska np. z przeznaczeniem na rekreację
● brak potrzebnych pomieszczeń domu kultury *np. kuchnia młodzież
● “Kieszek” wymagający remontu
● uciążliwe zwierzęta leśne
● śluzy wymagające odnowienia
● brak chodnika do kościoła
● brak chodnika koło kościoła
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