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Wprowadzenie 

Strategia rozwoju gminy stanowi jej podstawowe narzędzie zarządzania strategicznego. Dokument ten 

jest określony co do swojego zakresu, trybu przyjmowania oraz zgodności ze strategią rozwoju 

województwa i strategią rozwoju ponadlokalnego, obejmującą dany samorząd. W związku z tym 

dokumenty opracowywane na poziomie zarządzania krajowego, regionalnego i lokalnego powinny być 

ze sobą powiązane i spójne. Ich wzajemna integracja odnosić się powinna do treści i celów. Integracja 

to niejako słowo klucz dla strategii rozwoju na wszystkich szczeblach, ponieważ w ostatnich latach 

mocno akcentowana jest integracja w zakresie przestrzennym, gospodarczym i społecznym1. Z uwagi 

na szereg przeprowadzonych analiz oraz informacji zebranych bezpośrednio od przedstawicieli Gminy 

Białobrzegi oraz jej mieszkańców podczas przeprowadzonych badań ostatni obszar wydaje się mieć 

największe znaczenie w kontekście przyszłego funkcjonowania samorządu. Integracja w obrębie 

lokalnej społeczności stanowi wyzwanie nie tylko dla Gminy Białobrzegi, ale również szeregu innych 

samorządów będących w podobnej sytuacji pod względem lokalizacji, dostępnej infrastruktury czy 

potencjalnych możliwości czy planów. 

1. Analiza sytuacji wyjściowej 

Analiza sytuacji wyjściowej została przeprowadzona w celu wyselekcjonowania informacji na temat 

Gminy Białobrzegi, które stanowić mają podstawę do stworzenia aktualnego obrazu Gminy. Główne 

źródła danych opierały się na danych zastanych, tj. informacjach dostępnych w ramach istniejących już 

dokumentów – Strategii Rozwoju Gminy Białobrzegi na lata 2011-2022 oraz Strategii budowy i promocji 

marki Gminy Białobrzegi z 2015 roku. Przedmiotem analizy były również dane Głównego Urzędu 

Statystycznego umieszczane w Banku Danych Lokalnych oraz materiały i informacje pozyskane 

bezpośrednio od przedstawicieli urzędu. Część analityczna, która stanowi niejako aktualizację danych 

z poprzedniej wersji strategii, została na potrzeby niniejszego dokumentu odpowiednio skondensowana 

lub rozszerzona w zależności od istoty omawianego obszaru. Bieżący obraz Gminy został uzupełniony 

poprzez wykorzystanie wyników badań ze wspomnianej już strategii promocji oraz wyniki badań 

jakościowych zaprojektowanych i realizowanych na potrzeby nowej strategii rozwoju.  

1.1. Rys historyczny 

Siedzibą władz Gminy Białobrzegi jest wieś Białobrzegi. Najstarsze informacje o tej miejscowości 

pojawiły się już w XIV wieku, natomiast pierwsze ślady świadczące o osadnictwie na jej terenie 

pochodzą z okresu mezolitycznego (8000-4800 lat p.n.e.). Nazwa miejscowości wywodzi się od dwóch 

członów „białe” i „brzegi”. Według jednej z wersji nazwa „Białobrzegi” wzięła się od białych, 

piaszczystych brzegów rzeki Wisłok lub od wysokich białych osik, które porastały jej brzegi. Inna 

zakłada, że nazwa wsi pochodzi od rodu Białobrzeskich, którzy prawdopodobnie byli pierwszymi 

                                                      

 
1 https://www.prawo.pl/samorzad/strategie-rozwoju-gmin-nie-sa-obowiazkowe-ale-maja-umocowanie,504415.html, dostęp: 
23.04.2022 r. 

https://www.prawo.pl/samorzad/strategie-rozwoju-gmin-nie-sa-obowiazkowe-ale-maja-umocowanie,504415.html
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właścicielami osady. Białobrzegi wraz z pozostałymi terenami należącymi aktualnie do Gminy 

Białobrzegi były najczęściej pod władaniem rodów związanych z Łańcuckim Zamkiem – od Pileckich, po 

Stadnickich, następnie Lubomirskich i na końcu Potockich2.  

Współczesna historia Gminy Białobrzegi rozpoczyna się w 1 stycznia 1973 roku, kiedy to Gmina stała 

się odrębną jednostką administracyjną3. Następnie w wyniku reformy administracyjnej z 1999 roku 

stanowi ona część powiatu łańcuckiego w województwie podkarpackim4. Gmina obejmuje 

6 miejscowości (Białobrzegi, Budy Łańcuckie, Dębinę, Korniaktów Południowy, Korniaktów Północny 

i Wolę Dalszą), z których największą są Białobrzegi. 

Rysunek 1. Mapa konturowa miejscowości tworzących Gminę Białobrzegi  

 

Źródło: Opracowanie własne 

Gmina Białobrzegi od 1996 roku posiada swój herb prezentujący kłos zboża składający się na 8 ziaren 

– liczbę odpowiadającą liczbie sołectw. Podobna symbolika pojawia się na pieczęciach wiejskich 

z Białobrzegów pochodzących z XIX wieku5. Od 2015 roku w ramach dokumentu pn. „Strategia budowy 

i promocji marki Gminy Białobrzegi” opracowany i wdrożony został również logotyp, którego treść brzmi: 

„bliska gmina Białobrzegi”6.   

                                                      

 
2 https://www.gmina-bialobrzegi.pl/o-gminie/solectwa/bialobrzegi-prawe/, dostęp: 23.04.2022 r. 
3 https://www.powiatlancut.pl/turystyka/folder-promocyjny/, dostęp: 23.04.2022 r. 
4 https://www.gmina-bialobrzegi.pl/o-gminie/polozenie/polozenie-administracyjne/, dostęp: 23.04.2022 r. 
5 https://www.gmina-bialobrzegi.pl/o-gminie/insygnia-gminy/, dostęp: 23.04.2022 r. 
6 https://www.gmina-bialobrzegi.pl/dokumenty-strategiczne/, dostęp: 23.04.2022 r. 

https://www.gmina-bialobrzegi.pl/o-gminie/solectwa/bialobrzegi-prawe/
https://www.powiatlancut.pl/turystyka/folder-promocyjny/
https://www.gmina-bialobrzegi.pl/o-gminie/polozenie/polozenie-administracyjne/
https://www.gmina-bialobrzegi.pl/o-gminie/insygnia-gminy/
https://www.gmina-bialobrzegi.pl/dokumenty-strategiczne/


 
 

 

6 Exacto Sp. z o.o. 
www.exacto.pl 

ul. Cybernetyki 19 B 
02-677 Warszawa 
tel.: (022) 203 49 12  

ul. Siemieńskiego 20/38 
35-234 Rzeszów 
tel./fax: (017) 785 19 23 

 

 

Rysunek 2. Znak promocyjny Gminy Białobrzegi 

 

Źródło: https://www.gmina-bialobrzegi.pl/dokumenty-strategiczne/ 

1.2. Położenie geograficzne 

Gmina Białobrzegi położona jest w powiecie łańcuckim (rys. 3) w centralnej części województwa 

podkarpackiego. Od Rzeszowa dzieli ją ok. 30 km, 10 km od Łańcuta oraz 8 km od zjazdu z autostrady 

A4. Od północy graniczy z Gminą Żołynia, na północnym-wschodzie sąsiaduje z Gminą Grodzisko 

Dolne, na wschodzie – z Gminą Tryńcza, natomiast na południowym-wschodzie z Gminą Przeworsk. Na 

południu przylega do Miasta Łańcut i Gminy Łańcut, a od zachodu sąsiaduje z Gminą Czarna 7. 

  

                                                      

 
7 https://www.gmina-bialobrzegi.pl/o-gminie/polozenie/polozenie-administracyjne/, dostęp: 23.04.2022 r. 

https://www.gmina-bialobrzegi.pl/o-gminie/polozenie/polozenie-administracyjne/
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Rysunek 3. Mapa konturowa Gminy Białobrzegi oraz jej sąsiadów w powiecie łańcuckim 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Łączna powierzchnia Gminy Białobrzegi to obszar 56 km2, co stanowi nieco ponad 12% powierzchni 

powiatu łańcuckiego. Pod względem geograficznym teren ten usytuowany jest na pograniczu Pogórza 

Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej. W skład Gminy Białobrzegi wchodzi 6 miejscowości: Białobrzegi, 

Budy Łańcuckie, Dębina, Korniaktów Południowy, Korniaktów Północny i Wola Dalsza. Wioski tworzące 

Gminę Białobrzegi położone są w szerokim obniżeniu zwanym Rynną Podkarpacką, które rozdziela 

wspomniane krainy geograficzne. Takie położenie sprawia, że Gmina Białobrzegi charakteryzuje się 

zróżnicowanym ukształtowaniem terenu i krajobrazu – od równin na południu, po formy faliste na 

północnym-zachodzie aż po pagórkowate na północnym-wschodzie8. 

                                                      

 
8 Tamże. 
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1.3. Analiza struktury społeczno-demograficznej 

Gmina Białobrzegi jest jedną z sześciu gmin wiejskich tworzących powiat łańcucki województwa 

podkarpackiego. Zajmuje łączną powierzchnię nieco ponad 56 km2.  

Tabela 1. Charakterystyka miejscowości wchodzących w skład Gminy Białobrzegi 

Lp. Miejscowość 
Liczba mieszkańców 

Powierzchnia 
[km2] 

Gęstość zaludnienia 
[os/km2] 

2019 2020 2021 2021 2021 

1. Białobrzegi 2 633 2 666 2 697 15,48 174,22 

2. Budy Łańcuckie 1 919 1 909 1 888 16,40 115,12 

3. Dębina 1 015 1 020 1 040 7,45 139,59 

4. Korniaktów Południowy 595 582 578 3,21 180,06 

5. Korniaktów Północny 572 563 562 5,15 109,12 

6. Wola Dalsza 1 986 1 970 1 929 8,44 228,55 

RAZEM: 8 700 8 710 8 694 56,13 
 

Źródło: Urząd Gminy Białobrzegi 

Gmina Białobrzegi zamieszkiwana jest przez 8694 osób (stan na rok 2021). Najliczniej zamieszkiwane 

są Białobrzegi (2697 osób), Wola Dalsza (1929) oraz Budy Łańcuckie (1888). Średnia gęstość 

zaludnienia na 1 km2 w Gminie wynosi 158 osób. Największymi miejscowościami pod względem 

powierzchni są Budy Łańcuckie (16,40 km2) i Białobrzegi (15,48 km2), a najbardziej zaludnionym są 

Wola Dalsza (229 osób/km2) i Korniaktów Południowy (180 osób/km2).  
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Tabela 2. Liczba mieszkańców Gminy Białobrzegi w latach 2012-2021 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Białobrzegi 2 493 2 526 2 555 2 567 2 599 2 608 2 621 2 633 2 666 2 697 

Budy Łańcuckie 1 907 1 909 1 918 1 935 1 930 1 937 1 937 1 919 1 909 1 888 

Dębina 955 955 963 969 980 990 999 1 015 1 020 1 040 

Korniaktów Południowy 603 602 602 604 586 586 590 595 582 578 

Korniaktów Północny 558 563 569 562 570 572 568 572 563 562 

Wola Dalsza 1 920 1 919 1 955 1 969 1 974 1 979 1 990 1 986 1 970 1 929 

RAZEM: 8 436 8 474 8 562 8 606 8 639 8 672 8 705 8 720 8 710 8 694 

Źródło: Urząd Gminy Białobrzegi 

Analizując ostatnią dekadę pod względem liczby mieszkańców poszczególnych miejscowości 

tworzących Gminę Białobrzegi zauważyć można, że jedynie w przypadku Białobrzegów i Dębiny 

liczba mieszkańców sukcesywnie zwiększała się w ostatnich 10-ciu latach. Lokalizacje te 

powiększyły swoją społeczność w 2021 roku odpowiednio o 204 i 85 względem 2012 roku. Największy 

spadek liczby mieszkańców odnotowano w Korniaktowie Południowym, gdzie w analizowanej dekadzie 

wskaźnik ten wahał się, ostatecznie sięgając dużego spadku względem 2012 roku (na koniec 2021 roku 

25 osób mniej). Pozostałe miejscowości – Budy Łańcuckie, Korniaktów Północny i Wola Dalsza – 

charakteryzowały się wahaniami pod względem liczby ludności, a 2021 rok kończyły z mniejszą liczbą 

mieszkańców, aniżeli rok wcześniej. W tym względzie największy spadek liczby ludności nastąpił w Woli 

Dalszej, która pomniejszyła się o aż 41 mieszkańców.  

Tabela 3. Wskaźnik feminizacji w Gminie Białobrzegi w latach 2015-2020 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Współczynnik 

feminizacji 
102 102 102 102 102 102 

 
Źródło: Urząd Gminy Białobrzegi 

Wskaźnik feminizacji (liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn) w latach 2015-2020 w Gminie 

Białobrzegi był stały i wynosił 102.  
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Tabela 4. Ekonomiczna struktura wiekowa ludności Gminy Białobrzegi w latach 2011-2020 

Lata 

Liczba 

mieszkańców 

ogółem 

Wiek 

przedprodukcyjny 

do 17 lat 

Wiek 

produkcyjny 

m. 18-64 lat,  

k. 18-59 

Wiek 

poprodukcyjny 

m. > 65,  

k. > 60 

Liczba osób 

w wieku 

nieprodukcyjnym 

na 100 osób 

w wieku 

produkcyjnym 
razem 

w tym 

kobiety 
razem 

w tym 

kobiety 
razem 

w tym 

kobiety 

2011 8 374 1 878 924 5 152 2 382 1 344 922 62,5 

2012 8 404 1 853 894 5 204 2 420 1 347 924 61,5 

2013 8 438 1 824 884 5 243 2 429 1 371 932 60,9 

2014 8 512 1 820 904 5 276 2 434 1 416 959 61,3 

2015 8 589 1 830 905 5 294 2 455 1 465 979 62,2 

2016 8 635 1 851 932 5 301 2 448 1 483 992 62,9 

2017 8 671 1 848 930 5 322 2 448 1 501 1 005 62,9 

2018 8 703 1 849 921 5 320 2 461 1 534 1 025 63,6 

2019 8 725 1 845 916 5 331 2 457 1 549 1 028 63,7 

2020 8 733 1 837 904 5 336 2 467 1 560 1 030 63,7 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny; Bank Danych Regionalnych – www.stat.gov.pl 

Na podstawie analizy ekonomicznej struktury wiekowej Gminy Białobrzegi można zauważyć 

zmniejszającą się liczbę ludności w wieku przedprodukcyjnym tj. osób do 17-ego roku życia (spadek 

z 1878 w 2011 do 1837 w roku 2020). Jednocześnie zwiększa się liczba mieszkańców zaliczanych do 

tzw. wieku poprodukcyjnego (wzrost w 2020 roku do 1560 mieszkańców względem 1344 takich osób 

w 2011 roku). Powyższe może mieć przełożenie na poziom integracji społecznej. Społeczność Gminy 

Białobrzegi w wieku produkcyjnym sukcesywnie zwiększa się i w 2021 roku osiągnęła liczbę 5336 osób 

– w 2012 roku grupa ta liczyła 5152 mieszkańców. 
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Tabela 5. Wybrane wskaźniki w ruchu naturalnym mieszkańców Gminy Białobrzegi w latach 

2011-2020 

 Małżeństwa Urodzenia Zgony 
Przyrost 

naturalny 

2011 46 88 71 17 

2012 48 86 92 -6 

2013 39 94 88 6 

2014 46 95 64 31 

2015 49 103 72 31 

2016 33 114 74 40 

2017 40 98 84 14 

2018 48 105 90 15 

2019 43 106 73 33 

2020 34 94 112 -18 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W Gminie Białobrzegi na przestrzeni lat 2011-2019 dominował dodatni przyrost naturalny (za wyjątkiem 

2012). Inaczej współczynnik ten kształtował się w roku 2020, kiedy to liczba zgonów była większa niż 

liczba nowych urodzeń, co przełożyło się na spadek przyrostu naturalnego w porównaniu z rokiem 

poprzednim (rekordowo niska wartość na przestrzeni ostatniej dekady). Najprawdopodobniej duży 

wpływ na taki stan rzeczy miało pojawienie i rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa. Spadek 

widoczny jest również w liczbie zawartych małżeństw, co również prawdopodobnie spowodowane jest 

pandemią oraz związanymi z nią lockdownem i licznymi ograniczeniami m.in. w organizowaniu ślubów 

i wesel.  

W latach 2014-2016 zaobserwowano stosunkowo znaczny i gwałtowny wzrost przyrostu naturalnego – 

gdyż w tym czasie urodziło się więcej dzieci, niż w pozostałych latach, a liczba zgonów była mniejsza 

niż na ogół.  
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Tabela 6. Migracje w Gminie Białobrzegi latach 2011-2020 

 Napływ Odpływ Saldo migracji 

2011 82 57 25 

2012 73 30 43 

2013 87 58 29 

2014 77 29 48 

2015 75 47 28 

2016 75 75 0 

2017 88 55 33 

2018 92 83 9 

2019 90 102 -12 

2020 77 57 20 

RAZEM: 816 593 223 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Kolejnym obok przyrostu naturalnego równie znaczącym wskaźnikiem obrazującym stan zaludnienia 

jest migracja ludności. W Gminie Białobrzegi na przestrzeni lat 2011-2020 dominował napływ ludności, 

co przekładało się na dodatnie saldo migracji. Sumarycznie społeczność w analizowanym okresie 

powiększyła się o 223 osoby. Jedynie w roku 2019 odpływ mieszkańców Gminy był większy aniżeli 

napływ kolejnych osób. 

1.3.1. Stan i struktura bezrobocia 

Struktura bezrobocia wpływa na kierunki dalszego rozwoju samorządu. Sytuację na rynku pracy 

w Gminie Białobrzegi prezentuje poniższa tabela z kluczowymi wskaźnikami.  

Tabela 7. Struktura bezrobocia w Gminie Białobrzegi w latach 2016-2020 

 

Liczba bezrobotnych Udział bezrobotnych 

zarejestrowanych w 

liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym [%] 

Mężczyźni Kobiety Ogółem 

2016 265 266 531 10,0 

2017 176 215 391 7,3 

2018 194 206 400 7,5 

2019 186 193 379 7,1 

2020 194 184 378 7,1 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020 
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Na przestrzeni lat 2016-2020 ogólna liczba bezrobotnych w Gminie Białobrzegi sukcesywnie 

zmniejszała się, co korzystnie świadczy o kondycji Gminy i sukcesie prowadzonych działań 

oscylujących wokół sloganu inwestycyjnego „bliska gmina Białobrzegi”. Bezrobocie na koniec 2020 roku 

osiągnęło pułap 378 osób, z czego nieco mniej stanowiły kobiety względem mężczyzn (odpowiednio 

184 i 194). Wskaźnik udziału osób bezrobotnych w liczbie mieszkańców Gminy Białobrzegi w wieku 

produkcyjnym również ulegał spadkowi i w 2020 roku kształtował się na poziomie 7,1%. Dla porównania 

wskaźnik ten w 2020 roku dla całego powiatu łańcuckiego osiągnął wartość 7,5% (bliskie otoczenie 

rynkowe), natomiast dla województwa podkarpackiego 6,7%9. Oznacza to, że Gminę Białobrzegi 

charakteryzuje bezrobocie na nieco lepszym poziomie aniżeli w powiecie, jednak nieznacznie gorsze 

w stosunku do Podkarpacia. 

1.3.2. Oświata 

W roku szkolnym 2019/2020 na terenie Gminy Białobrzegi funkcjonowały 2 placówki przedszkolne. 

Łącznie uczęszczało do nich 236 dzieci. Przedszkola w Gminie Białobrzegi są ogrodzone i wyposażone 

w zewnętrzne place zabaw dla dzieci. Są to Publiczne Przedszkola w Białobrzegach oraz w Woli 

Dalszej. 

Bazę dydaktyczną dla starszych dzieci stanowiło 7 szkół podstawowych. Łącznie naukę podjęło tam 

prawie 700 uczniów. W 2019 roku – na mocy polityki wygaszania gimnazjów – zlikwidowane zostało 

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II, a rok później działalność zakończyła Filia Szkoły Podstawowej 

Nr 2 im. Armii Krajowej w Budach Łańcuckich. 

Na przestrzeni ostatniej dekady liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach zlokalizowanych 

w Gminie Białobrzegi wahała się w zależności od analizowanego roku. W ostatnich latach osiągała 

wartości poniżej 800, a nawet 700 uczniów. Największa liczba uczniów (841 osób) charakteryzowała rok 

szkolny 2015/16, najmniej zaś było ich w latach 2019/20 (695). Analizując poszczególne szkoły 

najliczniejsza grupa uczniów uczęszczała do Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Białobrzegach – 

w bieżącym roku szkolnym takich osób jest 298. Najbliżej podobnego wyniku było wygaszone już 

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białobrzegach, które do 2016/17 prowadziło nauczanie 

ponad 240 uczniów. Najmniejszą placówką pod względem liczby uczniów była zlikwidowana Szkoła 

Filialna w Korniaktowie Południowym. Aktualnie do najmniej licznych szkół zaliczyć można Szkołę 

Podstawową Nr 1 im. T. Kościuszki w Białobrzegach (57 uczniów w bieżącym roku szkolnym). Zebrane 

dane wskazują na zrównoważony rozwój procesu skolaryzacji na terenie Gminy (tab. 8). 

  

                                                      

 
9 Dane GUS, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020 dla powiatu łańcuckiego 
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Tabela 8. Liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Białobrzegi w latach 

2012-2022 

 
Rok szkolny 

2012/1

3 
2013/14 

2014/1

5 

2015/1

6 

2016/1

7 
2017/18 

2018/1

9 
2019/20 2020/21 2021/22* 

Szkoła Podstawowa Nr 1 

im. T. Kościuszki 

w Białobrzegach 

54 48 49 48 43 54 60 64 63 57 

Szkoła Podstawowa Nr 1 

im. H. Sienkiewicza 

w Budach Łańcuckich 

59 67 78 85 78 87 97 102 97 100 

Szkoła Podstawowa Nr 2 

im. Armii Krajowej  

w Budach Łańcuckich 

60 55 61 55 56 70 77 84 87 90 

Szkoła Filialna w 

Korniaktowie Płd. 
26 22 13 17 17 11 15 9 - - 

Szkoła Podstawowa Nr 2 

im. T. Kościuszki w 

Korniaktowie Północnym 

60 49 62 56 60 61 66 66 65 64 

Zespól Szkół im. A. 

Mickiewicza  

w Białobrzegach 

184 199 220 237 217 249 279 287 298 298 

Zespól Szkół im. KEN w 

Woli Dalszej  
86 82 79 85 80 84 95 83 87 89 

Publiczne Gimnazjum 

im. Jana Pawła II  

w Białobrzegach 

275 256 256 258 245 163 75 - - - 

RAZEM: 804 778 818 841 796 779 764 695 697 698 

Źródło: Urząd Gminy Białobrzegi, *Dane SIO https://rspo.gov.pl/ 

1.3.3. Ochrona zdrowia 

Na terenie Gminy Białobrzegi funkcjonują cztery placówki świadczące usługi w zakresie ochrony 

zdrowia: 

 Ośrodek Zdrowia w Białobrzegach – obejmuje gabinet lekarza rodzinnego, stomatologiczny, 

ginekologiczny i pielęgniarki środowiskowej; w budynku funkcjonuje również gabinet fizjoterapii 

oraz apteka. 

 Ośrodek Zdrowia w Budach Łańcuckich – stanowi gabinet lekarza pediatry, stomatologiczny, 

położnej. 

 „Przychodnia Zdrowie” w Białobrzegach, w której funkcjonują poradnie stomatologiczna, 

chirurgiczna, ortopedyczna, pediatryczna, RTG stomatologiczne oraz gabinet fizjoterapii. 
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 Centrum Fizjoterapii „ARS MEDICA” w Dębinie świadczące usługi w zakresie fizjoterapii. 

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na potrzeby mieszkańców, którzy m.in. w toku prowadzonych 

badań zwracali uwagę na konieczność zwiększonego dostępu do lekarza pediatry. 

1.3.4. Pomoc społeczna 

Za pomoc społeczną w Gminie Białobrzegi odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie 

realizowane są zadania własne samorządu oraz te zlecone z zakresu administracji rządowej. Od 2016 

roku mieszkańcy Gminy korzystają ze świadczeń Rodzina „500+”, a od 2018 roku z programu „300+” na 

wyposażenie dziecka w niezbędne akcesoria oraz książki potrzebne do nauki szkolnej. Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach odpowiedzialny jest także za organizację projektów oraz 

programów skierowanych do rodzin oraz seniorów zamieszkujących Gminę. 

Tabela 9. Wybrane wskaźniki w zakresie pomocy społecznej Gminy Białobrzegi w latach 2017-

2020 

 2017 2018 2019 2020 

Wydatki na pomoc społeczną (zł)  2 934 968,10 2 157 799,26 2 518 712,26 2 658 119,51 

Udział osób korzystających ze świadczeń 

społecznych w ludności ogółem [%] 
4,4 3,9 3,8 3,3 

Wypłaty świadczeń Rodzina 500+ (zł) 7 552 958 7 266 659 8 824 467 10 809 597 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020 

Analizując powyższe wybrane wskaźniki z zakresu pomocy społecznej realizowanej przez Gminę 

Białobrzegi zauważyć można pewne wahania w wydatkowaniu samorządu w tym zakresie. Największe 

środki przeznaczane były na pomoc społeczną w 2017 roku, kiedy to z budżetu Gminy przekazano na 

ten cel blisko 3 mln złotych. Następnie kwota ta spadła do nieco ponad 2,1 mln złotych, stabilizując się 

w ostatnim czasie na poziomie 2,5-2,7 ml złotych (odpowiednio lata 2019 i 2020). Systematycznie 

spadał natomiast udział mieszkańców, którzy korzystali z różnego rodzaju świadczeń społecznych, 

osiągając w 2020 roku wartość 3,3% ludności całej Gminy. Powyższa tabela obrazuje wypłaty 

świadczeń z tytułu świadczeń rodzinnych „500+ od początku ich realizacji, tj. od 2016 roku. 

W pierwszych dwóch latach wartości wypłaconych świadczeń wynosiły ponad 7 mln złotych, natomiast 

w 2020 roku było to już prawie 11 mln złotych.  

1.3.5. Kultura 

Działalność kulturalna Gminy Białobrzegi opiera się przede wszystkim na pracy Gminnego Ośrodka 

Kultury i Czytelnictwa (GOKiCz) oraz lokalnych Domów Kultury zlokalizowanych w poszczególnych 

sołectwach. GOKiCz stanowi o głównym kierunku działań kulturalnych w obrębie Gminy. W obiekcie 
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znajduję się biblioteka, a swoją działalność prowadzą zespoły taneczne i muzyczne. Organizowane są 

tu wszelkiego rodzaju wystawy, występy oraz przeglądy.  

Wśród najważniejszych cyklicznych imprez organizowanych przez GOKiCz, czy też sołectwa 

i działające na ich terenie szkoły oraz stowarzyszenia, których zorganizowanie przypada na ostatnie 

latach wymienić należy: Koncert Kolęd i Pastorałek, Dożynki gminne, Korniaktowski Jarmark 

Rękodzielników, Artystów, Rzemieślników i Hodowców, Powiatowe Katarzynki, Pierogowy Zawrót 

Głowy, Święto Dyni, Dobre, bo Nasze oraz Przegląd Pieśni Maryjnych. 

W Gminie Białobrzegi działają liczne stowarzyszenia typu Koła Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia 

kobiece oraz Fundacja „Szerokie Horyzonty” w Woli Dalszej i Stowarzyszenie „Szczęśliwy dom” 

w Białobrzegach. Aktywnych jest również 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego 

3 jednostki należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG).  

Na terenie Gminy Białobrzegi realizowane były programy i projekty współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej, których zamysłem jest wsparcie dla rozwoju lokalnego. Są to m.in.: 

 Operacja pn. ,,Muzyczna scheda Ziemi Łańcuckiej – zachowanie lokalnego dziedzictwa’’ 

– mająca na celu podwyższenie poziomu lokalnej aktywności i spójności poprzez podtrzymanie 

i promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego wyrażonego przede wszystkim w elementach 

muzycznych, tanecznych oraz teatralnych. 

 Operacja pn. ,,Naturalnie EkoKreatywni’’ – zakładająca pobudzenie lokalnej aktywności 

poprzez przeprowadzenie warsztatów z zakresu projektowania i aranżacji ogrodów, florystyki, 

witrażu oraz gastronomii. 

Tabela 10. Wybrane wskaźniki w zakresie kultury w Gminie Białobrzegi w latach 2016-2020 

 

Czytelnicy w 

bibliotekach 

publicznych 

(osoba) 

Wypożyczenia 

księgozbioru na 1 

czytelnika (wol.) 

Imprezy 

organizowane 

przez instytucje 

kultury (szt.) 

Uczestnicy imprez 

organizowanych 

przez instytucje 

kultury (osoba) 

2016 1 624 15,8 47 2 750 

2017 1 552 14,6 43 3 620 

2018 1 571 15,2 39 3 114 

2019 1 566 16,1 53 3 795 

2020 1 358 13,5 25 949 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020 

Analizując wybrane wskaźniki kulturalne należy podkreślić, że w roku 2020 z powodu pojawienia się 

pandemii koronawirusa ograniczonych zostało wiele obszarów działalności kulturalnej. W związku z tym 

liczba organizowanych w tym czasie imprez wraz z liczbą ich uczestników odbiega znacznie od 

statystyki z lat poprzednich. Niemniej jednak, pomijając najnowsze dane z tabeli, widać tendencję 
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wzrostową w liczbie inicjatyw kulturalnych oraz zgromadzonych na nich uczestników. Dla lepszego 

zobrazowania, w 2019 roku liczba uczestników wszystkich eventów kulturalnych stanowiła prawie 44% 

ludności Gminy Białobrzegi w tym okresie, co pokazuje znaczny potencjał integracyjny. Jeżeli chodzi 

o czytelnictwo w Gminie Białobrzegi, tu natomiast obserwuje się systematyczną tendencję spadkową 

w zakresie grona czytelników w lokalnych bibliotekach publicznych oraz duże wahania w liczbie 

zaewidencjonowanych wypożyczeń z ich księgozbiorów. 

1.3.6. Baza sportowo-rekreacyjna 

Gmina Białobrzegi posiada szeroką infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, która stwarza wiele możliwości 

spędzania czasu wolnego i rozwoju zainteresowań. Korzystają z niej zarówno mieszkańcy Gminy, jak 

i ludność napływowa, np. z Rzeszowa. W ramach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Białobrzegach, które stanowi centrum i zasadniczy trzon oferty sportowo-rekreacyjnej Gminy, 

funkcjonują następujące obiekty: 

 Otwarty w grudniu 2017 roku budynek Fitness Park, z w pełni wyposażoną siłownią, salą do 

zajęć fitness oraz karate, strefą SPA, kortem do squasha, recepcją oraz salą konsumpcyjną,  

w której można skorzystać z usług gastronomicznych. Fitness Park oferuje wysoką jakość usług 

w konkurencyjnych cenach, z możliwością nabycia karnetów po preferencyjnych cenach na 

wszystkie obiekty sportowe. Wszystko to składa się na duże zainteresowanie ofertą Fitness 

Parku zarówno wśród mieszkańców Gminy Białobrzegi, okolicznych miejscowości oraz 

Rzeszowa i jego bliskiego otoczenia. 

 Budynek zaplecza technicznego, w którym znajdują się szatnie, sanitariaty, w tym 

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wypożyczalnia sprzętu: rakiety i piłki do 

tenisa, paletki i piłeczki do tenisa stołowego, piłki, bule, szachy plenerowe, szachy. 

 Kompleks boisk „Orlik 2012”, w skład którego wchodzą: boisko do piłki nożnej (nawierzchnia: 

sztuczna trawa), boisko do siatkówki, boisko do koszykówki;  

 Boisko do piłki nożnej (nawierzchnia: sztuczna trawa), boisko do siatkówki, boisko do 

koszykówki;  

 Boisko trawiaste do piłki nożnej wraz z trybunami; 

 Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, 

siatkówkę oraz tenisa; 

 Dwa boiska do piłki plażowej; 

 Dwa boiska do gry w bule; 

 Dwa korty tenisowe o sztucznej nawierzchni; 

 Kort do ćwiczeń o sztucznej nawierzchni ze ścianką. 

 Skatepark należący do jednych z najokazalszych obiektów tego typu na Podkarpaciu (wymiary 

placu skateparku: 50 m x 38 m). 
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 Lodowisko – w sezonie zimowym Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji dysponuje sztucznie 

mrożonym lodowiskiem, cieszącym się dużym zainteresowaniem miłośników łyżew. Co warto 

podkreślić, obiekt dysponuje również wypożyczalnią sprzętu, odpowiednim zapleczem 

socjalnym, sztucznym oświetleniem oraz nagłośnieniem. 

 Otwarte strefy aktywności (OSA) – Białobrzegi Lewa Strona, Korniaktów Północny, 

Korniaktów Południowy, Budy Łańcuckie Lewa Strona, Budy Łańcuckie Prawa Strona, Dębina, 

Wola Dalsza. 

 Boiska wielofunkcyjne: Białobrzegi Lewa Strona, Korniaktów Północny, Korniaktów 

Południowy, Budy Łańcuckie Lewa Strona, Budy Łańcuckie Prawa Strona, Dębina, Wola 

Dalsza. 

 Hala sportowa i sale sportowe: Białobrzegi, Wola Dalsza, Budy Łańcuckie Prawa Strona, 

Budy Łańcuckie Lewa Strona. 

W Gminie funkcjonują również kluby sportowe, których celem jest propagowanie i rozwój kultury 

fizycznej i sportu poprzez organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, a także 

prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej oraz 

współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej z innymi związkami, stowarzyszeniami i organizacjami.  

1.3.7. Turystyka 

Teren Gminy Białobrzegi posiada wiele atutów, które sprzyjają rozwojowi turystyki, rekreacji 

i wypoczynku. Obok przywołanej w poprzednim punkcie szerokiej bazy sportowo-rekreacyjnej Gmina 

charakteryzuje się licznymi naturalnymi walorami geograficzno-przyrodniczymi, które stanowią 

podstawę jej oferty turystycznej. Na terenie Gminy znajdują się również zabytkowe obiekty 

architektoniczne, m.in. dworek Lubomirskich i Potockich, dawne zagrody i pozostałości starych cegielni, 

XIX-wieczny spichlerz w Woli Dalszej oraz liczne zabytkowe kapliczki. Z wieloma z nich związane są 

interesujące legendy. 

Turystyka Gminy Białobrzegi opiera się przede wszystkim na Białobrzeskiej Trasie Rowerowej, oraz 

na Białobrzeskim Nordic Walking Park . Białobrzeska Trasa Rowerowa prowadzi przez najciekawsze 

okoliczne tereny leśne. Liczy ona około 15 km i przebiega przez teren Gmin Białobrzegi, Żołynia oraz 

Grodzisko Dolne. Białobrzeski Nordic Walking Park obejmuje trzy trasy do nordic walking  

o zróżnicowanym stopniu trudności tj. trasa zielona o długości 6,1 km, trasa czerwona o długości 8,7 km 

oraz trasa czarna o długości 13,3 km. Oprócz walorów lokalnego krajobrazu na trasach można 

zobaczyć m.in. pomnik przyrody – rozłożystą sosnę, pod którą według miejscowych podań odpoczywał 

Jan III Sobieski wracając po odsieczy wiedeńskiej, kaplicę św. Huberta – patrona myśliwych, liczne 

kapliczki, enklawy starej zabudowy. Istotnym punktem są również stawy rybne w Korniaktowie – 

siedlisko czapli siwej. Na jednym ze stawów znajduje się pokaźnych rozmiarów wyspa. Przy końcu trasy 

można podziwiać murowany dwór z parkiem z XIX wieku. 
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Rysunek 4. Przebieg Białobrzeskiej Trasy Rowerowej 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Rysunek 5. Białobrzeski Nordic Walking Park 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Gmina Białobrzegi charakteryzuje się kilkoma elementami turystyki sakralnej. Obok wspomnianych już 

licznych kapliczek na jej terenie znajdują się zabytkowe świątynie, wśród nich m.in. Kościół parafialny 

p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Białobrzegach czy kaplica z XIX wieku położona 

w Korniaktowie Południowym. 

1.3.8.  Infrastruktura techniczna 

Gminę Białobrzegi charakteryzuje bardzo dobra sieć komunikacyjna. Najbliższy zjazd z autostrady 

A4 usytuowany jest na zachodniej granicy Gminy, zaledwie 8 km od centrum (siedziba Urzędu Gminy). 

Przez teren Gminy Białobrzegi przebiega droga wojewódzka nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – 

Dylągówka – Szklary oraz liczne drogi powiatowe (42,2 km), gminne (44,7 km) zapewniając sprawną 

komunikację pomiędzy poszczególnymi miejscowościami, osiedlami oraz stanowią dojazdy do gruntów, 

terenów leśnych i obiektów użytkowych.  

Stan dróg gminnych ocenić można jako dobry. Nawierzchnię bitumiczną posiada 40,7 km dróg 

gminnych. 

Wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych budowane są chodniki, wykonane z kostki brukowej 

betonowej. Łączna długość wybudowanych chodników wynosi 32 800 mb. 

Nie wszystkie odcinki głównych ciągów komunikacyjnych posiadają chodniki, co stanowi zagrożenie dla 

pieszych oraz ma bezpośredni wpływ na płynność ruchu drogowego.  

Sieć wodociągowa Gminy Białobrzegi oparta jest na dwóch ujęciach wód, eksploatowanych przez 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach: 

 48,75% z Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Korniaktowie Płn. (ujęcia głębinowe,  

4 studnie), 

 50,0% ze Stacji Uzdatniania Wody w Białobrzegach (ujęcia głębinowe, 3 studnie), 

ZGK w Białobrzegach dokonuje zakupu hurtowego wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Woli 

Małej dla kilkunastu domów indywidualnych w Woli Dalszej, w celu utrzymania w należytej czystości 

odcinka sieci łączącej Wolę Dalszą ze Stacją Uzdatniania Wody w Woli Małej, który jest 

wykorzystywany podczas usuwania awarii na stacjach wodociągowych lub na sieci wodociągowej; jeśli 

nie ma możliwości dostarczania wody ze stacji wodociągowej w Białobrzegach lub w Korniaktowie Płn. 

oraz w przypadku poważniejszych awarii zasilania obydwu stacji w energię elektryczną. Stanowi to 

około 1,25% ogólnych dostaw wody do mieszkańców Gminy Białobrzegi.  

Z punktu widzenia zasobów wód podziemnych nie ma obecnie ograniczeń w zaopatrzeniu  

w wodę całej ludności w Gminie Białobrzegi. Istniejące urządzenia stacji wodociągowych umożliwiają 

całkowite pokrycie obecnych potrzeb wodnych gminy. 

Gmina posiada obecnie dwie Stacje Uzdatniania Wody (jedna w Białobrzegach, druga w Korniaktowie 

Północnym) oraz łącznie 81 przepompowni ścieków.  
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Sieć wodociągowa zbudowana jest w układzie pierścieniowym. System pierścieniowy zapewnia większą 

niezawodność dostawy wody, odpowiednią jej jakość i wyrównuje ciśnienie w sieci. Stan sieci jest 

stabilny, a awaryjność nie odbiega od średniej w innych gminach o podobnej wielkości. Stopień 

zaopatrzenia w wodę terenu Gminy uznaje się za dobry. 

Sieć kanalizacji sanitarnej pokrywa swoim zasięgiem praktycznie cały obszar zurbanizowany 

prawobrzeżnej i lewobrzeżnej części Gminy. Długość sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy wynosi 

206,7 km. Liczba obsługiwanych przepompowni ścieków przez Gminę obejmuje 81 sztuk. Odsetek 

mieszkańców gminy korzystających z sieci kanalizacyjnej wynosi około 96%. Ścieki bytowo-

gospodarcze i przemysłowe prowadzone są kanalizacją sanitarną i odprowadzane są do łańcuckiej 

Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej w Woli Dalszej. 

Sieć elektroenergetyczna pokrywa cały obszar miejscowości. W ostatnich latach została 

zmodernizowana w celu zapewnienia większej niezawodności i wyższej jakości systemu. Sieć gazowa 

jest dobrze rozwinięta i stwarza możliwość podłączenia w każdym miejscu w Gminie. Sieć telefonii 

stacjonarnej również pokrywa cały obszar samorządu. Jej znaczenie maleje jednak w obliczu 

szybkiego rozwoju sieci telefonii komórkowej. Niemal na całym terenie Gminy Białobrzegi istnieje 

możliwość uzyskania dostępu do Internetu poprzez stałe łącze. 

Gospodarka odpadami na terenie Gminy prowadzona jest Gminę Białobrzegi, która w drodze 

postępowania przetargowego wyłania Wykonawcę który odbiera odpady komunalne z indywidualnych 

gospodarstw domowych, oraz dokonuje ich zagospodarowania. 

Mieszkańcy w ramach ponoszonej opłaty mogą także przekazać odpady które nie są zbierane u źródła 

do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  

Na terenie Gminy Białobrzegi od 2006 r. odbywa się selektywna zbiórka odpadów. Obejmuje ona 

wszystkie osoby związane umowami o odbiór odpadów. Częstotliwość odbioru odpadów określona jest 

w harmonogramie przedstawianym przez odbiorcę odpadów do końca każdego roku Urzędowi Gminy 

Białobrzegi i przekazywany do wiadomości mieszkańcom poszczególnych sołectw. Właściciele 

nieruchomości zobowiązani są do przekazania odpadów zebranych selektywnie i pozostałych 

zmieszanych podmiotowi uprawnionemu do odbioru w terminach wyznaczonych harmonogramem.  

1.3.9. Rolnictwo 

Szeroko pojęte rolnictwo nie stanowi w Gminie Białobrzegi wiodącego sektora gospodarczego. 

Największym problemem, z jakim zmagają się lokalni rolnicy, to rozdrobnienie gruntów. Jest to problem 

wielu innych polskich gmin. Taki stan utrzymuje się w całej Polsce już od wielu lat (ponad połowa 

gospodarstw rolnych w 2020 r. stanowiła gospodarstwa najmniejsze, tj. te o powierzchni do 5 ha 

użytków rolnych)10. Większość gospodarstw prowadzona jest na własne potrzeby ich właścicieli.  

                                                      

 
10 Rolnictwo w 2020 r, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2021, s. 24 
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Tabela 11. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON (według sektorów) w Gminie 

Białobrzegi w latach 2017-2021 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 11 9 9 12 13 

Przemysł i budownictwo 181 187 189 204 225 

Pozostała działalność 345 366 381 395 409 

RAZEM: 537 562 579 611 647 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych 

Potwierdzeniem niskiego udziału rolnictwa w lokalnej gospodarce Gminy Białobrzegi jest powyższa 

tabela. W ciągu ostatnich pięciu lat podmioty z sektora rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

stanowiły od kilku do kilkunastu podmiotów na całą Gminę. W latach 2017-2019 ich liczba spadła z 11 

do 9, pomimo ogólnego przyrostu podmiotów gospodarki narodowej. W 2020 i 2021 roku liczba ta 

nieznacznie się zwiększyła osiągając wartość 13-stu tego typu gospodarstw. Dla porównania firm 

przemysłowo-budowlanych jest przeszło 17 razy więcej. 

1.3.10. Przedsiębiorczość 

Na terenie Gminy Białobrzegi w pierwszym kwartale 2022 roku funkcjonowało łącznie 433 podmiotów 

gospodarczych. Najwięcej przedsiębiorstw wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG) wpisywało się w sekcje budownictwa, naprawy pojazdów samochodowych, 

handlu hurtowego i detalicznego oraz przetwórstwa przemysłowego. Większość z nich to małe 

przedsiębiorstwa zatrudniające od 0-9 pracowników. Na terenie Gminy funkcjonują także podmioty, 

które ze względu na formę prawną działalności nie są ujęte w CEIDG, lecz podlegają wpisowi do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Takich podmiotów w pierwszym 

kwartale 2022 było łącznie 52.  

W Gminie Białobrzegi realizowane są działania mające na celu przyciąganie inwestycji sektora 

prywatnego i wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości. W ramach tych działań przedsiębiorcy działający 

i inwestujący na terenie Gminy od 1 stycznia 2016 roku otrzymują wsparcie poprzez:  

 zwolnienie z podatku od nieruchomości przez okres 3 lat od momentu oddania do użytku nowej 

inwestycji, 

 zwolnienie z opłaty targowej i opłaty prolongacyjnej, 

 uruchomienie Bazy lokalnych przedsiębiorców, publikowanej na stronie internetowej Gminy 

Białobrzegi, skupiającej lokalnych wytwórców i usługodawców, pogrupowanych według 

rodzajów prowadzonej działalności. 
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Tabela 12. Działalności gospodarcze w Gminie Białobrzegi w latach 2012-2020 

Kategorie 
Lata 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba podmiotów 

wpisanych do CEIDG 
13 14 19 25 31 20 38 34 41 

Liczba podmiotów 

wykreślonych z CEIDG  
26 38 41 37 39 27 33 24 17 

Źródło: Urząd Gminy Białobrzegi na podstawie danych z CEIDG 

Liczba nowych podmiotów Gminy Białobrzegi wpisanych do CEIDG w latach 2012-2020 sukcesywnie 

rosła (z wyjątkiem 2017 i 2019 roku). Jednocześnie liczba działalności wykreślonych z analizowanej 

ewidencji ulegała sporym wahaniom, a od 2018 zaczęła znacząco spadać, osiągając w 2020 roku 

wartość 17 podmiotów. Warto zaznaczyć, że od 2018 roku liczba nowych działalności gospodarczych 

zaczęła przewyższać liczbę podmiotów, które zostały wypisane z CEIDG (korzystny trend). W 2020 

roku było już ponad o połowę więcej nowych podmiotów. 

1.4. Analiza wskaźnikowa w oparciu o dane Vademecum Samorządowca 

Kolejna część diagnozy sytuacji wyjściowej Gminy Białobrzegi w kontekście planowania działań 

strategicznych została przeprowadzona jako zestawienie portretu statystycznego Gminy Białobrzegi 

z danymi dotyczącymi jej gmin ościennych. Pomimo administracyjnego sąsiedztwa Gminy Miasta 

Łańcut samorząd ten został wyłączony z niniejszej analizy porównawczej. Oznacza to zaprezentowanie 

portretu statystycznego Gminy Białobrzegi wraz z analizą jej pozostałych sąsiadów tj. Gminy Czarna, 

Gminy Żołynia i Gminy Grodzisko Dolne. Uzasadnieniem pominięcia Gminy Miasta Łańcut jest fakt 

szczególnej pozycji rynkowej i turystycznej Łańcuta, która warunkowała jego przyłączenie do podmiotów 

kluczowych, zidentyfikowanych jako dalsze otoczenie rynkowe. Uwzględnione wskaźniki statystyczne 

podzielono na kilka grup, które odnoszą się do zagadnień administracyjnych, społeczno-

demograficznych, finansowych, zasobów mieszkaniowych i struktury rynku pracy. Inne istotne wskaźniki 

współtworzące portret statystyczny Gminy Białobrzegi zostaną omówione w dalszej części strategii. 

Wcześniej jednak warto zwrócić uwagę na obserwacje, które można wyestymować z analizy trendów 

w kontekście wskaźników społeczno-demograficznych. W ten sposób można prognozować, jak zmieni 

się struktura Gminy Białobrzegi w 2032 roku w przypadku utrzymania dynamiki zmian z ostatniej 

dekady11. Prognozy wskazują, że w 2032 roku: 

 Gminę Białobrzegi będzie zamieszkiwało 9100 osób, 

                                                      

 
11 Obliczenia zostały przeprowadzone w oparciu o modele predykcyjne analizy regresji metodą wprowadzenia, przy 
założeniu istotności modelu p < 0,05. Zaprezentowane zostały wyłącznie istotne wnioski. Dlatego, np. dla przyrostu 
naturalnego, liczby zawartych małżeństw, liczby bezrobotnych, różnicy wydatków względem dochodów, czy udziału dochodu 
własnego w dochodzie ogółem modele liniowe są nieistotne. 
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 na terenie Gminy będzie prowadziło działalność 835 firm w ujęciu klasyfikacji podmiotów 

gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 

 dochód na jednego mieszkańca wynosić będzie średnio 8663 złotych, 

 dochód Gminy wyniesie ok. 77 mln zł, 

 w Gminie będzie dostępnych 2637 mieszkań, 

 odsetek osób w wieku 65+ przekroczy 17% (17,16%). 

Tabela 13. Charakterystyka wybranych gmin pod kątem kluczowych wskaźników 

administracyjnych (dane z 2020 roku) 

  

Gmina 
Białobrzegi 

Gmina 
Czarna 

Gmina 
Żołynia 

Gmina 
Grodzisko 

Dolne 

Województwo podkarpackie 

Powiat łańcucki łańcucki łańcucki leżajski 

Rodzaj gminy wiejska 

Powierzchnia (km2) 56 78 57 79 

Liczba miejscowości 6 8 4 9 

Liczba sołectw 8 8 4 10 

Lesistość (%) 14,2 30,7 21,5 25,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020 

Gmina Białobrzegi, podobnie jak jej gminy ościenne, położona jest na obszarze województwa 

podkarpackiego. Trzy z nich (Białobrzegi, Czarna i Żołynia) znajdują są w powiecie łańcuckim, 

natomiast Gmina Grodzisko Dolne leży w powiecie leżajskim. Wszystkie z analizowanych gmin 

klasyfikowane są jako gminy wiejskie. 

W skład Gminy Białobrzegi wchodzi 6 miejscowości (Białobrzegi, Budy Łańcuckie, Dębina, 

Korniaktów Południowy, Korniaktów Północny i Wola Dalsza), a ich łączna powierzchnia zajmuje 

obszar 56 km2. Porównując wskaźnik powierzchni gminy widać, że jest on relatywnie najmniejszy 

w kontekście gmin ościennych, aczkolwiek Gmina Żołynia jest zbliżona wielkością do Gminy Białobrzegi 

(57 km2). Z kolei dwie największe gminy (Grodzisko Dolne i Czarna) mają o ponad 22 km2 większe 

terytorium. 

Kolejne różnice względem gmin ościennych odnoszą się do liczby poszczególnych miejscowości 

i sołectw wchodzących w skład analizowanych gmin. Gmina Białobrzegi funkcjonuje pod tym 

względem podobnie do Gminy Czarna (odpowiednio 6 i 8 miejscowości oraz po 8 sołectw). 

W przypadku Gminy Grodzisko Dolne liczba miejscowości względem sołectw jest nieco wyższa 
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(9 miejscowości względem 10 sołectw). Najmniej liczna w tym aspekcie jest Gmina Żołynia składająca 

się na 4 miejscowości i 4 sołectwa.  

Analizując wskaźnik odnoszący się do stopnia pokrycia lasem powierzchni poszczególnych 

gmin widać, że Gmina Białobrzegi ma najmniejszą lesistość (14,2%) w porównaniu z gminami 

ościennymi. Najwyższy badany współczynnik występuje w Gminie Czarna, gdzie lasami porośnięta jest 

prawie jedna trzecia całkowitego obszaru gminy. 

Tabela 14. Charakterystyka wybranych gmin pod kątem kluczowych wskaźników społeczno-

demograficznych (dane z 2020 roku) 

 
Gmina 

Białobrzegi 
Gmina 
Czarna 

Gmina 
Żołynia 

Gmina 
Grodzisko 

Dolne 

Ludność 8 733 11 902 7 037 7 966 

Gęstość zaludnienia 

(os./km2) 
156 152 124 101 

Ludność w wieku 

przedprodukcyjnym (w %) 
21 20 21 18 

Ludność w wieku 

produkcyjnym (w %) 
61 62 61 62 

Ludność w wieku 

poprodukcyjnym (w %) 
18 18 19 20 

Współczynnik feminizacji 102 104 102 103 

Przyrost naturalny (osoba) -18 22 -13 -38 

Saldo migracji ogółem 

(osoba) 
20 51 22 -17 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020 

Z danych GUS wynika, że Gminę Białobrzegi zamieszkuje 8733 osoby, co stanowi ok. 11% 

ludności całego powiatu łańcuckiego. Więcej mieszkańców w odniesieniu do gmin ościennych 

zamieszkuje tylko Gminę Czarna. Gmina Białobrzegi ma natomiast najwyższy wskaźnik gęstości 

zaludnienia w porównaniu z trzema gminami ościennymi (156 osób przypada w tej gminie na obszar 

jednego km2). 

Struktura ludności w poszczególnych stadiach wiekowych jest mocno do siebie zbliżona we wszystkich 

analizowanych gminach. Dominują osoby w wieku produkcyjnym, które stanowią ponad trzy piąte ogółu 

we wszystkich kategoriach (zakres 61-62%). Dodatkowo widać utrzymującą się tendencję, zgodnie 

z którą w każdej z gmin występuje większy odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym, aniżeli 

poprodukcyjnym. Wyjątek stanowi Gmina Grodzisko Dolne, w której sytuacja jest odwrotna – nieco 

więcej społeczeństwa stanowi ludność w wieku poprodukcyjnym względem przedprodukcyjnej.  
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Jak wynika z powyższych danych współczynnik feminizacji dla Gminy Białobrzegi wynosi 102. 

Taka sama wartość tego wskaźnika charakteryzuje Gminę Żołynia. Większa liczba kobiet przypadająca 

na 100 mężczyzn występuje w gminach Grodzisko Dolne i Czarna (odpowiednio 103 i 104). 

Innym istotnym wskaźnikiem demograficznym składającym się na portret statystyczny gminy jest stopa 

przyrostu naturalnego. Dla Gminy Białobrzegi wskaźnik ten jest ujemny, co przekłada się na liczbę 

zgonów przewyższającą liczbę urodzeń. Podobna sytuacja występuje w gminach Żołynia i Grodzisko 

Dolne. Dodatnim przyrostem naturalnym pochwalić się może jedynie Gmina Czarna.  

Podobnie jak w większości gmin ościennych, na terenie Gminy Białobrzegi występuje dodatnia 

wartość współczynnika salda migracji. Oznacza to, że więcej ludzi decyduje się przyjechać na jej 

terytorium i zamieszkać tam na stałe, niż opuścić teren gminy. Jednakże sama wartość współczynnika 

jest nieco niższa niż w przypadku Gminy Żołynia i ponad 2,5 razy mniejszy względem Gminy Czarna. 

Ujemną wartość współczynnika salda migracji odnotowano natomiast w Gminie Grodzisko Dolne. 

Tabela 15. Porównanie budżetu wybranych gmin w latach 2017-2020 (w mln zł) 

 

Gmina Białobrzegi Gmina Czarna Gmina Żołynia Gmina Grodzisko Dolne 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Ogólny 
dochód 

34,4 39,2 40,6 47,4 53,4 57,7 62,2 69,3 28,2 31,3 34,9 41,1 33,0 40,6 45,7 41,4 

Ogólne 
wydatki 

35,2 38,9 38,7 42,1 53,2 64,3 61,3 63,6 27,4 30,8 34,7 37,7 38,0 41,6 44,3 40,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020 

Wskaźnikiem uzupełniającym portret statystyczny Gminy Białobrzegi jest ogół uzyskiwanych dochodów 

i ponoszonych wydatków z ostatnich lat oraz zestawienie ich z funkcjonowaniem budżetu w gminach 

ościennych. Pod względem uzyskanego ogólnego dochodu Gmina Białobrzegi plasuje się na 

drugim miejscu z 47,4 mln zł pod koniec 2020 roku. W swoim najbliższym otoczeniu rynkowym 

ustępuje jedynie Gminie Czarna, której ogólny dochód wyniósł 69,3 mln zł. Pozostałe gminy uzyskały 

nieco ponad 40 mln zł dochodu. 

W latach 2017-2020 odnotowano stopniowy wzrost dochodu Gminy Białobrzegi. Podobne tempo 

wzrostu zauważyć można w Gminie Żołynia, która z roku na rok uzyskiwała coraz większy dochód na 

koniec danego roku. Jednakże najbardziej widoczna tendencja wzrostowa występuje w Gminie Czarna, 

której budżet w 2020 roku zwiększył się o blisko 16 mln złotych względem 2017 roku. Z kolei Gmina 

Grodzisko Dolne jest jedyną z gmin ościennych, w której ogólny dochód za 2020 roku był niższy, aniżeli 

uzyskany w roku poprzednim. Sytuacja ta może wynikać m.in. z faktu pojawienia się w 2020 roku 

pandemii koronawirusa i jej negatywnego wpływu na szeroko pojętą gospodarkę, w tym finanse 

samorządów. W tym kontekście Gmina Białobrzegi radzi sobie bardzo dobrze. 

W bezpośrednim otoczeniu Gminy Białobrzegi największe wydatki ponosi Gmina Czarna, co widać na 

przestrzeni całego analizowanego czterolecia. W latach 2017-2020 utrzymywał się trend wzrostowy 
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w ogólnych wydatkach Gminy Białobrzegi. Podkreślić należy, że w 2020 roku Gmina Białobrzegi 

oraz Gmina Grodzisko Dolne miały zbliżony wskaźnik ogólnych wydatków (odpowiednio 42,1 

i 40,6 mln zł), pomimo tego, iż dochód gminy w Białobrzegach był relatywnie wyższy. Jednakże 

każda z gmin ościennych na koniec 2020 roku miała większy dochód ogólny od ponoszonych 

wydatków. W przypadku Gminy Białobrzegi różnica ta wynosiła 5,3 mln złotych i jedynie 

w Gminie Czarna wskaźnik ten był jeszcze wyższy osiągając 5,7 mln zł (dla porównania: Gmina 

Żołynia – 3,4 mln zł i Gmina Grodzisko Dolne – 0,8 mln zł).  

Tabela 16. Porównanie wydatków i dochodów gmin przypadających na jednego mieszkańca 

w latach 2017-2020 (w zł) 

 

Gmina Białobrzegi Gmina Czarna Gmina Żołynia Gmina Grodzisko Dolne 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Dochód na 
jednego 

mieszkańca 
3980 4508 4676 5423 4577 4918 5267 5847 4051 4479 4984 5852 4097 5051 5706 5165 

Wydatki na 
jednego 

mieszkańca 
4067 4478 4459 4815 4558 5486 5187 5369 3940 4395 4948 5379 4716 5171 5526 5056 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020 

Analiza wskaźnika wydatków na jednego mieszkańca obrazuje, że największe nakłady ponoszone są 

przez Gminę Żołynia i Gminę Czarna (odpowiednio 5379 i 5369 zł w 2020 roku). Jednocześnie gminy te 

uzyskują największy dochód liczony na jednego mieszkańca przekraczający 5800 zł. Gmina 

Białobrzegi charakteryzuje się ciągłą tendencją wzrostową, jeżeli chodzi o kwestie dochodów 

i wydatków na jednego mieszkańca. Tymczasem zdecydowanie największa redukcja wydatków 

występowała w Gminie Grodzisko Dolne w latach 2019-2020, gdzie odnotowano spadek o blisko 500 zł.  
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Tabela 17. Porównanie wydatków poniesionych przez analizowane gminy w głównych działach 

klasyfikacji budżetowej w 2020 roku (w mln zł) 

 
Gmina 

Białobrzegi 
Gmina 
Czarna 

Gmina 
Żołynia 

Gmina 
Grodzisko 

Dolne 

Rolnictwo i łowiectwo 0,5 3,2 0,5 0,4 

Transport i łączność 1,4 2,3 2,9 4,1 

Gospodarka mieszkaniowa 0,2 0,5 1,0 0,3 

Administracja publiczna 2,6 5,0 2,8 3,2 

Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa 

0,9 0,5 0,2 0,5 

Oświata i wychowanie 12,3 20,7 12,3 10,4 

Ochrona zdrowia 0,04 0,1 0,04 0,2 

Pomoc społeczna 2,7 1,5 2,0 4,2 

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

3,2 2,4 2,5 2,7 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

0,8 4,4 1,4 1,4 

Kultura fizyczna 0,6 0,3 1,0 0,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020 

Gmina Białobrzegi największą część wydatków przeznacza na wsparcie działań z zakresu 

oświaty i wychowania (12,3 mln zł), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (3,2 mln zł) 

oraz na administrację publiczną (2,6 mln zł). Podkreślić należy, że zdecydowana większość 

analizowanych środków we wszystkich gminach przeznaczanych jest na oświatę. Wśród wiodących 

wydatków Gminy Czarna znajduje się dodatkowo obszar administracji publicznej (dwukrotnie większy 

nakład w stosunku do Gminy Białobrzegi) – 5 mln zł. W porównaniu z gminami ościennymi Gmina 

Białobrzegi przeznacza najwięcej środków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz 

na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową. Natomiast na sektor transportu 

i łączności, gospodarki mieszkaniowej, administracji publicznej i kultury, ochronę zdrowia, kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego gmina z siedzibą w Białobrzegach wydaje stosunkowo mniej, aniżeli 

jej sąsiedzi z Czarnej, Żołyni i Grodziska Dolnego. 
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Tabela 18. Porównanie kluczowych wskaźników budżetowych w analizowanych gminach (dane 

z 2020) 

 
Gmina 

Białobrzegi 
Gmina 
Czarna 

Gmina 
Żołynia 

Gmina 
Grodzisko 

Dolne 

Środki w budżecie gminy na finansowanie i 
współfinansowanie programów i projektów 

unijnych (mln zł) 
1,3 2,2 0,2 2,2 

Udział dochodu własnego w ogólnym budżecie 
gminy (%) 

34,6 40,5 39,2 28,0 

Udział wpływu od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej do 
budżetu gmin (%) 

21,5 22,7 29,4 21,7 

Ogólne dotacje dla gminy (mln zł) 17,7 24,2 13,5 17,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020 

Wskaźniki budżetowe Statystycznego Vademecum Samorządowca za 2020 rok wskazują, że Gmina  

Białobrzegi znajduje się na trzecim miejscu w swoim otoczeniu rynkowym w zakresie 

dysponowania środkami na finansowanie lub współfinansowanie programów i projektów 

unijnych. Najwięcej w tym względzie przeznaczają gminy w Grodzisku Dolnym oraz Czarnej – po 2,2 

mln zł. 

Jak wynika z powyższych danych Gmina Białobrzegi dysponuje dochodem własnym, który 

stanowi ponad jedną trzecią ogólnego budżetu całej gminy (34,6%). Lepszy współczynnik 

odnotowano w Gminie Żołynia – 39,2% oraz Czarna – 40,5%. Natomiast największe wpływy od osób 

prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

charakteryzuje budżet Gminy Żołynia (29,4%). 

Gmina Białobrzegi otrzymała drugą co do wielkości dotację w porównaniu do analizowanych 

gmin ościennych – 17,7 mln zł. W przypadku Gminy Grodzisko Dolne kwota była zbliżona – wynosiła 

17,3 mln zł, natomiast ogólna dotacja dla Gminy Czarna największa i osiągnęła 24,2 mln zł. 
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Tabela 19. Porównanie głównych zasobów mieszkaniowych gmin w latach 2017-2020 

 

Gmina Białobrzegi Gmina Czarna Gmina Żołynia 
Gmina Grodzisko 

Dolne 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Liczba 
mieszkań 
(ogółem) 

2371 2385 2406 2425 3227 3252 3289 3325 2074 2100 2115 2137 2247 2263 2280 2284 

Powierzchnia 
użytkowa  

1 mieszkania 
(m2) 

92,5 92,9 93,4 93,8 94,0 94,6 95,2 95,9 79,8 80,6 81,1 81,8 87,7 88,1 88,9 89,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020 

W obrębie zasobów mieszkaniowych w latach 2017-2020 odnotowano sukcesywny wzrost liczby 

mieszkań zarówno w Gminie Białobrzegi, jak i wśród wszystkich analizowanych gmin 

ościennych. Aktualnie największą liczbą mieszkań dysponują gminy w Czarnej – 3325 oraz 

Białobrzegach – 2425. Najmniej lokali mieszkalnych znajduje się w Gminie Żołynia – 2137. 

W Gminie Białobrzegi sukcesywnie zwiększała się powierzchnia mieszkaniowa osiągając pod 

koniec 2020 roku 93,8 m2. Jedynie gmina z siedzibą w Czarnej ma wyższy wskaźnik określający 

metraż mieszkaniowy – 95,9 m2. Natomiast dwie pozostałe gminy z najbliższego otoczenia rynkowego 

mają zdecydowanie mniejszą powierzchnię użytkową przypadającą na jedno mieszkanie. 

Tabela 20. Porównanie struktury rynku pracy w wybranych gminach (dane z 2020 roku) 

 
Gmina 

Białobrzegi 
Gmina 
Czarna 

Gmina 
Żołynia 

Gmina 
Grodzisko 

Dolne 

Pracujący 1157 1323 716 492 

Liczba pracujących przypadająca na 
1000 mieszkańców** 

132 111 102 62 

Liczba podmiotów gospodarki 
narodowej w rejestrze REGON 

611 1026 463 464 

Liczba osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą na 10 tys. 

ludności 
566 717 539 478 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020 

Gmina Czarna znajduje się na pierwszym miejscu pod względem liczby pracujących osób (1323). Tuż 

za nią plasuje się Gmina Białobrzegi – na jej terenie zatrudnionych jest 1157 osób. Trzecia w kolejności 

jest Gmina Żołynia z 716 zatrudnionymi, a stawkę uzupełnia Gmina Grodzisko Dolne – 492 
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pracowników. Omawiane wartości wskaźnika stworzonego przez GUS nie uwzględniają osób 

pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych. 

Gmina Białobrzegi dominuje pod względem wskaźnika określającego liczbę pracujących, która 

przypada na tysiąc mieszkańców. W 2020 roku w Białobrzegach było ich 132, co stanowi 

zdecydowanie wyższy wynik, aniżeli w trzech gminach ościennych (odpowiednio 111 – Czarna, 

102 – Żołynia i 62 – Grodzisko Dolne). 

Pod względem liczby podmiotów gospodarki narodowej zdecydowanie przewodzi Gmina Czarna, na 

obszarze której działa aż 1026 przedsiębiorstw w różnych sektorach rynkowych. W Gminie Białobrzegi 

ich liczebność wynosi 611, zaś w każdej z dwóch pozostałych gmin, zlokalizowanych jest poniżej 500 

podmiotów gospodarczych figurujących w rejestrze GUS.  

Wskaźnik przedstawiający liczbę osób prowadzących własną działalność gospodarczą 

w przeliczeniu na 10 tys. ludności wskazuje, że Gmina Białobrzegi ma drugi z najlepszych 

wyników – 566 osób, ustępując tylko gminie z siedzibą w Czarnej – 717 osób. Zdecydowanie mniej 

osób prowadzących działalność zamieszkuje teren gminy ościennej z powiatu leżajskiego (478 osób). 

Tabela 21. Porównanie wskaźników odnoszących się do bezrobocia rejestrowanego 

w wybranych gminach w latach 2017-2020 

 

Gmina Białobrzegi Gmina Czarna Gmina Żołynia 
Gmina Grodzisko 

Dolne 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Bezrobotni 

zarejestrowani 
391 400 379 378 593 578 491 614 316 314 308 352 431 404 341 409 

Udział 

bezrobotnycha  
7,3 7,5 7,1 7,1 8,0 7,8 6,7 8,3 7,4 7,4 7,2 8,2 8,6 8,1 6,8 8,3 

a Wskaźnik pokazuje Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020 

Wskaźnikiem uzupełniającym ocenę struktury rynku pracy w danej gminie jest także problematyka 

bezrobocia. Analiza wskaźnika pod kątem liczby zarejestrowanych bezrobotnych obrazuje, że 

stosunkowo najwięcej jest ich obecnie w Gminie Czarna – 614. Zdecydowanie mniej osób 

niezatrudnionych i niewykonujących innej pracy zarobkowej występuje na obszarze pozostałych gmin 

(kolejno Grodziska Dolnego, Białobrzegów i Żołyni). Dodatkowo Gmina Białobrzegi jest jedyną, 

w której widoczna jest tendencja spadkowa w kontekście wartości omawianego wskaźnika na 

przestrzeni lat 2018-2020. Innym istotnym wskaźnikiem jest ten, określający udział bezrobocia wśród 

osób w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. Pod tym względem Gmina Białobrzegi ma najniższy 

odsetek (7,1%). Dodatkowo tylko w tej gminie występuje widoczny trend spadkowy na 

przestrzeni lat 2018-2020. 
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1.5. Analiza budżetu Gminy Białobrzegi 

Budżet gminny stanowi podstawę gospodarowania finansami samorządu. Odpowiednia analiza 

możliwości finansowych gminy pozwala wyznaczyć kierunki i strategie jej rozwoju.  

Tabela 22. Dochody i wydatki Gminy Białobrzegi (ogólne i na jednego mieszkańca) w latach 

2016-2020 – dane w zł 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Dochody ogółem  30 201 247,57 34 418 851,12 39 189 475,81 40 602 047,14 47 425 295,79 

Dochody ogółem budżetu 

gminy na 1 mieszkańca  
3 520,78 3 979,52 4 508,16 4 675,50 5 423,13 

Wydatki ogółem  31 963 301,13 35 176 826,48 38 927 952,10 38 717 162,37 42 109 239,94 

Wydatki ogółem budżetu 

gminy na 1 mieszkańca  
3 726,2 4 067,2 4 478,1 4 458,5 4 815,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020 

Dochody Gminy Białobrzegi sukcesywnie zwiększały się na przestrzeni ostatnich lat (2016-2020). 

Wzrost ten przełożył się również na dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca, który w 2020 r. 

wyniósł blisko 5,5 tys. złotych, co oznacza wzrost o blisko 2 tys. zł w porównaniu do roku 2016. 

W latach 2016-2020 zwiększały się również wydatki Gminy – z wyjątkiem 2019 roku, kiedy nastąpił ich 

nieznaczny spadek. Wtedy też dochody Gminy zaczęły przewyższać jej wydatki. Kondycję finansową 

Gminy należy ocenić jako zadowalającą. 

Tabela 23. Struktura dochodów Gminy Białobrzegi w latach 2016-2020 – dane w zł 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Dochody ogółem  30 201 247,57 34 418 851,12 39 189 475,81 40 602 047,14 47 425 295,79 

Dochody własne  9 482 338,21 10 053 811,63 11 610 992,41 12 487 943,66 16 358 282,01 

Dotacje  10 759 182,36 13 743 244,49 15 880 600,40 15 786 171,48 17 743 788,78 

Subwencja ogólna  9 959 727 10 621 795 11 697 883 12 327 932 13 323 225 

Subwencja ogólna – część 

oświatowa  
7 108 447 7 413 676 7 601 821 7 892 292 8 234 184 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020 
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Wspomniany wcześniej ogólny wzrost dochodów Gminy Białobrzegi przekłada się na zwiększanie się 

dochodów w poszczególnych obszarach. Budżet Gminny powiększa się najbardziej znacząco z tytułu 

dotacji i dochodów własnych (dla 2020 roku było to odpowiednio 17 743 788,78 zł i 16 358 282,01 zł). 

Budżet Gminny uzupełnia subwencja ogólna, z której w 2020 roku ponad 3/5 stanowiła jej część 

oświatowa.  

Tabela 24. Struktura wydatków Gminy Białobrzegi w latach 2016-2020 – dane w zł 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Wydatki ogółem  31 963 301,13 35 176 826,48 38 927 952,10 38 717 162,37 42 109 239,94 

Wydatki majątkowe  5 041 002,85 5 702 496,02 6 602 908,83 2 527 652,75 3 106 397,69 

Wydatki bieżące  26 922 298,28 29 474 330,46 32 325 043,27 36 189 509,62 39 002 842,25 

Wydatki bieżące – 

wynagrodzenia  
7 716 358,02 8 386 277,25 9 569 071,08 10 820 864,08 11 126 219,82 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020 

Analizując wydatki Gminy Białobrzegi na przestrzeni lat 2016-2020 można stwierdzić, że w latach 2019 

i 2022 nastąpił spadek wydatków majątkowych. Rokrocznie wzrastają natomiast wydatki bieżące, do 

których zaliczane są m. in. wydatki na zadania remontowe realizowane przez Gminę.  

2. Analiza SWOT  

Celem analizy SWOT jest określenie charakteru, pozycji oraz możliwości w zakresie potencjału 

rozwojowego Gminy Białobrzegi. Na podstawie przeprowadzonej wcześniej analizy sytuacji wyjściowej 

oraz wyników badań realizowanych na potrzeby niniejszej strategii oraz dokumentu „Strategia budowy 

i promocji marki Gminy Białobrzegi” dokonano zestawienia mocnych i słabych stron oraz szans 

i zagrożeń dla Gminy i jej rozwoju. Mocne strony to wszelkie zidentyfikowane czynniki wewnętrzne 

(zależne od Gminy), które składają się na potencjał jej rozwoju, natomiast słabe strony to czynniki 

wewnętrzne, które negatywnie wpływają na analizowany obszar. Natomiast jako szanse rozumieć 

należy czynniki zewnętrzne (niezależne od Gminy), które wpływają pozytywnie na jej rozwój. Czynniki 

zewnętrzne, które uważa się za negatywne w kwestii rozwoju Gminy, sklasyfikowane zostały jako 

zagrożenia. 
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Tabela 25. Zbiorcze wyniki analizy SWOT  

Mocne strony Słabe strony 

 Gmina Białobrzegi budzi pozytywne emocje, 

szczególnie w kontekście ogólnej estetyki 

miejscowości i funkcjonowania urzędu 

 Widoczny wśród badanych rozwój inwestycyjny 

Gminy Białobrzegi, który przekłada się na jeszcze 

większą atrakcyjność gospodarczą Białobrzegów 

i okolicy 

 Stale poprawiająca się sytuacja ekonomiczna 

Gminy i jej mieszkańców, widoczna w postaci 

wysokiego (najwyższego wśród gmin ościennych 

wiejskich) wskaźnika pracujących przypadających na 

tysiąc mieszkańców oraz braku zadłużenia i rosnących 

dochodach Gminy 

 Bogata baza sportowo-rekreacyjna w postaci 

budynku i kompleksu Gminnego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji (GOSiR) stanowiące mocny punkt Gminy 

wpływający na jej atrakcyjność wśród mieszkańców, 

ale również społeczności spoza terenu, w tym 

z Rzeszowa 

 Szeroka działalność Gminnego Ośrodka Kultury 

i Czytelnictwa w Białobrzegach jako podstawa 

animacji kultury w Gminie 

 Opracowanie i wykorzystanie marki „Bliska Gmina 

Białobrzegi”, która zdaniem badanych odzwierciedla 

Gminę na wielu poziomach i wciąż „pracuje” na 

nowych inwestorów 

 Zapewnienie atrakcyjnych i konkurencyjnych 

warunków dla biznesu lokowanego na terenie Gminy 

 Podkreślana często wśród badanych bardzo dobra 

opinia w zakresie organizacji i dostępności 

Urzędu, w tym obsługi inwestorów 

 Gmina stawiana jako wzór w myśl koncepcji 

benchmarkingu konkurencyjnego 

 Walory przyrodnicze Gminy, które przyciągają 

przyjezdnych 

 Lokalne kulinaria oraz obecność cyklicznych 

wydarzeń w Gminie  

 

 Niewystarczająca oferta spędzania wolnego czasu 

i integracji społeczności lokalnej względem 

możliwości infrastrukturalnej, jaką dysponuje Gmina  

 Brak systemu wsparcia inicjatyw społecznych 

przez Gminę (od pomocy materialnej po doradztwo 

i kwestie organizacyjno-prawne) 
 Brak kluczowej i charakterystycznej atrakcji 

turystycznej Gminy (wyrazista wizytówka) 

 Niedostateczna zdaniem badanych animacja 

kultury w poszczególnych sołectwach względem 

oferty Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa 

zlokalizowanego w Białobrzegach 
 Niewystarczająca liczba lub brak gotowych 

mieszkań w postaci zabudowy szeregowej czy 

niskiego budownictwa wielorodzinnego 

stanowiących alternatywę dla domów jednorodzinnych 

 Niewystarczająca ilość chodników na terenie Gminy 

 Obawa wśród badanych o kwestie bezpieczeństwa 

drogowego wokół miejsc stanowiących nowe 

inwestycje (szczególnie usługowe, w tym sklepy) 

 Brak zdaniem badanych dalszej rozbudowy 

infrastruktury turystycznej w oparciu o dobrze 

ocenianą dotychczasową bazę ścieżek 

turystycznych 

 Niewystarczająca liczba gospodarstw 

agroturystycznych oraz zdaniem badanych bariera 

w ich tworzeniu w postaci niedostatecznego 

wsparcia (lub brak świadomości istnienia wsparcia) od 

Gminy 

 Nieaktualne materiały promocyjne skierowane dla 

inwestorów (zdaniem badanych wymagają 

aktualizacji) 

 Konieczność odrolnienia zakupionych terenów 

jako bariera dla nowych inwestorów 

 Brak w ofercie Gminy działek zlokalizowanych na 

jej obrzeżach z dala od terenów mieszkalnych 

w kontekście potencjalnych inwestycji o charakterze 

uciążliwym dla lokalnej społeczności np. z uwagi na 

hałas  
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Szanse Zagrożenia 

 Dogodne położenie Gminy Białobrzegi względem 

ośrodków miejskich, w tym Rzeszowa i Łańcuta 

 Bliskość istotnej infrastruktury komunikacyjnej, 

w tym zjazdu do autostrady A4 

 Korzystne naturalne warunki przyrodnicze 

 Widoczny przypływ nowej ludności – osób 

z większych ośrodków miejskich 

 

 Podkreślana w badaniach opinia Gminy jako 

„sypialnia” większych okolicznych ośrodków 

miejskich 

 Niewystarczające parametry techniczne drogi 

w kierunku Łańcuta mogą stanowić barierę dla 

nowych i rozwijających się inwestycji potrzebujących 

dobrej infrastruktury 

 Brak wystarczającej liczby placówek 

gastronomicznych spełniających oczekiwania 

młodych i starszych mieszkańców 

 Długofalowy brak profesjonalnej opieki medycznej 

w postaci lekarzy specjalistów 

Źródło: Opracowanie własne 

3. Badania jakościowe wśród mieszkańców Gminy Białobrzegi 

Celem badań zrealizowanych na potrzeby niniejszego dokumentu było poznanie opinii i doświadczeń na 

temat kwestii związanych z rozwojem Gminy Białobrzegi i warunkami życia na jej obszarze. Zebranie 

szczegółowych informacji w tym zakresie umożliwiają badania jakościowe, które obok opracowanego na 

potrzeby badania gotowego scenariusza pytań pozwalają na pozyskanie od badanych osób więcej 

danych istotnych z punktu widzenia strategii i możliwości zmian. Badania jakościowe dają większą 

możliwość do pogłębienia opinii mieszkańców wraz z poznaniem często opozycyjnych względem siebie 

stanowisk. 

3.1. Podstawy metodologiczne 

Proces badawczy zrealizowany został dwoma technikami badań jakościowych. W ramach pierwszej 

z nich wykonano cztery indywidualne wywiady pogłębione (IDI) oraz audyt diagnostyczny 

(spotkanie z władzami Gminy). Badanie tego typu polega na realizacji wywiadu z respondentem na 

bazie wcześniej opracowanego scenariusza. Pomimo określonych wcześniej pytań rozmowa ma 

charakter swobodny, co pozwala doprecyzować lub rozwinąć tematy, które mogą być ważne dla istoty 

badania. Indywidualne wywiady pogłębione zostały przeprowadzone z przedstawicielem Urzędu Gminy, 

jednym z sołtysów oraz dwoma lokalnymi przedsiębiorcami.  

Kolejnym badaniem zrealizowanym na potrzeby niniejszej strategii był zogniskowany wywiad 

grupowy (FGI) z sześcioma mieszkańcami Gminy Białobrzegi, wśród których znaleźli się mi.in 

przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy. Zogniskowany wywiad grupowy 

umożliwia równoczesne poznanie opinii niewielkiej grupy osób. Podobnie jak w przypadku 

indywidualnych wywiadów badanie opiera się na przygotowanym wcześniej scenariuszu, jednak 

stanowi on wyłącznie pewien zarys najważniejszych zagadnień. Podczas realizacji FGI zadawanych jest 

szereg innych pytań, których celem jest zabranie jak najwięcej informacji. Na badaniu fokusowym 



 
 

 

36 Exacto Sp. z o.o. 
www.exacto.pl 

ul. Cybernetyki 19 B 
02-677 Warszawa 
tel.: (022) 203 49 12  

ul. Siemieńskiego 20/38 
35-234 Rzeszów 
tel./fax: (017) 785 19 23 

 

 

stosowane był techniki projekcyjne, które pozwalają lepiej zobrazować dany problem/zagadnienia, np. 

test skojarzeń oraz wybór i opis zdjęć tematycznych. 

3.2. Wyniki badań 

Niniejsza części dokumentu stanowi zbiorcze podsumowanie indywidualnych wywiadów pogłębionych 

(IDI) oraz zogniskowanego wywiadu pogłębionego (FGI) wraz z podziałem na obszary, których 

dotyczyła dyskusja.  

Wizja Gminy Białobrzegi 

 Wśród respondentów przeważa opinia, że Gmina, zwłaszcza jej centrum, za 10 lat będą 

bardziej zurbanizowane.  

 Obecnie widoczny jest dynamiczny rozwój Gminy przejawiający się w zagospodarowaniu 

inwestycyjnym. Wizytówką tego rozwoju jest wjazd do miejscowości Białobrzegi od strony 

autostrady. Zdaniem badanych sytuacja ta wiąże się z otwarciem swoistej „spirali rozwoju”.  

 Przykładem w skali mikro na otworzenie takiej „spirali” jest sytuacja rozpoczęcia 

funkcjonowania sklepu popularnej sieci dyskontów spożywczych w centrum Gminy. 

Wokół tego miejsca pojawiają się, są planowane bądź pojawiać się będą nowe inwestycje 

z racji dużej liczby potencjalnych konsumentów skupionej na małej przestrzeni. Z jednej strony 

taka sytuacja sprawia, że ten punkt będzie się rozwijał gospodarczo i urbanizacyjnie. Badani 

wskazywali jednak na potencjalne problemy związane z bezpieczeństwem drogowym 

wokół tego miejsca, bowiem większość sytuacji punktowego rozwoju wiąże się z potrzebą 

poprawy bezpieczeństwa w jego bezpośredniej okolicy.  

 Dzięki powstającym inwestycjom mieszkańcy Gminy w większej liczbie pracują w jej granicach, 

przez co zwiększyła się atrakcyjność gospodarcza Białobrzegów i okolicznych 

miejscowości.  

 Zdaniem badanych Gmina Białobrzegi jeszcze przed powstaniem wspomnianych 

wcześniej inwestycji przyciągała nowych mieszkańców atrakcyjnym położeniem względem 

stolicy województwa, walorami naturalnymi i przyjaznością infrastrukturalną, a w tym momencie 

pojawia się szereg bodźców wewnętrznych podwyższających atrakcyjność Gminy względem jej 

okolicy.  

 Badani wskazali, że mieszkańcy chcący zostać bądź osiedlić się w Gminie, stają przed 

wyzwaniem wybudowania własnego domu. Zdaniem części respondentów nie każdy może 

sobie na to pozwolić. W związku z tym osoby, które mogłyby podjąć pracę i pozostać w Gminie, 

wyjeżdżają do innych miejscowości, gdzie dostępne są gotowe mieszkania (lepsze 

rozwiązanie z ekonomicznego punktu widzenia). Sytuacja taka nie może być 

bagatelizowana, bo dotyczy zwłaszcza młodych osób. Obecny czas dynamicznego rozwoju 

będzie zatem skutkować w najbliższej przyszłości wyzwaniem w postaci przygotowania 

tańszych niż dom form budownictwa mieszkaniowego. Obecnie w Gminie nie ma blokowisk 
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i respondenci są zgodni, co do tego, że ten status należy utrzymać. Z drugiej strony powinno 

się znaleźć miejsce na rozwój deweloperski dla form pośrednich miedzy blokami 

a budownictwem jednorodzinnym (zabudowa szeregowa, niskie budownictwo 

wielorodzinne).  

Charakterystyka obecnej Gminy Białobrzegi  

 Gmina Białobrzegi wśród respondentów nie budzi oczywistych skojarzeń. Badani w tym 

względzie skupiają się na określeniach: atrakcyjna, dynamiczna, spokojna, z otwartymi 

ludźmi, bliska. Jako pewien wyróżnik i niewątpliwą zaletę Gminy wskazywano na jej brak 

zadłużenia. 

 „Gmina atrakcyjna” to m.in. duma, jaką czują badani w związku z pochwałami na temat 

Białobrzegów docierającymi do nich od znajomych rodzin zamieszkałych w innych miejscach 

czy od przyjezdnych. Dodatkowo mieszkańcy podkreślają rozwój inwestycyjny Gminy. 

Punktem centralnym opisu atrakcyjności jest kompleks Gminnego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji (GOSiR). Zdaniem mieszkańców inwestycja ta odniosła duży sukces, silnie wpływa 

na atrakcyjność wewnętrzną oraz skupia społeczność spoza terenu Gminy. Z bazy sportowej 

korzystają osoby, które przyjeżdżają nawet ze stolicy regionu.  

 Z kwestią atrakcyjności silnie wiąże się określenie dynamiczności. Sami mieszkańcy 

zauważają przyspieszenie rozwoju Gminy Białobrzegi. W tym względzie na spotkaniach 

przytoczone zostało porównanie Gminy sprzed kilkunastu-kilkudziesięciu lat, kiedy jedyną jej 

cechą charakterystyczną były pastwiska. Podczas badań bardzo wyraźne było poczucie 

świadomości mieszkańców odnośnie postępu i przyspieszenia rozwojowego w ostatnich 

latach.  

 Z określeniem dynamiczny pozornie kontrastuje spokojna. Pozorność kontrastu polega na 

tym, że dynamizm rozwoju gospodarczego dotyczy głównie centrum Gminy oraz 

obszarów położonych blisko autostrady. Z kolei spokój to cecha charakterystyczna 

większości sołectw. Badani doceniają walory przyrodnicze Gminy. Dostrzegają również duże 

zainteresowanie przyjezdnych, które jest szczególnie widoczne w trakcie ciepłych dni, wolnych 

od pracy. 

 Określenie bliska łączy się z hasłem strategii promocyjnej Gminy Białobrzegi. Choć 

mieszkańcy nie korzystają z niego na co dzień, to po zastanowieniu się przywołują tę cechę 

jako pasującą do Gminy. Bliskość ma również wymiar geograficzny, na który składają się 

stosunkowo niewielkie odległości pomiędzy różnymi punktami na obszarze Gminy, dobra ocena 

funkcjonowania Urzędu Gminy (przystępność), a także bliskość stolicy województwa, która jest 

oddalona o 15 minut drogi autostradą. 

 Badani przyznają, że hasło „Bliska Gmina Białobrzegi” zostało dobrze przyjęte. Ich 

zdaniem, zwłaszcza zewnętrzny aspekt nakierowany na inwestorów, spełnił swoje zadanie. 

Gmina rzeczywiście jest bliska na wielu poziomach, zarówno terytorialnym (kompaktowość), 
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w kontekście przyjazności urzędu, jak i bliskości węzła komunikacyjnego oraz stolicy 

województwa. Zdaniem części badanych slogan ten w dalszym ciągu pracuje na nowych 

inwestorów. W tym momencie do klasycznych form promocji doszedł marketing szeptany 

(obecni inwestorzy rekomendują Gminę Białobrzegi innym inwestorom). 

 W trakcie badania można było zauważyć, że respondenci nakierowują interpretację hasła 

na potrzeby zbliżania się do siebie mieszkańców i możliwość pokazania tego wymiaru 

bliskości jako zachęty do większej integracji społecznej.  

Najważniejsze obszary rozwoju w najbliższej dekady 

 Wśród priorytetów, na których Gmina Białobrzegi powinna skoncentrować założenia strategii 

rozwoju, badani wskazywali przede wszystkim kwestie związane z uporządkowaniem 

rozwoju, w tym uwzględnianie potrzeb zarówno mieszkaniowych, jak i rekreacyjnych. 

W kontekście rekreacyjnym przywoływane było dbanie o to, by inwestycje nie utrudniały innych 

możliwości np. prowadzenia tras rowerowych czy poszerzenia istniejących ulic.  

 Silnie akcentowana przez badanych jest potrzeba stworzenia i animowania przestrzeni 

dla młodych osób – „rozwój powinien być skierowany na rozwój kulturalny, na rozwój próby 

integracji społeczeństwa, bo tu w Białobrzegach mamy bardzo dużo napływowego 

społeczeństwa, w tej chwili całe osiedle to są nowi ludzie”.  

 Z jednej strony mieszkańcy mają świadomość zagrożeń i niewłaściwego zachowania 

młodzieży, z drugiej widzą zaś potrzebę rozwoju w tym kierunku. Młodzi ludzie nie mają się 

gdzie spotkać, by konstruktywnie spędzić czas. Problem w tym względzie polega przede 

wszystkim na niewystarczającej zdaniem badanych ofercie spędzenia czasu w Gminie. 

W mniejszym stopniu dotyczy atrakcyjnych miejsc, bo takie były wskazywane przez 

mieszkańców. Szczególnie akcentowano dużą rolę, jaką odgrywa Gminny Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Białobrzegach. Jednocześnie badani podkreślali, że miejscowość Białobrzegi 

nie może być lokalizacją dla organizacji wszystkich imprez i inicjatyw. 

 Sprawa przestrzeni do integracji społecznej nie dotyczy tylko młodzieży. Badani 

zauważają, że infrastrukturalnie i gospodarczo rozwój Gminy co do zasady jest 

satysfakcjonujący. Wyzwaniem jest jednak zadbanie o atrakcyjność i systematyczność 

wydarzeń, działań i projektów nakierowanych na animację i integrację całej społeczności 

lokalnej. Wskazywano również na konieczność dywersyfikacji inicjatyw odbywających się 

w Gminie tak, aby odbywały się one nie tylko w weekendy i nie tylko w Białobrzegach. Badani 

zauważają cywilizacyjny zwrot mentalności osób w kierunku zaspokajania własnych potrzeb 

połączony z jednej strony z chęcią uczestnictwa w różnego typu atrakcjach, a z drugiej brakiem 

chęci angażowania się w tworzenie projektów. Przełamanie tego impasu jest jednym z ważnych 

punktów otwierania możliwości w kierunku integracji społeczności. Zdaniem części badanych 

należy skupić się na wyszukiwaniu i zachęcaniu do działania osób, które mogłyby być 

liderami poszczególnych projektów. 
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 Kolejną kwestią integracji społecznej jest zorganizowanie systemu wsparcia inicjatyw 

społecznych przez Gminę. Badani wskazują na wydzielenie i skupienie w Gminie 

kompetencji związanych z pomocą dla tego typu przedsięwzięć. Pomoc ta powinna być 

zarówno materialna (finansowanie lub współfinansowanie), inicjatorska (określenie zasad na 

jakich projekt mógłby uzyskać wsparcie Gminy – np. na wzór budżetu obywatelskiego czy 

konkursów związanych z pomysłami mającymi na celu podniesienie poziomu integracji 

społecznej mieszkańców), jak i organizacyjno-prawna (np. kwestii pomocy w rozeznaniu 

możliwości organizacyjnych, pomocy w rozliczeniach i przygotowaniu dokumentacji itp.). 

Obecnie dużą barierą, zniechęcającą osoby, które działają w stowarzyszeniach, fundacjach czy 

zajmują się organizacją imprez masowych (festyny, święta regionalne, koncerty) oraz osoby, 

które chciałyby podjąć się takiej działalności, jest biurokracja i czasochłonność organizacyjna. 

 Część badanych wskazywała, że to, czego może brakować w Gminie, to bardziej rozwiniętych 

usług medycznych (brak m.in. lekarza pediatry). 

 Zdaniem badanych Gmina w przeszłości była postrzegana jako rolnicza. Obecnie skupia kilku 

gospodarzy prowadzących większą produkcję rolniczą, natomiast prywatna inicjatywa małych 

gospodarstw rolnych zanika. W tym obszarze badani widzą możliwości związane 

z ekologicznymi produktami, jakie można dostać u niektórych gospodarzy w Gminie. 

Jednak jest to bardzo indywidualna kwestia, bowiem nie każdy może być zainteresowany 

komercjalizacją swoich produktów i usług.  

Potencjał turystyczno-rekreacyjny Gminy Białobrzegi 

 Słuchając badanych mieszkańców Gminy można odnieść wyrażenie, że niemal każdy 

gospodarz rozważał otwarcie gospodarstwa agroturystycznego, jednak w rezultacie powstało 

ich niewiele, a obecnie nie funkcjonuje żadne. Respondenci zwrócili również uwagę na to, że 

barierą w tworzeniu gospodarstw agroturystycznych jest brak wsparcia (lub brak 

świadomości istnienia wsparcia) podobnego do tego, jakie mogą otrzymywać inwestorzy 

z innych branż. 

 Jednocześnie uczestnicy badania widzą duży potencjał związany z walorami 

przyrodniczymi Gminy i przeszłością rolniczą.  

 Respondenci wskazali, że to czego brakuje, to dalszej rozbudowy infrastruktury 

turystycznej w oparciu o dobrze ocenianą bazę ścieżek turystycznych.  

 Brak wyraźnej atrakcji turystycznej jako magnesu wizerunkowego sprawia, że trudniej 

wyróżnić się na tle innych gmin, zwłaszcza będąc w sąsiedztwie Łańcuta.  

 Jako największą atrakcję infrastrukturalną badani wskazują na GOSiR – to obiekt 

popularny wśród mieszkańców Gminy i okolic. W kontekście możliwych atrakcji przytaczany jest 

potencjał związany z turystyką rowerową (szczególnie lewobrzeżną trasą rowerową 

połączoną z Green Velo), stawami, terenami pod nordic walking czy trasami wokół 

kapliczek. Badani często wymieniali inicjatywę prywatną jednego z mieszkańców, który 
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organizował wycieczki historyczne (oprowadzał najczęściej młodzież) i opowiadał o różnych 

historiach związanych z ziemią białobrzeską.  

 Z turystyką rowerową wiąże się również poruszona przez badanych kwestia bezpieczeństwa 

drogowego. Często bowiem piesi, rowerzyści czy użytkownicy rolek nie są dostatecznie 

widoczni i poruszają się po drogach w sposób nieodpowiedzialny. W tym kontekście 

przytaczane rozwiązanie dotyczy dbania o wyodrębnienie ścieżek rowerowo-rekreacyjnych 

z ruchu drogowego tam, gdzie tylko jest to możliwe.  

 Jako te, posiadające potencjał turystyczny, respondenci wymieniani również lokalne kulinaria, 

w tym wpisany na listę produktów regionalnych Tort chlebowy z Korniaktowa. Mniej lub 

bardziej powiązane z kulinariami są coroczne wydarzenia w sołectwach Gminy Białobrzegi, 

takie jaki Święto pieroga, Święto dyni itp. Zdaniem badanych w oparciu o te imprezy 

można budować kalendarz wydarzeń w Gminie, który na bieżąco mógłby być 

uzupełniany innymi projektami. Respondenci uważają, że odpowiednia „gęstość” kalendarza 

to dwa wydarzenia w miesiącu, nie licząc innych ciągłych projektów. Dbanie o atrakcyjność 

Gminy poprzez podtrzymywanie przekonania mieszkańców, że „co chwilę coś się dzieje” jest 

również silnie związane z aspektem wpływu na poziom integracji społecznej. 

 W obszarze atrakcyjności turystycznej wymieniono również cegielnie, które zdaniem badanych 

można by rozwinąć w formę projektu turystyczno-edukacyjnego na wzór ośrodka 

garncarskiego w Medyni Głogowskiej, jednak mają świadomość, że wymaga to dużego 

nakładu pracy. 

Gmina Białobrzegi a potrzeby jej mieszkańców 

 Zdaniem badanych obserwowalny napływ inwestorów oraz mieszkańców (choć 

w zdecydowanie mniejszym stopniu) jest dowodem zaspokajania przez Gminę Białobrzegi 

większości potrzeb związanych z życiem codziennym lokalnej społeczności.  

 W opinii badanych Gmina Białobrzegi traktowana jest często jako „sypialnia” 

okolicznych miast. Zjawisko to dotyczy przede wszystkim osób, które sprowadziły się do 

Gminy z zewnątrz. 

 Inwestorzy doceniają walory związane z dobrym położeniem komunikacyjnym, 

atrakcyjnymi warunkami dla biznesu lokowanego na terenach inwestycyjnych oraz 

łatwość i szybkość obsługi w Urzędzie Gminy. Zdaniem badanych przedsiębiorcy spoza 

Gminy doceniają Białobrzegi właśnie ze względu na dobrą organizację Urzędu oraz dostępność 

oraz bliskość sklepów, szkół czy banku. 

 Zdaniem badanych mieszkańcy mają dostęp do wszystkich potrzebnych usług zapewnianych 

przez Gminę.  

 W opinii respondentów w kontekście oferty edukacyjnej czy pozalekcyjnej dla młodzieży 

panowało przekonanie, że jest ona stosunkowo szeroka. Również dorośli, chcący się 

zaangażować w działalność sportową, społeczną i kulturalną, mają dostęp do tego typu oferty – 
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„przestrzeni nie trzeba tworzyć, trzeba ją otworzyć, to jest najlepsze właśnie.” W tym temacie 

wskazywano na duży wkład Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach 

(GOKiCz), jednocześnie pojawiły się głosy, że w pozostałych sołectwach obserwowana 

jest niewystarczająca animacja kultury. Ich zdaniem należy dać możliwość rozwoju i rozrywki 

w dziedzinie kultury tak, aby dzieci i młodzież nie musiała korzystać z zajęć oferowanych przez 

większe miasta, takie jak Rzeszów i Łańcut. Wskazywano na konieczność powołania 

animatorów kultury. Badani przytaczali również przykład zajęć pozalekcyjnych prowadzonych 

przez pewną fundację, które ostatecznie nie znalazły zainteresowania wśród rodziców, pomimo 

że były całkowicie darmowe. Uczestniczyło w nich dziecko, którego rodzice sprowadzili się do 

Gminy, natomiast lokalna społeczność nie była nimi zainteresowana. 

 Jednocześnie badani wskazywali na konieczność zwiększenia zatrudnienia w sektorze 

kultury. Ich zdaniem obecni pracownicy tego sektora mają wiele obowiązków i nie są w stanie 

zająć się wszystkimi potrzebami. Większa liczba osób zajmujących się kulturą w Gminie dałaby 

możliwość organizowania i prowadzenia kursów, zajęć oraz innych inicjatyw przyciągających 

dzieci, młodzież, osoby dorosłe, a także seniorów. 

 W przypadku turystyki badani zauważają wysoki jej potencjał potwierdzany przez 

widoczną obecność turystów weekendowych. Wskazują jednocześnie, że odbywa się to 

w zasadzie poza mieszkańcami Gminy. Turyści weekendowi korzystają jedynie z oferty 

sklepów spożywczych i gastronomii, sporadycznie uczestniczą w wydarzeniach Gminnych. Ten 

rodzaj turystyki nie przekłada się na nocleg na terenie Gminy, zatrzymanie się na dłużej 

i pełniejsze wykorzystanie okolicznych walorów. Z drugiej strony według badanych 

turysta w klasycznym ujęciu musiałby mieć dostęp do infrastruktury pozwalającej mu 

efektywnie spędzić kilka dni w Białobrzegach, a trudno wskazać atrakcje, które mogłyby 

zapełnić taki pobyt.  

Potencjalni inwestorzy w Gminie Białobrzegi 

 Wśród badanych panuje przekonanie, że Gmina jest atrakcyjna dla inwestorów i w tym 

momencie zainteresowanie nią jest na dobrym poziomie. Warunki w Białobrzegach są 

konkurencyjne, o czym świadczy napływ kolejnych inwestycji. Zdaniem respondentów 

w porównaniu z sąsiednimi gminami widać, że Białobrzegi rozwijają się szybciej. 

Przedsiębiorcy wybierają tę Gminę jako miejsce do założenia firmy. Jednocześnie w tym 

miejscu nie są w stanie jednoznacznie wskazać przyczyny takiego rozwoju sytuacji, jednak 

wśród czynników sprzyjających inwestowaniu w Białobrzegach wymieniano infrastrukturę 

i połączenia drogowe, w tym bliskość autostrady, dzięki której szybko i wygodnie można 

pojechać np. do Krakowa. 

 Kwestia, która wymaga działania, to aktualizacja materiałów odnoszących się do promocji 

terenów inwestycyjnych, bo na dotychczasowych część oferty nie pokrywa się ze stanem 

faktycznym. Wśród badanych panuje przekonanie, że kampania promocyjna realizowana 

w oparciu o strategię budowy marki i promocji Gminy przyniosła efekt. Pojawiły się glosy, 
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że poprzednia kampania marketingowa odnosi jeszcze skutek, ale pojawia się potrzeba 

nadania nowego kierunku i bodźca odnośnie promocji Gminy (zmiana kierunku narracyjnego 

z inwestora na mieszkańca/potencjalnego osadnika).  

 W oczach badanych obecnie w Gminie Białobrzegi funkcjonują firmy z różnych branż. Badani 

wykazują przekonanie, że Gmina jest samowystarczalna. Wszelkie potrzeby społeczne 

można zaspokoić bezpośrednio na jej terenie. Do Gminy przyjeżdżają okoliczni mieszkańcy, 

którzy chcą korzystać z usług GOSiR.  

 Wśród usług, które są niewystarczające, ale wykazują duży potencjał, część badanych 

wskazywała na usługi medyczne, kluby/gastronomię oraz sektor drobnej turystyki. 

 W oczach badanych barierą dla potencjalnych inwestorów jest konieczność odrolnienia 

zakupionych terenów. Jednocześnie wskazują, że problem ten dotyczy wielu innych 

samorządów. Inną barierą dla nowych inwestycji może być również stan drogi głównej 

w kierunku Łańcuta, który wymaga poprawy. Odcinek ten jest także źródłem licznych 

zdarzeń drogowych, co stanowić przeszkodę dla rozwijających się przedsiębiorstw 

potrzebujących dobrej infrastruktury.  

 Według respondentów w Gminie brakuje działek zlokalizowanych na uboczu, z dala od 

zamieszkałych nieruchomości. Gmina powinna zadbać o stworzenie takich terenów 

inwestycyjnych dla firm zajmujących się działalnością, która może być uciążliwa dla 

mieszkańców, np. ze względu na hałas.  

 Jako zachęta dla potencjalnych inwestorów wskazywano natomiast ulgi podatkowe, tj. 

zwolnienie z podatków gruntowych – tu jako przykład wskazano na Łańcut, który oferował 

tego typu ulgi.  

 W kontekście rozwoju branży rekreacyjno-turystycznej Gminy badani mówią o utworzeniu 

warunków podobnych jak dla innych inwestorów. W przypadku tej gałęzi gospodarki Gmina stoi 

przed „otworzeniem spirali”. Na ten moment badani wskazują bariery infrastrukturalne, 

niewystarczające wsparcie inwestycyjne ze strony Gminy oraz brak wyraźnego magnesu 

turystycznego. Potencjalny inwestor z zakresu agroturystyki musiałby nie tylko podjąć 

ryzyko rozpoczęcia działalności, ale także utworzenia atrakcji niemal od podstaw.  

 Zdaniem badanych działania developerów obecnie leżą wyłącznie w gestii prywatnych 

inwestorów. Inwestycje mniejszych deweloperów, polegające na budowie kilku podobnych 

domów w jednym ciągu, są widoczne i spotykają się z zainteresowaniem społeczności. 

Zdaniem badanych istnieje pewna przestrzeń do zagospodarowania przez budownictwo 

mieszkaniowe nastawione na osoby z mniejszym budżetem. W kontekście blokowisk 

widoczny był sprzeciw odnośnie tworzenia nawet średnich bloków. Według badanych ważne 

jest, aby przy rozbudowie zachować „wiejski, niski charakter zabudowy Gminy”. 
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Dotychczasowe działania informacyjno-promocyjne Gminy Białobrzegi 

 Zdaniem badanych poza promocją działań skierowanych na potencjalnych inwestorów, zgodnie 

z założeniami strategii budowy marki i promocji Gminy, nie prowadzono innych działań. 

Respondenci z jednej strony nie widzą zwiększonej aktywności komunikacyjnej ze strony 

urzędu, z drugiej zaś czują się doinformowani. Ich zdaniem, aby podnieść poziom polityki 

informacyjnej odnośnie wydarzeń i inicjatyw prowadzonych w Gminie optymalne jest 

utrzymywanie liczby komunikatów na poziomie 1-2 tygodniowo (tu wskazywano na portal 

Facebook). Takie działanie może mieć zwrotnie charakter stymulujący, bowiem aby utrzymać 

wyższą częstotliwość wpisów w Gminie muszą odbywać się wydarzenia. 

 W Gminie Białobrzegi wykorzystywane są trzy główne kanały komunikacji 

z mieszkańcami, tj. strona i media społecznościowe Urzędu, plakaty oraz biuletyn 

informacyjny dystrybuowany wśród mieszkańców. Jako istotny kanał komunikacji 

wymieniono również ambonę kościelną, za pomocą której Gmina również może docierać do 

mieszkańców z ważnymi komunikatami. Badani zwracają uwagę, że przepływ informacji 

w Gminie jest odpowiedni. Rzadko zdarza się by kogoś ominęło dane wydarzenie z powodu 

braku informacji.  

 Jednocześnie przy bardzo dobrej ocenie funkcjonowania i obsługi urzędowej w Gminie 

w obszarach pozyskiwania funduszy czy organizacji projektów, zwracano uwagę, że urząd nie 

zawsze dysponuje wystarczającymi zasobami ludzkimi. W tracie badania przytaczano sytuację, 

gdy „kiedyś w Gminie tym zadaniem zajmował się pan, ale już go nie ma i teraz nie wiem kto za 

to odpowiada”. 

 Według badanych działania komunikacyjne Gminy prowadzone za pośrednictwem Internetu 

docierają do młodego i średniego pokolenia, a także częściowo do najstarszej części gminnej 

społeczności. Do osób niekorzystających z sieci docierają komunikaty na tablicach, plakatach, 

biuletynie informacyjnym lub ewentualnie poprzez ambonę kościelną. W przypadku otoczenia 

zewnętrznego stosowane były również ulotki informacyjne oraz outdoor wielkoformatowy 

w Gminie i w niektórych miejscach w Rzeszowie. 

Pomysły i rekomendacje dla rozwoju Gminy 

 Zdaniem badanych należy zachęcić mieszkańców do brania czynnego udziału w życiu 

i rozwoju Gminy. Społeczność lokalna musi wiedzieć, że każdy może podjąć inicjatywę, 

poddać jakiś pomysł. Potrzebna jest również forma zabierania głosu przez mieszkańców 

w sprawach rozwoju Gminy, np. dedykowane temu profile w mediach społecznościowych, gdzie 

każdy mógłby się wypowiedzieć i wziąć udział w głosowaniu odnośnie jakiegoś pomysłu. 

 W kontekście wsparcia przedsiębiorczości badani rekomendowali zwolnienie inwestorów 

z podatków na 3 lata. 

 Badani wskazali na możliwość wybudowania ścieżki rowerowej na wzór cieszącej się 

popularnością trasy nordic walking. Ich zdaniem Gmina posiada zaplecze historyczne oraz 
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przyrodnicze, w związku z tym korzystnym połączeniem byłoby stworzenie takiej trasy 

przebiegającej przez atrakcyjne z perspektywy przyrodniczej i historycznej miejsca. Taka trasa 

mogłaby pełnić wiele funkcji, mogłaby służyć nie tylko jako ścieżka rowerowa, ale także jako 

miejsce do spacerów i uprawiania nordic walking. Sugerowano również, że mogłaby łączyć 

Białobrzegi z Łańcutem. Wzdłuż takiej ścieżki można rozmieścić przystanki z tablicami 

edukacyjnymi, ławeczki i altanki. Wskazuje się również na „wykorzystanie tych zasobów 

przyrodniczych, bo mamy naprawdę bogatą przyrodę. Wola Zarczycka ma azalie kurdyjskie, 

taki krzak ogrodzony, oświetlony, są kierunkowskazy, że tam azalia rośnie. U nas też jest dużo 

ciekawych roślin.” 

 Zdaniem badanych w Gminie potrzebne jest także miejsce na organizowania ognisk, np. 

w okolicy zalewu. „Na Woli Dalszej koło zalewu od maja do końca sierpnia znajduje się taki ptak 

Żołna. W kilku miejscach w Polsce jest i jest na Woli Dalszej i ludzie z całej Polski zjeżdżają się 

oglądać Żołnę na Wolę Dalszą, gdzie o tym nikt tutaj nie ma pojęcia.” 

 W ich opinii „istnieje niewykorzystany potencjał tras nordic walking’owych, które są 

zrobione w lesie. Były one zrobione z projektu, zrobić tylko jakieś zadaszenia, parę ławeczek, 

żeby było gdzie usiąść, można to wykorzystać do tras rowerowych, bo Nadleśnictwo 

wybetonowało niektóre drogi.” 

 Badani zgłaszali również potrzebę powoływania stowarzyszeń, które zrzeszałyby 

i aktywizowałyby seniorów. „Raz w roku jest organizowany Dzień Seniora i na tym się 

kończy. (…) W Kosinie pani moderator spowodowała to, że seniorzy spotykają się nie tylko na 

Dzień Seniora. Sami sobie przygotowują to głębsze spotkanie i poza tym się organizują, że po 

tym spotkaniu jeżdżą sobie na wycieczki na przykład”.  

 Wśród pozostałych pomysłów i rekomendacji, które pojawiły się podczas przeprowadzanych 

wywiadów znalazły się: stworzenie miejsca do wyrażania swojej opinii dla lokalnej społeczności, 

(np. ankiety w mediach społecznościowych), większe instalacje bożonarodzeniowe na terenie 

Gminy (np. instalacje świetlne 3D), utworzenie toru gokartowego, organizacja kursów 

sportowych. 

4. Kluczowe wnioski z dotychczas przeprowadzonych badań na terenie Gminy Białobrzegi 

W ramach opracowywania dokumentu „Strategia budowy i promocji marki Gminy Białobrzegi” z 2015 

roku przeprowadzono wówczas proces badawczy składający się na badania desk research (analizę 

danych zastanych – dokumentów Gminnych, zasobów internetowych czy danych Głównego Urzędu 

Statystycznego) oraz wywiady grupowe (FGI) z liderami opinii Gminy Białobrzegi, pracownikami 

instytucji gminnych, reprezentantami organizacji pozarządowych i przedsiębiorcami oraz kilkanaście 

wywiadów indywidualnych (IDI) z mieszkańcami, przedsiębiorcami i agentami nieruchomości z miast 

w pobliżu Gminy Białobrzegi (po 4 wywiady w Rzeszowie, Łańcucie, Leżajsku i Przeworsku). Celem 

zrealizowanych badań była identyfikacja obszarów mogących stanowić źródło potencjału w rozwijaniu 

konkurencyjności marki Gminy Białobrzegi. Na potrzeby niniejszego dokumentu dokonano ponownej 
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analizy ich wyników w kontekście szeroko pojętego rozwoju Gminy (pigułka informacyjna). Odnotowania 

wymaga, że pewne elementy wspólne występują zarówno w badaniach z 2015, jak i 2022 roku. 

Kluczowe wnioski z wywiadów grupowych (FGI): 

 Gmina Białobrzegi oceniana jest jako czysta, zadbana, zdrowa, spokojna, bezpieczna 

i dynamicznie się rozwijająca oraz sprzyjająca inicjatywom podejmowanym przez 

mieszkańców. 

 Gmina dysponuje dobrą infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową oraz 

dobrą i zadbaną infrastrukturą drogową. 

 Bliskie położenie Gminy Białobrzegi w pobliżu miejscowości o charakterze 

historycznych, takich jak Łańcut czy Leżajsk prowadzi do deprecjonowania historii 

lokalnej. Do obiektów historycznych położonych na terenie Gminy należy zaliczyć zabytkowy 

dworek Potockich oraz liczne kapliczki. 

 Wzrasta liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym, co jest związane m.in. z osiedlaniem 

się na terenie gminy osób z Jarosławia, Łańcuta, Przeworska, Rzeszowa i Przemyśla. 

Jednocześnie zmniejsza się liczba dzieci w szkołach. Ponadto występuje zjawisko drenażu 

– wykształcona młodzież wyjeżdża w poszukiwaniu pracy.  

 Gmina oferuje dobre ceny działek, które są niższe w porównaniu z pobliskimi 

miejscowościami, w tym z Rzeszowem. Jednocześnie ceny działek rosną, co może być 

traktowane jako potencjalna inwestycja. 

 Działania władz Gminy Białobrzegi, które są postrzegane jako sprzyjające rozwojowi 

biznesu, w tym wytyczenie działek pod inwestycje, które to działki cechuje korzystna lokalizacja 

w pobliżu centrum wsi Białobrzegi. Urząd Gminy Białobrzegi cechuje postawa pro kliencka. 

Łatwiej jest także załatwić niektóre sprawy.  

Kluczowe wnioski z indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI): 

 Gmina Białobrzegi jest oceniana przez osoby z zewnątrz jako czysta i zadbana. 

 Dla osób w młodym wieku Gmina powinna gwarantować możliwie niskie koszty ziemi 

i utrzymania oraz wygodny i szybki dojazd do miast, w których pracują. 

 Grupa, która najlepiej czuje się w Gminie Białobrzegi, to osoby w średnim wieku lub zbliżające 

się do emerytury, bo znajdują tam upragnioną ciszę i czyste powietrze. 

 Według badanych potencjalne miejsce zamieszkania powinno znajdować się w bliskim 

sąsiedztwie z miejscem, w którym jednocześnie można spotkać się ze znajomymi 

i porozmawiać. Taki lokal musi jednak uwzględniać potrzeby zróżnicowanej społeczności 

(kawiarnia, cukiernia, restauracja, bar).  

 Klienci badanych przedstawicieli biur nieruchomości szukają atrakcji na terenach wiejskich np. 

kąpieliska w okresie letnim, ścieżki rowerowe, programy prozdrowotne. 
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 Badani przedsiębiorcy poszukując miejsca na lokalizację działalności gospodarczej wskazali na 

kryterium minimalizacji kosztów – cen gruntu, podatków i kosztów pracy oraz dostępnej 

infrastruktury (uzbrojenia terenu, infrastruktury komunikacyjnej). 

 Jako wsparcie od samorządów wskazywali przede wszystkim na utrzymanie podatków na 

stałym poziomie, doradztwo ze strony urzędu oraz uwzględnianie różnych 

niesprzyjających warunków ekonomicznych na poziomie regionu i kraju w postaci 

preferencyjnego traktowania przedsiębiorców przeżywających trudności. Wskazywano również 

na wsparcie lokalnego biznesu w formie zwolnień i ulg podatkowych. 

 Według badanych można wyodrębnić cztery strategie odnoszące się do relacji między 

profilem działalności przedsiębiorstw a ich lokalizacją: 

 powiązanie profilu działalności z bliskim otoczeniem, 

 wykorzystanie atutów lokalizacji bez powiązania profilu działalności z bliskim 

otoczeniem, 

 skupienie się na działalności zdalnej, 

 oferowanie produktów specjalistycznych, na które jest zbyt bez względu na 

usytuowanie przedsiębiorstwa. 

 Tereny Gminy Białobrzegi sprzyjają biznesowi turystycznemu w połączeniu z rekreacją 

i agroturystyką np. delegacje szkoleniowe połączone z noclegami. Innymi obszarami 

działalności gospodarczych, które mógłby się rozwinąć na terenie Gminy Białobrzegi, to według 

badanych: 

 usługi transportowe, 

 centra logistyczno-przeładunkowe, 

 firmy kamieniarskie, 

 firmy meblarskie, 

 firmy budowlane, 

 usługi informatyczne. 

 Położenie Gminy Białobrzegi względem szlaków komunikacyjnych zwykle było określane 

przez badanych jako przeciętne, ale pojawiały się również jego niekorzystne oceny. Dużą 

szansą dla rozwoju Gminy jest budowa węzła autostrady A4, jednak ten w pobliżu Łańcuta jest 

niewystarczający – brak takiej lokalizacji na terenie samej Gminy wskazuje się jako zjawisko 

niekorzystne. 

 Przez niektórych klientów badanych biur nieruchomości oraz potencjalnych inwestorów 

Gmina Białobrzegi jest postrzegana jako „miejscowość pod Łańcutem” i „sypialnia” 

miast powiatowych (jej mieszkańcy pracują w ośrodkach miejskich i tam rozwijają swoją 

karierę, natomiast dom usytuowany na wsi służy odpoczynkowi i wyciszeniu). 
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5. Odniesienia do strategicznych dokumentów programowych na poziomie regionu i gminy 

Każda strategia rozwoju gminy z założenia powinna być zintegrowana ze swoimi odpowiednikami na 

poziomie województwa i regionu. Poniżej zaprezentowano wybrane dokumenty oraz ich najważniejsze 

założenia, które są powiązane z obszarami niniejszej strategii rozwoju Gminy Białobrzegi, tj.: Fundusze 

Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030) i 

Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego 2030. 

 
Tabela 26. Dokumenty strategiczne na poziomie krajowym i regionalnym oraz ich powiązanie ze 

strategią rozwoju Gminy Białobrzegi  

Nazwa dokumentu Wybrane założenia 

Fundusze Europejskie dla 

Podkarpacia 2021-2027 

Opracowanych zostało 5 nowych celów polityki spójności, które wyznaczają zakres 

kolejnego regionalnego programu dla województwa podkarpackiego, w tym „Europa 

o silniejszym wymiarze społecznym” oraz „Europa bliżej obywateli”. Oznacza to, że 

nowa perspektywa finansowa będzie ukierunkowana m.in. na wzmacnianie społecznego 

obszaru Europy oraz zbliżenie do obywateli12.  

Krajowa Strategia 

Rozwoju Regionalnego 

2030 (KSRR 2030) 

Cel 1. „Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, 

gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym”, w tym m.in.: 

 dalsze wsparcie konkurencyjności gospodarki w województwach wschodniej 

Polski,  

 wzmacnianie rozwoju obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją, 

tj. mniejszych miast i obszarów wiejskich, w tym działania mające na celu 

aktywizację społeczeństwa w kwestii podnoszenia ich kompetencji, poczucia 

tożsamości i integracji społecznej, 

 rozwój infrastruktury usług publicznych i podnoszącej atrakcyjność inwestycyjną, 

 działania poprawiające dostępność przestrzeni publicznej. 

Cel 2. „Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych”, w tym m.in.: 

 rozwój kapitału ludzkiego i społecznego,  

 wsparcie przedsiębiorczości lokalnej,  

Cel 3. „Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych 

terytorialnie”, w tym m.in.: 

 poprawa organizacji świadczenia usług publicznych13. 

  

                                                      

 
12 https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty-programowe/2709-zalozenia-do-programu-regionalnego-na-lata-
2021-2027, dostęp: 06.06.2022 r. 
13 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony, Warszawa, 
wrzesień 2019 r. 

https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty-programowe/2709-zalozenia-do-programu-regionalnego-na-lata-2021-2027
https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty-programowe/2709-zalozenia-do-programu-regionalnego-na-lata-2021-2027
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Strategia Rozwoju 

Województwa 

Podkarpackiego 2030 

Strategia składa się na cztery obszary tematyczne: 

1. Gospodarka i nauka, w tym m.in. wzmacnianie potencjału regionalnej 

gospodarki. 

2. Kapitał ludzki i społeczny, w tym m.in. wzmacnianie kapitału ludzkiego 

i społecznego w zakresie edukacji, polityki zdrowotnej, kultury, społeczeństwa 

obywatelskiego, wzrost integracji społecznej w regionie.  

3. Infrastruktura dla zrównoważonego rozwoju i środowiska, w tym m.in. rozwój 

infrastruktury dla prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym turystyki oraz 

zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego. 

4. Dostępność usług, w tym m.in. dostępności do usług publicznych oraz 

planowanie przestrzenne wspierające aktywizację społeczności14. 

Źródło: Opracowanie własne 

6. Analiza dotychczas wykonanych zadań Strategii rozwoju Gminy 2011-2021 

W niniejszej części zaprezentowane zostały zadania zaplanowane w ramach poprzedniej strategii 

rozwoju z lat 2011-2022 wraz z oceną stopnia ich wykonalności w okresie obowiązywania dokumentu. 

Wcześniej przedstawiona została jednak opinia respondentów w tym zakresie. Uczestnicy badania 

grupowego (FGI) i indywidualnych wywiadów (IDI) zostali poproszeni o wskazanie działań 

zaplanowanych w ramach mijającej strategii rozwoju, których nie udało się zrealizować zgodnie 

z założeniami dokumentu. Wcześniej respondenci otrzymali listę zadań opisanych w ówczesnej 

strategii15. Dla trzech ich zdaniem najważniejszych kwestii dokonali dodatkowej oceny za pomocą skali 

od 1 do 3 (1 – dla kwestii najważniejszej, 2 – dla kwestii nieco mniej ważnej i 3 przy ostatniej 

z wybranych spraw). Ponadto respondenci mogli zgłaszać swoje propozycje w ramach odpowiedzi 

„inne”. 

 Wśród najczęściej wskazywanych kwestii w kontekście działań niezrealizowanych 

znalazła się „Realizacja w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego szeregu inwestycji, 

które zapewnią spełnienie potrzeb i oczekiwań mieszkańców gminy”. Działanie to było 

wskazywane przez respondentów cztery razy, z czego według przyjętej skali zostało ocenione 

jako mniej ważne (ocena 2) lub jako ostatnie z trzech możliwych do wyboru (ocena 3).  

 Po trzy wskazania uzyskały kwestie „Przeprowadzenie w ramach partnerstwa prywatno-

publicznego szeregu przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców 

i atrakcyjność gminy, a równocześnie tworzących nowe miejsca pracy”, „Wspieranie 

tworzenia grup producenckich ukierunkowanych na produkcję wysokiej jakości 

ekologicznych produktów” oraz „Tworzenie nowych szlaków i tras rowerowych 

                                                      

 
14 Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030, Rzeszów, wrzesień 2020 r. 
15 Strategia Rozwoju Gminy Białobrzegi na lata 2011-2022, Białobrzegi, 2010 r., s. 92-101 
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o nawierzchni utwardzonej”. Ostatnie z wymienionych działań zostało ponadto dwukrotnie 

zaznaczone jako kwestia najważniejsza (ocena 1).  

 Dwa razy jako ważne działanie, którego jednak nie udało się zrealizować, wskazywano 

„Umocnienie brzegów rzek poprzez ich zalesianie” i „Budowa w ramach partnerstwa 

publiczno-prywatnego lub wyłącznie przez prywatnych inwestorów obiektów służących 

rozrywce oraz wypoczynkowi mieszkańców i turystów”. 

 Pojedyncze wskazania respondenci kierowali na kwestie „Utworzenie spółdzielni socjalnej, 

w tym dających szansę na pracę osobom o niskich kwalifikacjach i wykluczonym”, 

„Nawiązanie kontaktu oraz zawarcie umowy o współpracy i partnerstwie pomiędzy 

Gminą Białobrzegi a odpowiednikami jednostek samorządu terytorialnego w krajach Unii 

Europejskiej (…)” oraz „Rozwój idei tworzenia gospodarstw agroturystycznych”. 

Działania te były ponadto wskazywane jako ostatnie na trzy stopniowej skali. 

 Część respondentów skorzystała z możliwości zgłoszenia swoich propozycji działań, które ich 

zdaniem w ramach minionej strategii rozwoju nie zostały dotychczas zrealizowane. Wśród tego 

typu kwestii wymieniano: „rozwój społeczno-kulturalny”, „rozwój wydarzeń, aspektów 

w dziedzinie kultury”, „połączenie działalności społecznej z działalnością kulturalną 

i oświatową” oraz „nowe tereny pod budownictwo jednorodzinne” (zachowano pisownię 

oryginalną).  

Przed wyznaczeniem celów strategicznych i operacyjnych w poprzedniej strategii rozwoju wskazano na 

pożądane sposoby rozwiązania zdiagnozowanych w Gminie problemów16. Poniższa tabela stanowi 

zestawienie tych celów z oceną stopnia ich realizacji przez Gminę (na zasadzie oceny ex post). 

Tabela 27. Pożądane sposoby rozwiązania zdiagnozowanych problemów w Gminie Białobrzegi 

Lp. Zidentyfikowany problem Możliwe sposoby jego rozwiązania Realizacja (ocena ex post) 

1. Zalewanie części 

obszarów Gminy 

 Umocnienie brzegów rzek poprzez 

ich zalesianie  

 Przeznaczenie w planach 

zagospodarowania przestrzennego 

terenów zalewowych, jako łąk 

i pastwisk lub terenów 

przeznaczonych na zalesienie 

 Wdrożenie systemu automatycznej 

informacji o nadchodzącej powodzi 

 

 Opracowanie planu ochrony przed 

powodzią i współpraca z PSP/OSP 

 Niezrealizowane 

 

 Niezrealizowane 

 

 

 

 Zrealizowane – zamontowano 

wodomierz (most Białobrzegi), 

wchodzący w skład systemu 

wodomierzy 

 Nie opracowano planu ochrony 

przed powodzią 

                                                      

 
16 Tamże. 
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 Gmina współpracuje z PSP  

i OSP w zakresie zadań 

związanych z ochroną 

przeciwpowodziową 

2. Zanieczyszczenie rzeki 

Wisłok i potoków, 

przepływających przez 

Gminę 

Odprowadzanie ścieków 

do środowiska 

Zanieczyszczanie 

środowiska  

 Systematyczny monitoring 

czystości rzek na terenie Gminy we 

współpracy z Sanepidem oraz 

WIOŚ  

 Skuteczne ściganie osób 

i instytucji, które swoje ścieki 

odprowadzają do cieków wodnych 

prowadzących do rzek  

 Reagowanie na wszelkie przejawy 

zanieczyszczania środowiska typu 

spuszczanie ścieków do rowów, 

wysypywanie śmieci w lasach i na 

brzegach rzek, palenia i porzucania 

śmieci 

 Przeprowadzanie rutynowych 

kontroli przydomowych 

oczyszczalni ścieków oraz szamb 

(zgodności z dokumentacją 

techniczną, zawarcia umów 

z odbiorcami nieczystości, itp.) 

 Współpraca z lokalną policją 

w ściganiu sprawców 

zanieczyszczeń i kierowanie spraw 

do sądu 

 Prowadzenie akcji mających na 

celu uświadomienie mieszkańcom 

skutków niszczenia środowiska 

oraz propagujących działania 

przyjazne ludziom i środowisku 

przyrodniczemu 

 Nie zrealizowane  

 

 

 

 Znacząca poprawa stanu wód 

i potoków po skanalizowaniu całej 

Gminy, wprowadzeniu rejestru 

szamb, sprawdzaniu umów na 

wywóz ścieków, informowaniu 

właściwych służb w przypadku tego 

typu zdarzeń 

 Kontrole umów na wywóz ścieków, 

prowadzenie rejestru szamb 

 Bieżąca współpraca z Policją  

 Artykuły w Biuletynie informacyjnym 

Gminy, ulotki, strona internetowa 

UG, materiały dot. Programu 

„Czyste Powietrze” 

3. Brak kanalizacji 

w lewobrzeżnej części 

Gminy, co skutkuje 

zanieczyszczaniem gleby 

i wód powierzchniowych 

 Budowa sieci kanalizacyjnej na 

terenie całej Gminy z możliwością 

rozbudowy o tereny przeznaczone 

na budownictwo mieszkaniowe 

 Zrealizowano – lewobrzeżna część 

Gminy skanalizowana, tym samym 

cała Gmina została skanalizowana  

4. Azbestowe pokrycia 

dachowe, których 

istnienie zagraża zdrowiu 

mieszkańców 

 Dla gospodarstw indywidualnych, 

które zdecydują się na wymianę 

pokrycia dachowego dopłaty do 

utylizacji azbestu – w przypadku 

zmiany regulacji prawnych, które 

na to pozwolą 

 Udostępnienie mieszkańcom 

 Problem sukcesywnie jest 

rozwiązywany poprzez 

przyjmowanie uchwał związanych 

z udzielaniem dotacji celowych na 

dofinansowanie kosztów inwestycji 

z zakresu ochrony środowiska 

związanych z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest; udzielana są 
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kompleksowej informacji 

o kosztach oraz danych 

kontaktowych do firm, które 

zajmują się utylizacją azbestu  

dotacje na usuwanie azbestu 

(odbiór i zagospodarowanie 

odpadów)  

5. Zbyt mała liczba 

podmiotów 

gospodarczych 

 Opracowanie planu 

zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów będących własnością 

Gminy 

 Uzbrojenie i sprzedaż przez Gminę 

działek z przeznaczeniem na 

budowę zakładów produkcyjno-

handlowo-usługowych  

 W okresie obowiązywania Strategii 

na lata 2011 – 2022 uchwalono 

6 planów zagospodarowania, 

dokonano 2 zmian istniejącego 

planu zagospodarowania, 

wyznaczając nowe tereny pod 

budownictwo mieszkaniowe 

i usługowe; wykonano uzbrojenie 

tych terenów w infrastrukturę 

drogową i wod.-kan.  

 Sprzedano kilkanaście działek 

inwestycyjnych 

6. Niewystarczająca liczba 

miejsc pracy na terenie 

Gminy 

 

 Przeprowadzenie w ramach 

partnerstwa prywatno-publicznego 

szeregu przedsięwzięć 

podnoszących jakość życia 

mieszkańców i atrakcyjność 

Gminy, a równocześnie tworzących 

nowe miejsca pracy 

 Utworzenie w ograniczonym 

zakresie miejsc pracy 

bezpośrednio przez Gminę 

poprzez realizację inwestycji 

z zakresu działania i zadań Gminy 

 Propagowanie wśród aktualnych 

przedsiębiorców programów 

unijnych, w ramach, których będą 

mogli uzyskać dotację przy 

równoczesnym utworzeniu nowych 

miejsc pracy 

 Budowanie pozytywnej atmosfery 

ułatwiającej współpracę 

przedsiębiorców z jednostkami 

organizacyjnymi Gminy 

 Nie zrealizowano żadnego 

przedsięwzięcia w formule PPP 

 

 

 

 Regularnie organizowano prace 

publiczne i interwencyjne oraz 

staże, umożliwiające zatrudnienie 

osobom bezrobotnym  

z terenu Gminy 

 Prowadzono doradztwo w zakresie 

aktualnych form wsparcia ze 

środków pomocowych działalności 

przedsiębiorców – dla 

zgłaszających się podmiotów 

gospodarczych 

 Przeprowadzono szeroką akcję 

promocji Gminy i jej walorów 

inwestycyjnych w ramach realizacji 

Strategii budowy marki i wizerunku 

Gminy 

 Stworzono na stronie internetowej 

Gminy bazę przedsiębiorstw, 

w której mogą oni się promować 

 Wprowadzono 3-letnie zwolnienie 

z podatku od nieruchomości dla 

przedsiębiorców budujących firmy 

na terenie Gminy, bądź 

poszerzających obecną działalność  
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7. Niedostosowane do 

potrzeb przedsiębiorców 

kwalifikacje osób 

bezrobotnych 

Brak informacji 

o zapotrzebowaniu na 

określone kwalifikacje 

zarówno do pracy na 

terenie Gminy jak i na 

poziomie regionu 

 

 Przeprowadzenie badań wśród 

przedsiębiorców z rejonu powiatu 

łańcuckiego w kontekście 

prognozowanych potrzeb 

zatrudnienia osób na określonych 

stanowiskach we współpracy 

z PUP w Łańcucie 

 Stała współpraca z PUP 

w Łańcucie  

 Organizacja szkoleń 

uzupełniających kwalifikacje dla 

osób bezrobotnych i zagrożonych 

przy udziale PUP oraz 

z wykorzystaniem środków UE 

 We współpracy z PUP w Łańcucie 

orgaznizowane były staże, prace 

publiczne i interwencyjne dla osób 

bezrobotnych 

 Organizowane były następujące 

szkolenia z wykorzystaniem 

środków UE oraz własnych: 

o Kurs języka angielskiego dla 

dorosłych 

o Warsztaty komputerowe dla 

dorosłych 

 Projekt „Szansa” realizowany przez 

GOPS, skierowany do osób 

bezrobotnych  

8. Brak zainteresowania 

mieszkańców 

prowadzeniem 

gospodarstw 

ekologicznych 

 

 Zainicjowanie utworzenia 

organizacji, która na bazie 

informacji z rynku zaproponuje 

producentom rolnym podjęcie 

upraw, przejmie zadanie 

poszukiwania odbiorców 

i prowadzenia negocjacji przy 

sprzedaży produktów 

ekologicznych 

 Propagowanie korzyści 

niskotowarowej produkcji 

ekologicznej 

 W 2018 roku oddano do użytku 

nowo wybudowane Targowisko 

Gminne w Białobrzegach, na 

którym rolnicy mogą sprzedawać 

swoje produkty  

9. Brak lokalnych 

produktów, które 

mogłyby być motorem 

rozwoju Gminy 

 

 Udoskonalenie i promocja 

produktów zgłoszonych przez 

Stowarzyszenie Kobiet 

w Korniaktowie Południowym  

 Przeprowadzenie rozmów 

z kobietami z Koła Gospodyń 

Wiejskich w celu wyłonienia 

pomysłów na produkty 

rękodzielnicze i spożywcze  

 Uczestnictwo w charakterze 

zwiedzających w targach 

produktów ekologicznych, 

produktów regionalnych 

i rękodzieła artystycznego w celu 

inspiracji przy tworzeniu własnych 

propozycji 

 Zarejestrowane produkty lokalne 

Stowarzyszenie „Krokus i KGW 

w Korniaktowie Południowym: 

o Amoniaczki korniaktowskie  

o Tort chlebowy z Korniaktowa  

 Uczestnictwo stowarzyszeń i KGW 

w różnych konkursach kulinarnych, 

rękodzielniczych na terenie powiatu 

oraz województwa  
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10. Większość dochodów 

mieszkańcy gminy wydają 

poza gminą 

 

 Realizacja w ramach partnerstwa 

publiczno-prywatnego szeregu 

inwestycji, które zapewnią 

spełnienie potrzeb i oczekiwań 

mieszkańców Gminy 

 Uzbrojenie i sprzedaż działek pod 

realizację przedsięwzięć 

usługowych i handlowych, w tym 

w sferze rozrywki, turystyki  

 Utworzenie infrastruktury 

rekreacyjno-handlowo-usługowej 

na terenie Gminy sprawi, że 

znaczna część mieszkańców nie 

będzie miała powodów wyjazdu 

poza obszar Gminy, by realizować 

swoje potrzeby 

 Nie zrealizowano żadnej inwestycji 

w formule PPP 

 

 

 Dokonano sprzedaży uzbrojonych 

działek gminnych pod realizację 

przedsięwzięć usługowo-

handlowych 

 Dokonano rozbudowy infrastruktury 

sportowo – rekreacyjnej na terenie 

Gminy tj. budynek Fitness Park 

(sala do squasha, sauny, sala 

fitness, siłownia wewnętrzna; mała 

gastronomia), siłownie zewnętrzne 

w każdej miejscowości 

11. Brak wystarczających 

własnych środków gminy 

na realizację wielu 

potrzebnych inwestycji 

(przedsięwzięć) 

i projektów 

nieinfrastrukturalnych 

 

 Inwestycje wynikające 

z podstawowych zadań Gminy 

mogą być realizowane z dopłatą 

środków z UE w ramach RPO 

i Polski Wschodniej (kanalizacja, 

drogi, chodniki, itp.) 

 Wykorzystanie leasingu 

samorządowego 

 Pozostałe inwestycje mogą 

i powinny być realizowane 

w ramach partnerstwa publiczno-

prywatnego lub wyłącznie przez 

prywatnych inwestorów, dla których 

bodźcem do rozpoczęcia działań 

będzie plan zagospodarowania 

przestrzennego, zapisy strategii 

rozwoju lokalnego Gminy, a przede 

wszystkim ujawniona perspektywa 

osiągnięcia zysków 

z zainwestowanych środków 

 Alternatywnie Gmina może zwrócić 

się do wyspecjalizowanych 

podmiotów z wnioskiem o pomoc 

w wyszukaniu zewnętrznych 

inwestorów (krajowych i zagr.) 

 Inwestycje realizowane były ze 

środków własnych oraz 

pomocowych pochodzących ze 

środków UE oraz innych źródeł, 

w szczególności kanalizacja, drogi, 

obiekty sportowo-rekreacyjne;  

 Nie zrealizowano żadnej inwestycji 

w formule PPP 

12. Zarejestrowane 

bezrobocie na poziomie 

11, 7% i dużo większe 

niezarejestrowane 

Dodatkowo większość to 

 Realizacja inwestycji  

 Szkolenia 

 Finansowanie szkoleń 

i przekwalifikowania  

 Eliminacja przypadków ukrytego 

 Organizowano szkolenia ze 

środków UE pozwalające na 

nabycie nowych umiejętności: 

o Kurs języka angielskiego dla 

dorosłych 

o Warsztaty komputerowe dla 
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osoby młode do 34 roku 

życia 

zatrudnienia przy równoczesnym 

statusie bezrobotnego 

 Stworzenie warunków 

do zaangażowania młodzieży 

w życie społeczne Gminy i poprzez 

to niedopuszczenie do utrwalania 

niepożądanych postaw  

dorosłych 

 Projekt „Szansa” realizowany przez 

GOPS, skierowany do osób 

bezrobotnych 

13. Brak atrakcyjnych ofert 

pracy na terenie Gminy 

Niskie wynagrodzenia 

osób zatrudnionych na 

terenie Podkarpacia 

 

 

 Inwestycje infrastrukturalne 

przyczynią się do powstania wielu 

miejsc pracy na terenie Gminy 

 Wzrost zainteresowania turystów 

spędzeniem wolnego czasu na 

terenie Gminy spowoduje wzrost 

zapotrzebowania na pracę przy ich 

obsłudze 

 Wzrost cen na ekologiczne 

i regionalne produkty rolne 

umożliwi podniesienie dochodów 

osobom zatrudnionym przy tej 

produkcji oraz spowoduje 

samozatrudnienie właścicieli 

gruntów ornych nawet o niewielkim 

areale 

 Wzrost kwalifikacji pracowników 

przyczyni się do wzrostu 

wydajności pracy, a co za tym 

idzie, może stanowić podstawę do 

podwyżek płac 

 Rozbudowa oferty CSR 

w Białobrzegach spowodowała 

wzrost zatrudnienia w tej jednostce 

do obsługi klientów 

 Budowa nowego przedszkola 

w Białobrzegach oraz Ośrodka 

Wsparcia dla osób starszych 

w Korniaktowie Południowym także 

przyczyniły się do utworzenia 

nowych miejsc pracy 

 Utworzenie Wypożyczalni Sprzętu 

Rehabilitacyjnego w Dębinie 

utworzyło nowe miejsce pracy 

  

14. Osoby pozostające na 

utrzymaniu opieki 

społecznej 

 

 Finansowanie wydatków 

dotyczących podstawowych 

potrzeb rodziny i rozwoju dzieci 

 Wprowadzenie, jako głównej 

bezgotówkowej formy pomocy 

 Zaangażowanie do prac 

interwencyjnych dorosłych osób 

otrzymujących wsparcie  

 Wprowadzenie obowiązku 

uczestnictwa w systematycznych 

szkoleniach podnoszących 

kwalifikacje zawodowe 

i świadomość społeczną  

 Zaangażowanie do pracy 

w ramach spółdzielni socjalnej 

 Pozyskanie środków zewnętrznych 

na finansowanie wsparcia opieki 

nad osobami niepełnosprawnymi 

w rodzinach – Program Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej, 

Program Opieka wytchnieniowa 

 Utworzenie Wypożyczalni Sprzętu 

Rehabilitacyjnego w Dębinie ze 

środków UE 

 Powstanie Placówek Wsparcia 

Dziennego dla dzieci 

finansowanych ze środków UE 

 Pomoc osobom potrzebującym 

realizowana jest głównie w formie 

bezgotówkowej 

 Przy wyborze osób do prac 

interwencyjnych i publicznych 

kierowano się m.in. wskazaniami 
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GOPS-u 

 Mimo podjętych działań nie udało 

się utworzyć spółdzielni socjalnej 

15. Duża grupa osób 

utrzymująca się 

z produkcji rolnej na 

potrzeby własne  

i z niewielkich środków 

finansowych z innych 

źródeł  

 Internet szerokopasmowy, jako 

źródło dostarczania wiadomości 

i e-learningu, w tym studiów 

prowadzonych drogą elektroniczną  

 Organizacja bezpłatnych 

i częściowo płatnych szkoleń 

podnoszących kwalifikacje 

bezrobotnych 

 

 

 

 Tworzenie spółdzielni socjalnych 

dających szansę na pracę osobom 

o niskich kwalifikacjach 

i wykluczonym 

 Wspieranie tworzenia grup 

producenckich ukierunkowanych 

na produkcję wysokiej jakości 

ekologicznych produktów  

 Udostępnienie w bibliotekach 

i czytelniach gminnych zestawu 

opiniotwórczych czasopism i gazet  

 

 

 Organizacja szkoleń i warsztatów 

dot. produkcji ekologicznej przez 

oddział ODR i specjalistów 

zewnętrznych 

 Cała gmina posiada dostęp do 

Internetu szerokopasmowego 

 

 Zorganizowano następujące 

szkolenia:  

o Kurs języka angielskiego dla 

dorosłych 

o Warsztaty komputerowe dla 

dorosłych 

 Projekt „Szansa” realizowany przez 

GOPS, skierowany do osób 

bezrobotnych 

 Mimo podjętych prób, nie udało się 

stworzyć spółdzielni socjalnej 

 

 

 W okresie obowiązywania Strategii 

nie utworzono grupy producenckiej  

 

 

 Biblioteki i czytelnie udostępniają 

gazety i czasopisma („Świat 

Wiedzy”, „Mój piękny ogród”, 

„Szlachetne zdrowie”, „Poradnik 

domowy”) 

 Nie prowadzono  

 

 

16. Niewystarczająca 

infrastruktura 

pozwalająca na aktywną 

rozrywkę 

 

 

 Budowa w ramach partnerstwa 

publiczno-prywatnego lub 

wyłącznie przez prywatnych 

inwestorów obiektów służących 

rozrywce oraz wypoczynkowi 

mieszkańców i turystów 

 Utwardzenie istniejącej ścieżki 

rowerowej oraz budowa punktów 

odpoczynku dla rowerzystów, 

zamieszczenie tablic 

informacyjnych itp. – po uzyskaniu 

zgody Lasów Państwowych 

 Nie zrealizowano żadnej inwestycji  

w formule PPP 

 

 

 

 

 Nie utwardzono istniejącej ścieżki 

rowerowej 

 Wytyczono i oznakowano 3 ścieżki 

Nordic Walking w kompleksie 

leśnym w Korniaktowie Północnym 

we współpracy z Lasami 

Państwowymi 
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17. Zbyt mała liczba 

ciekawych ofert 

spędzania wolnego czasu 

dla mieszkańców 

w różnym wieku 

i zróżnicowanych 

zainteresowaniach 

Ograniczona oferta zajęć 

dla młodzieży 

w godzinach 

popołudniowych 

i wieczornych 

Niewielki odsetek 

mieszkańców 

stanowiących stałych 

czytelników 

w bibliotekach 

i czytelniach placówek 

gminnych 

 

 Utworzenie na terenie Gminy 

e-biblioteki ze zbiorami 

w formatach elektronicznych 

 Uzupełnienie oferty czytelni 

o bieżącą prasę i czasopisma oraz 

nowe pozycje głównie literatury 

światowej oraz wydawnictwa 

popularno- naukowe  

 Przeprowadzenie inwestycji, 

których efektem będzie stworzenie 

nowych form rozrywki, sportu 

i wypoczynku na terenie gminy 

(boiska, parki, basen, kąpielisko, 

biblioteka muzyczna, itp. 

 

 

 

 

 Zaktywizowanie i zmiana 

charakteru prowadzonej 

działalności przez GOKiCz 

w Białobrzegach i wiejskie domy 

kultury w pozostałych 

miejscowościach 

 Organizacja cyklicznych imprez, 

wydarzeń, mających na celu 

integrację społeczności lokalnej 

 

 

 

 

 

 

 

 Propagowanie nowych dla regionu 

form rozrywki typu gra w bulle, itp., 

m.in. poprzez organizowanie 

turniejów, konkursów 

 Nie utworzono 

 

 

 Oferta jest uzupełniana o nowe 

pozycje literatury zgodnie 

z zapotrzebowaniem zgłaszanym 

przez czytelników 

 

 Wybudowano budynek Fitness 

Park, w którym znajduje się kort do 

squasha, siłownia, sala fitness, 

zespół saun; wybudowano w każdej 

miejscowości siłownie zewnętrzne; 

zorganizowano strefy zielone 

w niektórych miejscowościach; 

utworzono 3 trasy Nordic Walking 

w kompleksie leśnym w 

Korniaktowie Północnym 

 GOKiCz cyklicznie organizuje 

zajęcia dla dzieci w ferie zimowe 

i wakacje; organizuje naukę gry na 

instrumentach dla dzieci;  

 

 

 Organizowane są cykliczne imprezy 

„Święto Dyni”, „Tak jadali, tak pijali 

I tak sobie tańcowali” „Pierogowy 

Zawrót Głowy”, Korniaktowski 

Jarmark Rękodzielników, Artystów, 

Rzemieślników i Hodowców, 

Dożynki Gminne, „Dobre, Bo 

Nasze”, „Powiatowe Katarzynki”, 

„Przegląd Kolęd i Pastorałek”, 

„Przegląd Pieśni Maryjnych”  

 Utworzono 2 boiska do gry w bulle 

w CSR w Białobrzegach, skatepark, 

boisko do piłki plażowej, sztuczne 

lodowisko 

18. Brak przyłączenia 

wszystkich gospodarstw 

do sieci kanalizacyjnej 

i wodociągowej, mimo 

technicznym możliwości 

 

 Kontrole przestrzegania przepisów 

dot. odprowadzania ścieków, 

prawidłowości budowy szamb 

i przydomowych oczyszczalni 

 Podejmowanie działań 

administracyjnych celem 

podłączenia gospodarstw do sieci  

 Organizacja konkursów na 

najbardziej zadbane zagrody 

 Utworzono i zaktualizowano 

ewidencję zbiorników 

bezodpływowych i przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

 Zrealizowano częściowo 

 

 

 Konkursy o tym charakterze 

organizowane były przez KRUS 
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19. Emigracja, głównie 

młodych i lepiej 

wykształconych, 

mieszkańców gminy do 

dużych miast i za granicę 

 Stworzenie warunków do 

wygodnego i bezpiecznego życia 

na terenie Gminy 

 Stworzenie warunków do podjęcia 

pracy lub samozatrudnienia 

gwarantującej nie tylko godziwe 

wynagrodzenie, ale też ciekawe 

zajęcie  

 Zapewnienie atrakcyjnych 

dla młodych ludzi zajęć 

pozazawodowych na terenie 

Gminy 

 Utworzenie CSR w Białobrzegach 

z szeroką ofertą aktywności 

rekreacyjno-sportowej 

 Wybudowano nowe przedszkole 

 Przygotowano nowe tereny pod 

budownictwo mieszkaniowe 

 Powstanie nowej przychodni 

dentystycznej 

 Podnoszenie poziomu usług 

publicznych 

 Powstały nowe firmy oferujące 

kilkaset miejsc pracy 

 W 2022 r. rozpocznie się budowa 

żłobka w Białobrzegach 

 

20. 

Brak kompleksowych 

działań zmierzających do 

zmiany struktury 

i charakteru kwalifikacji 

posiadanych przez 

mieszkańców gminy 

 

 Utworzenie płaszczyzny 

współpracy PUP w Łańcucie z UG 

w Białobrzegach i osobami 

poszukującymi pracę 

 Prowadzenie stałego monitoringu 

zapotrzebowania na określone 

kwalifikacje zawodowe (zgłaszane 

przez pracodawców na rynku 

lokalnym i regionalnym) 

 Organizacja szkoleń podnoszących 

kwalifikacje zawodowe 

i pozazawodowe mieszkańców 

 

 

 

 

 

 

 Prowadzenie wybranych zajęć 

i warsztatów przez domy kultury 

 Stała współpraca  

z PUP w Łańcucie  

w zakresie ofert pracy dla 

bezrobotnych 

 

 

 

 

 

 Zorganizowano następujące 

szkolenia:  

o Kurs języka angielskiego dla 

dorosłych 

o Warsztaty komputerowe dla 

dorosłych 

 Projekt „Szansa” realizowany przez 

GOPS, skierowany do osób 

bezrobotnych 

 W domach kultury na terenie Gminy 

prowadzone były różnego rodzaju 

zajęcia m.in. podczas ferii i wakacji, 

a także kursy i szkolenia np. zajęcia 

edukacyjno-rekreacyjne dla dzieci 

„U nas nuda się nie uda”; warsztaty 

edukacyjno-rekreacyjne dla 

dorosłych, warsztaty kulinarne, 

warsztaty florystyczne, warsztaty 

projektowania i aranżacji ogrodów, 

warsztaty witrażu 
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21. Rosnąca fala agresji 

wśród dzieci i młodzieży, 

drobna przestępczość 

 

 Stworzenie alternatywy 

dla nieformalnych grup młodzieży 

w zakresie wykorzystania wolnego 

czasu poprzez udostępnienie 

infrastruktury oraz organizację 

różnego rodzaju imprez masowych 

i grupowych 

 

 

 

 

 Bezwzględne piętnowanie, 

ściganie i karanie za przestępstwa 

i chuligańskie wybryki 

 

 

 Wprowadzenie monitoringu miejsc, 

gdzie dotychczas najczęściej 

dochodziło do łamania prawa  

 Zwolnienia i niższe opłaty za 

korzystanie przez dzieci i młodzież 

z obiektów CSR w Białobrzegach; 

 Szeroka oferta aktywnego 

spędzania czasu wolnego przez 

młodzież – CSR w Białobrzegach, 

siłownie zewnętrzne, zwolnienie 

z opłat za korzystanie z sal 

sportowych przez młodzież do 18 

roku życia; 

 Oferta zajęć GOKiCz 

 Zgłoszenia o przestępstwach  

i chuligańskich wybrykach są 

przekazywane odpowiednim 

organom; ustaleni sprawcy ponoszą 

konsekwencje  

 Wprowadzenie monitoringu 

większości miejsc publicznych 

22. Ograniczona dostępność 

do specjalistycznych 

usług medycznych 

i programów profilaktyki 

zdrowotnej 

 Zwiększenie zakresu 

świadczonych specjalistycznych 

usług zdrowotnych przez Ośrodek 

Zdrowia w Białobrzegach  

 

 

 

 

 

 Utworzenie domu spokojnej 

starości  

 Wprowadzono usługi za zakresu 

fizjoterapii 

 Możliwość przyjęcia w Ośrodku 

zdrowia w Białobrzegach przez 

lekarza ginekologa z Poradni 

Ginekologiczno-Położniczej 

w Łańcucie 

 Powstanie nowej przychodni 

stomatologicznej 

 Powstanie Ośrodka Wsparcia dla 

Osób Starszych w Korniaktowie 

Południowym (pobyt dzienny dla 25 

osób starszych)  

23. Brak wymiany 

doświadczeń i nauki 

poprzez bezpośredni 

kontakt z innymi 

kulturami regionów kraju 

i Europy 

 

 Nawiązanie kontaktu oraz zawarcie 

umowy o współpracy i partnerstwie 

pomiędzy Gminą Białobrzegi 

a odpowiednikami jednostek 

samorządu terytorialnego w 

krajach Unii Europejskiej, co 

powinno prowadzić docelowo m.in. 

do wymiany grup młodzieży, 

kontaktów handlowo-kulturowych 

 Nie zrealizowano  

24. Słaba znajomość języków 

obcych wśród 

mieszkańców gminy 

 

 Organizacja kursów językowych 

w domach kultury na terenie Gminy 

 Udostępnienie bezpłatnego 

dostępu do Internetu (sieć WLAN) 

 Organizacja kursów j. angielskiego 

 

 Strefa obiektów CSR 

w Białobrzegach ma bezpłatny 

dostęp do Internetu 



 
 

 

59 Exacto Sp. z o.o. 
www.exacto.pl 

ul. Cybernetyki 19 B 
02-677 Warszawa 
tel.: (022) 203 49 12  

ul. Siemieńskiego 20/38 
35-234 Rzeszów 
tel./fax: (017) 785 19 23 

 

 

25. Ograniczony kontakt 

większości mieszkańców 

ze społecznościami 

z innych części Europy 

i świata 

 

 Organizacja wymiany zagranicznej 

dzieci i młodzieży  

 

 

 Upowszechnianie relacji 

międzyludzkich poprzez 

wykorzystanie technologii 

internetowych 

 Zorganizowane były wyjazdy dzieci 

i młodzieży z terenu Gminy na 

międzynarodowe spotkanie dzieci 

i młodzieży EuroWeek 

 Uczestnictwo w Programie 

współpracy Transgranicznej Polska-

Białoruś-Ukraina przez uczniów ze 

SP nr 1 w Białobrzegach  

26. Niewielka liczba miejsc 

noclegowych 

 Tworzenie bazy noclegowej 

zróżnicowanej kategorii 

 Dostosowanie istniejących 

obiektów do potrzeb obsługi 

turystów 

 Rozwój idei tworzenia gospodarstw 

agroturystycznych 

 Powstały nowe miejsca noclegowe 

w obiektach prywatnych 

 

 

 

 Aktualnie nie funkcjonują żadne 

gospodarstwa agroturystyczne 

27. Brak materiałów 

promocyjnych o ofercie 

Gminy Białobrzegi 

Brak informacji 

w Internecie 

o możliwościach 

spędzenia czasu na 

terenie gminy i powiatu – 

również na stronie 

internetowej Urzędu 

Gminy  

Brak ofert i informacji 

dla turystów 

 

 

 Utworzenie wyłącznie dla celów 

promocji Gminy portalu 

internetowego z interaktywnymi 

funkcjami dostępu i wymiany 

informacji 

 Wydanie mapy Gminy 

z naniesionymi punktami atrakcji 

dla mieszkańców i turystów – 

bezpłatna dystrybucja 

 Wydanie folderów informacyjnych 

o atrakcjach (w powiecie), 

miejscach noclegowych 

i wypoczynkowych, gastronomii, 

itp. - dystrybuowanych bezpłatnie 

 Uczestnictwo w targach 

turystycznych 

 Opracowanie Strategii Budowy 

Marki i Wizerunku Gminy, 

stworzenie logotypu, promocja 

gminy na bilbordach, film 

promocyjny, ulotki promocyjne 

 Wydano materiały promocyjne m. 

in. mapę gminy z naniesionymi 

ciekawymi obiektami 

 

 Powiat Łańcuckie wydał folder 

dotyczący wszystkich gmin z terenu 

powiatu  

28. Niewystarczająca ilość 

przedsięwzięć mających 

siłę przyciągania do 

Gminy turystów i gości 

spoza gminy 

 Wprowadzenie oferty kulturalnej 

i rozrywkowej do zakresu działań 

domów kultury atrakcyjnej w swojej 

formie i treści dla osób 

przyjezdnych 

 

 Realizacja budowy obiektów na 

terenie Gminy, stanowiących 

podstawę oferty w zakresie 

wypoczynku i atrakcyjnego 

spędzania czasu przez turystów  

 Organizacja imprez plenerowych  

 Organizacja konkursów, w których 

mogłyby brać udział osoby spoza 

gminy, ale czasowo przebywające 

 Rozbudowa CSR w Białobrzegach: 

powstanie budynku Fitness Park, 

w którym można skorzystać z kortu 

do squasha, Sali fitness, zespołu 

saun, siłowni wewnętrznej, usług 

małej gastronomii 

 Powstanie siłowni zewnętrznych 

w każdej miejscowości 

 Powstanie sztucznego lodowiska 

 Powstanie 3 ścieżek Nordic 

Walking 

 Organizowane były imprezy 

plenerowe (np. Dzień Dziecka, 

Sołtysiada, czyli sportowa 

rywalizacja sołectw na wesoło, 
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na jej terenie, np. wyścigi 

rowerowe, konne, konkursy tańca, 

piosenki wakacyjnej, grzybobrania, 

biegów przełajowych, itp. 

 

 

 Wykorzystanie portalu 

internetowego do informacji 

i promocji imprez organizowanych 

w Gminie  

Dożynki Gminne)  

 Organizowane były zawody Nordic 

Walking, turnieje w ramach Ligi 

Siatkówki Plażowej, Turnieje Piłki 

Nożnej w Ramach Amatorskiej Ligii 

Orlika, Liga Tenisa, rajdy rowerowe,  

 Istniejące strony UG, GOKiCz, 

GOSiR 

29. Niezadowalający stan 

infrastruktury szlaków 

rowerowych oraz ich 

oznaczeń 

 Utwardzenie istniejącej ścieżki 

rowerowej oraz budowa punktów 

odpoczynku dla rowerzystów 

i zamieszczenie tablic 

informacyjnych – po uzyskaniu 

zgody Lasów Państwowych 

 Wydanie mapy ze szczegółowym 

naniesieniem i opisem 

kompletnego szlaku rowerowego 

przebiegającego przez Gminę wraz 

z jego połączeniami z innymi 

szlakami w regionie – bezpłatna 

dystrybucja w Rzeszowie, 

Łańcucie, Przeworsku i Leżajsku  

 Tworzenie nowych szlaków i tras 

rowerowych o nawierzchni 

utwardzonej 

 Nie utwardzono Białobrzeskiej 

Trasy Rowerowej 

 Dokonano uzupełnienia i renowacji 

oznaczeń na Białobrzeskiej Trasie 

Rowerowej 

 

 Wydano mapę z zaznaczoną 

Białobrzeska Trasą Rowerową, 

która była kolportowana podczas 

różnych imprez 

 

 

 

 

 Nie zrealizowano 

30. Niewystarczająca sieć 

chodników przy głównych 

drogach powiatowych 

Miejscami zła 

nawierzchnia dróg 

powiatowych i gminnych 

 Budowa chodników wzdłuż 

głównych dróg powiatowych 

 

 Systematyczna poprawa stanu 

dróg powiatowych i gminnych 

 Wybudowano chodniki wzdłuż 

głównych ciągów dróg powiatowych 

– ok. 30 km chodników 

 We współpracy z Powiatem 

Łańcuckim radykalnie poprawiono 

stan infrastruktury dróg 

powiatowych 

 Zdecydowanej poprawie uległa 

infrastruktura dróg gminnych, 

prawie wszystkie drogi gminne, przy 

których są budynki mieszkalne mają 

nawierzchnię asfaltową 

31. Niewystarczająca 

infrastruktura handlowo-

usługowa ułatwiająca 

turystom pobyt, 

a mieszkańcom 

ułatwiająca realizację 

bieżących potrzeb 

 Wpisanie do planów 

zagospodarowania przestrzennego 

obiektów użyteczności publicznej 

takich jak: sklepy, centrum 

handlowe, restauracje, cukiernie, 

kawiarnie itp. 

 Uzbrojenie działek, na których 

 W planach zagospodarowania 

przestrzennego znajdują się tereny 

przeznaczone na usługi 

 

 

 

 Działki pod inwestycje usługowe 
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 miałyby powstać takie obiekty oraz 

budowa dogodnego dojazdu do 

nich 

 Zaproponowanie spółdzielniom 

socjalnym utworzenia tego typu 

placówek 

zostały uzbrojone 

 

 

 Nie powstały spółdzielnie socjalne 

32. Mało atrakcyjna dla 

turystów oferta 

istniejących domów 

kultury 

 Wprowadzenie szeregu propozycji 

zajęć dla różnych grup wiekowych  

 W domach kultury na terenie Gminy 

prowadzone były różnego rodzaju 

zajęcia m.in. podczas ferii i wakacji, 

a także kursy i szkolenia np. zajęcia 

edukacyjno-rekreacyjne dla dzieci 

„U nas nuda się nie uda”; warsztaty 

edukacyjno-rekreacyjne dla 

dorosłych, warsztaty kulinarne, 

warsztaty florystyczne, warsztaty 

projektowania i aranżacji ogrodów, 

warsztaty witrażu 

33. Niewystarczająca liczba 

dostępnych miejsc dla 

dzieci w przedszkolach  

 Rozbudowa istniejących 

przedszkoli do rozmiarów 

gwarantujących przyjęcie 

wszystkich dzieci z terenu Gminy 

do lokalnych przedszkoli 

lub wybudowanie nowego obiektu 

 Pozyskanie środków unijnych 

na rozbudowę istniejących 

placówek lub budowę nowego 

przedszkola  

 Wybudowano nowe przedszkole 

w Białobrzegach, dzięki czemu 

wszystkie dzieci z terenu Gminy 

maja zapewniony dostęp do opieki 

przedszkolnej  

Źródło: Opracowanie Urzędu Gminy Białobrzegi 

Wśród najważniejszych niezrealizowanych zadań poprzedniej strategii rozwoju Gminy znalazły się 

kwestie dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego, którego wynikiem miały być inwestycje 

w ramach potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz przedsięwzięcia podnoszące jakość życia 

i atrakcyjność Gminy. Kolejną kluczową kwestią wymagającą realizacji było wsparcie w kierunku 

tworzenia grup producenckich ukierunkowanych na produkcję wysokiej jakości ekologicznych 

produktów. Mieszkańcy akcentowali również konieczność tworzenia nowych szlaków i tras 

rowerowych o nawierzchni utwardzonej oraz umocnienie brzegów rzek poprzez ich zalesianie. 

Wśród istotnych zdaniem mieszkańców kwestii wymagających realizacji znalazły się budowa obiektów 

służących rozrywce oraz wypoczynkowi, rozwój idei tworzenia gospodarstw agroturystycznych 

oraz utworzenie spółdzielni socjalnej. Kolejnym ważnym, jednak niezrealizowanym zadaniem było 

nawiązanie przez Gminę kontaktu oraz zawarcie umowy o współpracy i partnerstwie z jej 

odpowiednikami w krajach Unii Europejskiej w celu wymiany grup młodzieży, kontaktów 

handlowych i kulturalnych. Wśród ogólnych problemów wymagających rozwiązania wymieniano 
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rozwój społeczno-kulturalny, w tym rozwój wydarzeń kulturalnych i połączenie kultury i oświaty 

z działalnością społeczną, a także brak nowych terenów pod budownictwo jednorodzinne. 

7. Wizja Gminy Białobrzegi w 2032 roku 

Gmina Białobrzegi jest atrakcyjnym miejscem do prowadzenia aktywności 

społecznej oraz do zamieszkania i zakładania działalności gospodarczej; 

dzięki bogatej infrastrukturze, dostępnym terenom inwestycyjnym i szerokiej 

bazie rekreacyjno-kulturalnej. To również miejsce spędzania wolnego czasu, 

w którym każdy może spełnić swoje podstawowe potrzeby społeczne. Gmina 

znana jest z ciekawych inicjatyw mieszkańców oraz wydarzeń sportowo-

rekreacyjnych i kulturalnych, a także oferty turystycznej. 

8. Misja Gminy Białobrzegi na lata 2023-2032 

Gmina Białobrzegi przyciąga nowych mieszkańców i dba o lokalną społeczność. Czynniki warunkujące 

politykę osadniczą stanowią istotny element strategii zarządzania Gminą. Gmina stwarza warunki do 

spokojnego zamieszkania oraz uczestnictwa w atrakcyjnych i angażujących wydarzeniach dla dzieci, 

młodzieży, dorosłych i seniorów. Ponadto łączy w sobie elementy związane ze zrównoważonym 

rozwojem. Istnieją miejsca ze stale rozwijającą się infrastrukturą gospodarczą, gdzie mieszkańcy mogą 

realizować się zawodowo, dobrze rozwija się przedsiębiorczość. Mieszkańcy mogą korzystać z różnych 

form aktywności na polach sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym oraz rozwoju intelektualnego. 

Płaszczyzna sportowo-rekreacyjna jest wizytówką Gminy Białobrzegi. W Gminie działają liczne 

organizacje, stowarzyszanie i kluby, a także realizowany jest szereg inicjatyw społecznych o mniej 

formalnym charakterze. Gmina wspiera działania podnoszące poziom integracji społecznej i wspiera 

pomysły mieszkańców. Bada i monitoruje kwestie istotne dla jej mieszkańców i lokalnych 

przedsiębiorców. Białobrzegi są włączone w system atrakcji turystycznych w wymiarze regionalnym. Są 

również miejscem, którego odwiedzenie stanowi wartość samą w sobie. Posiada ciekawie 

wyeksponowane walory naturalne, atrakcje i bazę noclegową, dzięki którym prężnie rozwijana jest 

turystyka kilkudniowa. Sprzyja temu także położenie terytorialne i utrzymana na wysokim poziomie 

infrastruktura drogowa. Gmina Białobrzegi od lat utrzymuje wysokie standardy obsługi klienta 

w urzędzie, co możliwe jest m.in. dzięki systematycznym badaniom satysfakcji mieszkańców oraz 

szybkiej reakcji na ich opinie i uwagi. Mocną stroną jest transparentność w działaniach władz Gminy. 
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9. Strategiczny program rozwoju 

Przedstawiony w niniejszym rozdziale strategiczny program rozwoju określa cele i najważniejsze 

działania dla Gminy Białobrzegi i jej dalszego rozwoju w kontekście najbliższej dekady. 

9.1. Cele i zadania strategiczne dla poszczególnych obszarów 

Na podstawie analizy sytuacji wyjściowej Gminy Białobrzegi, badań przeprowadzonych na potrzeby 

niniejszego dokumentu oraz innych dokumentów strategicznych i materiałów źródłowych, jednocześnie 

dążąc do osiągnięcia stanu Gminy opisanego w jej wizji rozwoju i misji, określono 4 cele strategiczne 

wraz z określeniem ich hierarchii (rys. 5). 

Rysunek 6. Cele strategiczne wyznaczone w ramach strategii rozwoju Gminy Białobrzegi na lata 

2023-2032 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Powyższe cele strategiczne odwzorowują dwa obszary rozwojowe, które są najbardziej istotne z punktu 

widzenia Gminy Białobrzegi, tj. sferę społeczną i gospodarczą. Obszary te wzajemnie się przenikają, 

a zadania zaplanowane w ich zakresie wpływać będą na poprawę integracji społecznej, jakości życia 

oraz zwiększenie atrakcyjności Gminy dla inwestorów. Zaprezentowane cele mają charakter 

gradacyjny, w związku z tym priorytetem jest cel nr 1. 

W ramach poszczególnych celów strategicznych określone zostały cele operacyjne wraz z zadaniami: 

  

• Zwiększenie jakości życia mieszkańców i atrakcyjności 
osadniczej GminyCel 1.

• Rozbudowa systemu wsparcia biznesuCel 2. 

• Rozwój i poprawa jakości usług społecznychCel 3.

• Integracja i aktywizacja społecznaCel 4.
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Tabela 28. Zestawienie celów strategicznych oraz celów operacyjnych z zadaniami Gminy 

Białobrzegi na lata 2023-2032 

Cel strategiczny Cele operacyjne i zadania strategiczne 

1. Zwiększenie 

jakości życia 

mieszkańców i 

atrakcyjności 

osadniczej Gminy 

1.1. Wdrażanie działań z zakresu smart village17 

 stworzenie systemu wsparcia i wyszukiwanie źródeł finansowania dla inicjatyw 

typu smart village 

 organizowanie warsztatów w kierunku rozwoju kompetencji cyfrowych 

mieszkańców 

 przeprowadzenie działań promocyjnych i wyjaśniających koncepcję smart village 

wśród mieszkańców Gminy  

1.2. Tworzenie i wsparcie dla powstawania nowych mieszkań 

 tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego 

wielorodzinnego (zabudowa szeregowa, niskie budownictwo wielorodzinne) 

 promocja Gminy jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania (np. artykuły 

sponsorowane, reklama w mediach społecznościowych i prasie) 

 adaptacja obiektów na cele mieszkaniowe 

 oferowanie powszechnego dostępu do miejsc w przedszkolach oraz do opieki nad 

dzieckiem do lat 3 

1.3. Rozwój usług zdrowotnych oraz promocja profilaktyki i prozdrowotnego stylu 

życia w Gminie 

 opracowywanie lub inicjowanie programów zdrowotnych dla lokalnej społeczności 

 promocja oraz organizacja akcji i programów profilaktycznych, konsultacji 

medycznych oraz badań dla mieszkańców 

 poprawa dostępności do usług medycznych o charakterze ogólnym 

i specjalistycznym (np. zwiększenie oferty opieki medycznej i badań 

specjalistycznych) 

 organizacja i wspieranie inicjatyw wykorzystujących obecną infrastrukturę 

rekreacyjno-sportową w celu wypracowania zachowań prozdrowotnych 

1.4. Rozwój infrastruktury Gminnej 

 systematyczna rozbudowa chodników, w szczególności na obszarach 

z zabudową mieszkalną i usługowo-handlową 

 poprawa poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego  

 edukacja dzieci i młodzieży w kierunku bezpieczeństwa na drogach 

 rozbudowa sieci małej infrastruktury, w tym ławek, koszy na śmieci, oświetlenia 

 zagospodarowanie nieużytków Gminnych pod tereny rekreacyjne, skwery lub inne 

miejsca do spędzania wolnego czasu 

 okresowe walidowanie możliwości organizacji kursów dla młodzieży ze szkół 

ponadpodstawowych 

                                                      

 
17 Koncepcja smart village określa kierunki rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem nowych technologii i innowacji 
w codziennym życiu, które podnoszą jego jakość, polepszają standard usług publicznych i lepiej wykorzystują zasoby 
lokalne. W ogólnym założeniu nie zawsze wykorzystywane są w tym celu nowe technologie, w związku z czym za jako 
główne założenie koncepcji można uznać działania mające na celu poprawę jakości życia 
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2. Rozbudowa 

systemu wsparcia 

biznesu nie 

kolidującego 

z komfortem życia 

mieszkańców 

2.1. Rozwój przedsiębiorczości społeczności lokalnej 

 wsparcie doradcze dla inwestorów i organizacji pozarządowych 

 wsparcie działalności nowoutworzonych oraz już istniejących organizacji 

pozarządowych (pomoc doradczo-szkoleniowa) 

 tworzenie warunków dla zaadaptowania przestrzeni Gminnej na prowadzenie 

działalności gospodarczej, w tym okołoturystycznej 

 wsparcie rozwoju agroturystyki w Gminie 

 wsparcie lokalnych przedsiębiorstw poprzez promocję ich usług i produktów 

 badania lokalnych przedsiębiorców w celu lepszego poznania ich potrzeb 

w kontekście rozwoju przedsiębiorczości w Gminie 

2.2. Przygotowanie nowej oferty inwestycyjnej 

 przygotowanie terenów inwestycyjnych odpowiadających potrzebom 

potencjalnych inwestorów 

 prowadzenie atrakcyjnej polityki podatkowej w Gminie poprzez nowe zwolnienia 

podatkowe  

 cykliczna aktualizacja materiałów promocyjnych i warunków rozpoczęcia 

działalności gospodarczej 

 dalsza promocja oferty inwestycyjnej  

 rozważenie możliwości ekstrapolacji warunków inwestycyjnych w kierunku 

konkretnych branż  

3. Rozwój i poprawa 

jakości usług 

społecznych 

3.1. Utrzymanie wysokiej jakości pracy pracowników Gminy 

 monitoring pracy pracowników Gminy w postaci badań jakości i satysfakcji obsługi 

klienta 

 stały rozwój kadry zarządzającej i administracyjnej w Gminie 

 rozbudowa kompetencji pracowników Gminy w kierunku jakości obsługi klienta 

 rozszerzanie administracji Gminnej o kolejne nowe e-usługi w kierunku projektów 

z zakresu cyfrowy urząd18 

3.2. Rozbudowa infrastruktury turystycznej z wykorzystaniem zasobów 

przyrodniczych 

 budowa atrakcyjnych przestrzeni turystyczno-rekreacyjnych / projektu turystyczno-

edukacyjnego 

 analiza, wykorzystanie i adaptacja elementów lokalnej przyrody do promocji idei 

spędzania wolnego czasu w Gminie 

 wytyczenie i oznakowanie nowych ścieżek rowerowych oraz edukacyjnych we 

współpracy z ościennymi samorządami z wykorzystaniem dotychczasowych tras, 

w tym z wykorzystaniem ruchu turystycznego z Green Velo 

 rewitalizacja obiektów i miejsc stanowiących potencjalne atrakcje turystyczne 

mogące wydłużać pobyt turystyczny w Gminie (zatrzymanie na dłużej „turysty 

weekendowego”) 

 promocja turystyczna poprzez lokalne kulinaria 

                                                      

 
18 Z raportu „Analiza potrzeb podkarpackich jednostek samorządu terytorialnego w kontekście administracji cyfrowej” wynika, 
że niespełna 11% podkarpackich samorządów funkcjonuje w taki sposób, że interesariusze załatwiają sprawy głównie online 
przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi z zakresu e-administracji i e-usług (za: http://www.irsi.pl/badania-i-
analizy/analiza-potrzeb-podkarpackich-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-kontekscie-administracji-cyfrowej,14.html) 



 
 

 

66 Exacto Sp. z o.o. 
www.exacto.pl 

ul. Cybernetyki 19 B 
02-677 Warszawa 
tel.: (022) 203 49 12  

ul. Siemieńskiego 20/38 
35-234 Rzeszów 
tel./fax: (017) 785 19 23 

 

 

 podejmowanie działań w kierunku budowy kompleksowej oferty turystycznej we 

współpracy z sąsiednimi gminami 

3.3. Organizacja dla dzieci/młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego 

 rozwój i dywersyfikacja oferty zajęć i klubów sportowych dla dzieci i młodzieży  

 rozbudowa oferty działań edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych w celu poszerzania 

i wspierania lokalnych talentów  

 organizacja dodatkowych zajęć w dziedzinie kultury i tożsamości regionalnej 

 organizacja przestrzeni dla lokalnych pasjonatów do prowadzenia inspirujących 

dodatkowych zajęć na temat Gminy 

4. Integracja 

i aktywizacja 

społeczna 

4.1. Stworzenie systemu wsparcia lokalnych inicjatyw społecznych przez Gminę 

 powołanie osoby odpowiedzialnej za organizację, w tym obsługę wsparcia 

inicjatyw społecznych w Gminie 

 opracowanie zasad i stworzenie możliwości uzyskania wsparcia dla inicjatyw 

społecznych 

 edukacja młodzieży i dorosłych w kierunku zapoznania ich z mechanizmami 

grupowego podejmowania decyzji oraz możliwościami działania na rzecz lokalnej 

społeczności 

 wsparcie inicjatyw wśród młodzieży poprzez uruchomienie mini grantów  

 aktualizacja dokumentu „Strategia budowy i promocji marki Gminy Białobrzegi: 

o kwestie integracji społecznej oraz rozbudowanie jej o kwestie turystyki 

i przedsiębiorczości 

4.2. Aktywizacja mieszkańców Gminy w kierunku planowania i uczestniczenia 

w lokalnych inicjatywach 

 zwiększenie poziomu partycypacji mieszkańców w zarządzaniu Gminą poprzez 

dedykowane ku temu narzędzie (np. spotkania z mieszkańcami poszczególnych 

sołectw) 

 analiza potrzeb społecznych związanych ze sposobem zagospodarowania czasu 

wolnego oraz obecnych i potencjalnych miejsc integracji społecznej  

 stworzenie miejsca do zgłaszania przez mieszkańców pomysłów (np. 

dedykowana skrzynka e-mailowa)  

 inicjowanie wśród lokalnej społeczności form wspólnej aktywności poprzez 

organizację wydarzeń Gminnych (np. wspólne sprzątanie, sadzenie drzew) 

 propagowanie idei wolontariatu, w tym tworzenie grup wolontariackich do udziału 

w działaniach dotyczących rozwiązywania problemów społecznych, np. wsparcia 

dla osób starszych i samotnych  

4.3. Organizacja nowych wydarzeń kulturalnych i rekreacyjno-sportowych 

 dywersyfikacja oferty kulturalnej w Gminie poprzez organizację wydarzeń 

kulturalnych w domach kultury w sołectwach 

 powołanie Klubu Seniora w celu integracji i organizacji aktywności dla seniorów  

 organizacja wydarzeń i inicjatyw angażujących dzieci, młodzież oraz ich rodziców 

Źródło: Opracowanie własne 
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9.2. Kierunki rozwoju i przeciwdziałanie aktualnym problemom 

W 2032 roku Białobrzegi maja być Gminą nie tylko spełniająca potrzeby mieszkańców związane 

z życiem codziennym ale także realizująca tzw. wartość dodaną. Dlatego wyznaczając kierunki rozwoju 

trzeba mieć na uwadze rozwój w stronę realizacji potrzeb społecznych wyższego rzędu nie zapominając 

o bardziej podstawowych problemach. Niniejsza strategia rozwoju Gminy Białobrzegi na podstawie 

założonych celów strategicznych ukierunkowana jest na przeciwdziałanie problemom, które zostały 

zidentyfikowane w ramach analizy sytuacji wyjściowej, analizy SWOT oraz przeprowadzonych badań. 

Kluczową rolę w tym zakresie odgrywa tabela nr 28, którą należy postrzegać jako swoisty drogowskaz 

dla rozwoju Gminy w kolejnej dekadzie. Rekomendowane jest prześledzenie wszystkich 

wyszczególnionych w niej celów i nadanie im priorytetów zadaniowych, np. podczas spotkania Rady 

Gminy. Warto także rozważyć te zadania/działania, na polach których Gmina Białobrzegi dotychczas nie 

była obecna. Szczególnie interesująco wybrzmiewa idea współpracy międzynarodowej, co można 

osiągnąć poprzez znalezienie partnerskiego samorządu zagranicą. Natomiast na szczeblu lokalnym 

warto wesprzeć rozwój gałęzi agroturystycznej, co mocno skorelowane jest z warunkami naturalnymi 

i potencjałem Gminy Białobrzegi, np. w okolicy przebiegu trasy nordic walking. Podstawą harmonijnego 

rozwoju Gminy jest konsekwentne i równomierne realizowanie postawionych celów. Ze względu na 

długi okres jaki obejmuje strategia, priorytetyzacja i systematyczność ma szczególne znaczenie. Należy 

też zwrócić uwagę na fakt, że z biegiem czasu i wypełniania zadań postawionych w strategii część 

problemów może zmienić swój charakter i natężenie. Możliwe jest również, że spełnienie wyznaczonych 

zadań może uwolnić nowe wyzwania, które będzie należało włączyć w obszar działań i dopasować 

w oparciu o wizję i misję Gminy Białobrzegi. 

9.3. Wdrażanie i monitoring strategii 

Monitoring strategii pozwala na weryfikację postępu realizacji celów i zadań strategicznych założonych 

w ramach strategii. Istotne, aby źródłem monitoringu były zróżnicowane dane, które oddadzą pełen 

obraz stopnia zrealizowanych działań. W związku z tym rekomenduje się monitoring obranych 

wskaźników, ale również cykliczną analizę danych statystycznych na temat Gminy (np. dane Głównego 

Urzędu Statystycznego) oraz informacje pozyskane z badań prowadzonych przez Gminę (np. badania 

satysfakcji mieszkańców). Wykorzystanie triangulacji danych zapewni większa obiektywizację przy 

interpretacji zgromadzonych informacji, co korzystnie wpływa na proces decyzyjny. Poniżej zestawione 

zostały kluczowe wskaźniki z określoną wartością bazową (stan na 2022 rok) i docelową (2032 rok). 

Zadaniem samorządu na najbliższa dekadę jest uzyskanie wartości najbardziej zbliżonych do tych 

określonych w kolumnie „Wartość docelowa” w tych obszarach, w których będzie to możliwe. 
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Tabela 29. Zestawienie wskaźników bazujących na celach strategicznych i operacyjnych 

Cel strategiczny Cel operacyjny Wskaźnik Wartość bazowa Wartość docelowa 

1. Zwiększenie 

jakości życia 

mieszkańców 

i atrakcyjności 

osadniczej 

Gminy 

1.1. Wdrażanie 

działań z zakresu 

smart village 

Liczba warsztatów w kierunku 

kompetencji cyfrowych 

mieszkańców 

1 3 

Liczba działań promocyjnych 

i wyjaśniających koncepcję smart 

village 

0 3 

1.2. Tworzenie 

i wsparcie dla 

powstawania 

nowych mieszkań 

Liczba nowych zabudowań 

(mieszkania wielorodzinne, 

zabudowy szeregowe, itp.) 

0 
Maksymalna 

możliwa wartość 

Liczba podjętych działań 

promocyjnych w ramach promocji 

Gminy wśród potencjalnych 

mieszkańców (np. artykuły 

sponsorowane, reklama w social 

mediach i prasie) 

1 3 

Liczba obiektów zaadoptowanych 

na cele mieszkaniowe 
0 1 

Powszechny dostęp do miejsca 

dla dzieci w przedszkolach 
100% dzieci 100% dzieci 

Powszechny dostęp do opieki dla 

dzieci do lat 3 
0% dzieci 30% dzieci 

1.3. Rozwój usług 

zdrowotnych oraz 

promocja 

profilaktyki 

i prozdrowotnego 

stylu życia 

Liczba programów zdrowotnych 

dla mieszkańców Gminy 
1 2 

Liczba nowych specjalistów / 

usług medycznych 
1 4  

Liczba zorganizowanych inicjatyw 

prozdrowotnych 
1 5 

1.4. Rozwój 

infrastruktury 

Gminnej 

 

Rozbudowa chodników 32 800 mb 37 000 mb 

Dzieci, które zostały przeszkolone 

z bezpieczeństwa na drogach 

100% dzieci 

w Gminie 

100% dzieci 

w Gminie 

Liczba zagospodarowanych 

nieużytków pod tereny 

rekreacyjne 

2 2 

2. Rozbudowa 

systemu 

wsparcia 

biznesu nie 

kolidującego 

z komfortem 

życia 

mieszkańców 

2.1. Rozwój 

przedsiębiorczości 

społeczności 

lokalnej 

Wsparcie doradcze dla 

inwestorów i organizacji 

pozarządowych 

1 2 

Liczba nowoutworzonych lub już 

istniejących organizacji 

pozarządowych, które zostały 

wsparte przez Gminę (pomoc 

doradczo-szkoleniowa) 

1 5 
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Liczba obiektów (przestrzeni 

Gminnej), w których prowadzona 

jest działalność gospodarcza, 

w tym okołoturystyczna 

4 5 

Liczba gospodarstw 

agroturystycznych 
0 2 

Liczba badań lokalnych 

przedsiębiorców 
0 2 

2.2. Przygotowanie 

nowej oferty 

inwestycyjnej 

 

Liczba nowych terenów 

inwestycyjnych 
2 3 

Liczba aktualizacji materiałów 

promocyjnych dla inwestorów 
0 2 

3. Rozwój 

i poprawa 

jakości usług 

społecznych 

3.1. Utrzymanie 

wysokiej jakości 

pracy 

pracowników 

Gminy 

Liczba przeprowadzonych badań 

pracowników (badania jakości i 

satysfakcji obsługi klienta 

0 2 

Przeszkolenie kadry pracowniczej 

Urzędu w kierunku jakości obsługi 

klienta 

0 100% kadry 

Liczba nowych e-usług w 

kierunku projektów z zakresu 

cyfrowy urząd 

1 4 

3.2. Rozbudowa 

infrastruktury 

turystycznej 

z wykorzystaniem 

zasobów 

przyrodniczych 

Liczba nowych przestrzeni 

turystyczno-rekreacyjnych / 

projektu turystyczno-

edukacyjnego 

2 3 

Liczba elementów lokalnej 

przyrody zaadoptowanych do 

promocji idei spędzania wolnego 

czasu w Gminie 

1 2 

Liczba nowych ścieżek 

rowerowych i edukacyjnych 
0 1 

Kompleksowa oferta turystyczna 

z sąsiednimi gminami 
0 1 

3.3. Organizacja 

dla dzieci 

i młodzieży 

alternatywnych 

form spędzania 

czasu wolnego 

 

Liczba nowych zajęć sportowych 

dla dzieci i młodzieży 
3 5 

Liczba nowych klubów 

sportowych dla dzieci i młodzieży 
1 2 

Liczba podjętych działań 

edukacyjnych i zajęć 

pozalekcyjnych  

3 5 

Liczba dodatkowych zajęć 

w dziedzinie kultury i tożsamości 

regionalnej 

6 8 

Liczba osób (pasjonatów, 

lokalnych liderów) 

zaangażowanych do prowadzenia 

1 1 
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inspirujących dodatkowych zajęć 

na temat Gminy 

4. Integracja 

i aktywizacja 

społeczna 

4.1. Stworzenie 

systemu wsparcia 

lokalnych inicjatyw 

społecznych przez 

Gminę 

Powołanie osoby odpowiedzialnej 

za organizację, w tym obsługę 

wsparcia inicjatyw społecznych 

w Gminie 

0 1 

Liczba inicjatyw społecznych 

wspartych przez Gminę 
2 10 

Liczba warsztatów/wydarzeń 

edukacyjnych z tematyki 

mechanizmów grupowych 

podejmowania decyzji oraz 

możliwościami działania na rzecz 

lokalnej społeczności 

1 2 

Liczba mini grantów 

zrealizowanych wśród młodzieży 
1 5 

4.2. Aktywizacja 

mieszkańców 

Gminy w kierunku 

planowania 

i uczestniczenia w 

lokalnych 

inicjatywach 

 

Liczba miejsc do zgłaszania 

pomysłów mieszkańców (np. 

skrzynka e-mailowa) 

0 1 

Liczba wspólnych inicjatyw 

gminnych realizowanych 

z mieszkańcami (np. wspólne 

sprzątanie, sadzenie drzew) 

0 3 

Liczba utworzonych grup 

wolontariackich 
0 1 

 4.3. Organizacja 

nowych wydarzeń 

kulturalnych 

i rekreacyjno-

sportowych 

Liczba animatorów kultury 0 1 

Liczba powołanych Klubów 

Seniora 
0 1 

Liczba zorganizowanych 

wydarzeń i inicjatyw 

angażujących dzieci, młodzież 

oraz ich rodziców 

3 5 

Źródło: Opracowanie własne 

10. Integracja społeczna mieszkańców jako kluczowe wyzwanie na przyszłość 

Idea integracji społecznej jest jednym z najważniejszych elementów dzisiejszej polityki dotyczącej 

zapobiegania wykluczenia społecznego. Koncentrują się na tym władze krajowe, europejskie, a także 

organizacje takie jak ONZ czy Rada Europy. Integracja to sposób zorganizowania, scalenia i zestrojenia 

różnorakich części tworzących zbiorowość społeczną i odnoszący się do sfery norm i wartości, działań 

oraz łączności pomiędzy jednostkami i grupami społecznymi. Integracja społeczna jest podstawą 

istnienia, działania i aktywności każdej grupy lub zbiorowości społecznej. Wysoki poziom integracji 

społecznej cechuje się intensywnością kontaktów między członkami danej zbiorowości, układem 

trwałych więzi łączących jednostki i grupy oraz ukształtowaną świadomością identyfikacji i łączności 
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pomiędzy nimi19. Jest to szczególnie ważne na poziomie lokalnym, a zwłaszcza w gminach, które 

usytuowane są wokół większych ośrodków lub aglomeracji miejskich. Wynika to z faktu, iż więzi 

społeczne mają ogromne znaczenie dla społecznej aktywności jednostek, a zwłaszcza przy silnym 

natężeniu napływowego społeczeństwa osiedleńczego. Osłabianie ich skutkuje stopniowym 

wypadaniem jednostek z systemu i poszczególnych sfer życia społecznego. Dlatego tak ważne jest 

kształtowanie i organizowanie miejsc, w których relacje społeczne mogą zachodzić. Powyższe implikuje 

konieczność do przeprowadzenia analizy case study w kontekście rozwoju Gminy Białobrzegi. 

10.1. Analiza dobrych praktyk  

Rozwój i uatrakcyjnienie życia społecznego w Gminie Białobrzegi stanowią jedne z podstawowych 

założeń niniejszej strategii. W celu ukierunkowania przyszłych działań podejmowanych w tym kierunku 

zaprezentowane poniżej tzw. dobre praktyki pochodzące z innych samorządów stanowić będą pewien 

punkt odniesienia i inspirację do podjęcia podobnych inicjatyw w Gminie. 

Przykład 1. Projekt „Aktywny mieszkaniec” w Gminie Szczecinek 

Do wykorzystania dla celu operacyjnego 4.1. 

Gmina Szczecinek (pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie) realizuje projekt pn. „Aktywny 

mieszkaniec”, który zastąpił dotychczasowy fundusz sołecki. Główne założenia projektu: 

 Aktywizacja oraz integracja mieszkańców poprzez wsparcie ich pomysłów z zakresu 

poprawy estetyki, warunków spędzania wolnego czasu itp.  

 Wniosek w ramach projektu może złożyć grupa inicjatywna mieszkańców, sołtys oraz radny 

Rady Gminy, a każdy wniosek musi być poparty przez minimum 25 mieszkańców sołectwa 

oraz nie może przekraczać 10 tys. złotych. 

 Podczas pierwszej edycji projektu realizowanej w 2021 roku Gmina Szczecinek zaplanowała na 

ten cel 200 tys. złotych. Kwota ta ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców została 

zwiększona do blisko 262 tys. złotych. W efekcie z 40 wniosków, które wpłynęły do urzędu, 

zrealizowanych zostało 29, w tym m.in. zakup wyciągarki spalin dla lokalnego OSP, budowa 

wiat narzędziowych na cmentarzach gminnych, doposażenie placów zabaw20. 

 Zaletą projektu jest maksymalnie uproszczona procedura dogodna dla każdego 

mieszkańca – kluczowa część wniosku składa się jedynie z opisu i uzasadnienia 

proponowanego pomysłu oraz krótkiego kosztorysu21. 

 

                                                      

 
19 Ministerstwo Pracy i Polityki Społeczne, Wykluczenie i integracja społeczna w Polsce. Ujęcie wskaźnikowe, Warszawa 
2006; S. Staszewska, Miejsca integracji społecznej gminy Szydłowo, Ekspertyzy i Raporty WGSEiGP UAM, t. 8, Poznań 
2021. 
20 https://szczecinek.naszemiasto.pl/mieszkancy-gminy-szczecinek-moga-zglaszac-projekty-zamiast/ar/c1-8670095, dostęp: 
12.05.2022 r. 
21 https://www.gminaszczecinek.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=168&menu=202&strona=1, dostęp: 12.05.2022 r. 

https://szczecinek.naszemiasto.pl/mieszkancy-gminy-szczecinek-moga-zglaszac-projekty-zamiast/ar/c1-8670095
https://www.gminaszczecinek.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=168&menu=202&strona=1
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Zalety akcji: 

 Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez realizację ich pomysłów. 

 Budowanie pozytywnego wizerunku urzędu jako instytucji otwartej na mieszkańców. 

 Łatwa i nieskomplikowana procedura – wniosek dla mieszkańców. 

 

Rysunek 7. Plakat promocyjny projektu „Aktywny mieszkaniec” w Gminie Szczecinek 

 

Źródło: https://szczecinek.com/artykul/aktywny-mieszkaniec/1277886 

  

https://szczecinek.com/artykul/aktywny-mieszkaniec/1277886
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Przykład 2. Konkurs „Inicjatywa i Ty to razem MY!” na inicjatywy obywatelskie w Gminie Lyski 

Do wykorzystania dla celu operacyjnego 4.1. 

Kolejnym przykładem wsparcia dla inicjatyw społecznych jest konkurs „Inicjatywa i Ty to razem MY!” 

w Gminie Lyski (pow. rybnicki, woj. śląskie). Głównym celem konkursu jest integracja i wsparcie 

mieszkańców do podejmowania aktywności i działań na rzecz lokalnej społeczności. 

 Wnioski w ramach konkursu mogą składać grupy trzech lub więcej mieszkańców Gminy Lyski. 

W założeniach konkursowych jest możliwość wnioskowania przez osoby niepełnoletnie 

(wśród wnioskujących musi znaleźć się minimum jeden pełnoletni).  

 Wnioski dotyczyć mają pomysłów na inicjatywę obywatelską wraz z opisem sposobu jej 

realizacji, kosztorysu oraz określenia liczby uczestników. 

 Wśród wniosków w ramach konkursu znalazły się inicjatywa „Poznaj sąsiada” (zakup 

wyposażenia dla jednego z budynków OSP służący integracji podczas planowanych wydarzeń), 

remont budynku wielofunkcyjnego i organizacja rodzinnego turnieju tenisa stołowego22. 

Zalety akcji: 

 Aktywizacja lokalnej społeczności, w tym możliwość partycypacji młodzieży. 

 Wniosek z konkursu stosunkowo łatwy w realizacji. 

 Szerokie pole realizacyjne (możliwa realizacja działań inwestycyjnych i „miękkich”) 

 
Przykład 3. Gliwicka Inicjatywa Lokalna Urzędu Miasta Gliwice 

Do wykorzystania dla celu operacyjnego 4.2. 

Wsparciem w postaci tzw. inicjatyw lokalnych, które polegają na uczestnictwie wnioskodawcy w ich 

realizację, jest Gliwicka Inicjatywa Lokalna Urzędu Miasta Gliwice (woj. śląskie).  

 Mieszkańcy realizują swój pomysł wraz z samorządem (w przeciwieństwie np. do Budżetu 

Obywatelskiego, gdzie rola mieszkańców kończy się wraz ze zgłoszeniem pomysłu). 

 W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy mogą zgłosić swoje propozycje na podstawie 

katalogu zadań publicznych dostępnych w ustawie o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. Wśród nich znajdują się zarówno działania inwestycyjne, jak i szereg 

„miękkich” zadań m.in. z zakresu kultury, edukacji, turystyki, ochrony przyrody oraz porządku 

i bezpieczeństwa publicznego. 

 Wnioski na inicjatywę lokalną obejmują m.in. zakres wsparcia, jakiego oczekuje się od 

samorządu oraz charakter jego udziału w realizację inicjatywy. We wniosku można 

zadeklarować pracę społeczną, świadczenia pieniężne lub rzeczowe na rzecz zgłaszanej 

inicjatywy lokalnej. 

                                                      

 
22 https://www.lyski.pl/p,292,glosowanie-na-najciekawsze-inicjatywy-obywatelskie-w-ramach-i-edycji-konkursu, dostęp: 
12.05.2022 r. 

https://www.lyski.pl/p,292,glosowanie-na-najciekawsze-inicjatywy-obywatelskie-w-ramach-i-edycji-konkursu
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 Złożone wnioski podlegają ocenie, a te wybrane do realizacji zostają wpisane w projekt budżetu 

miasta na kolejny rok23. 

Zalety akcji: 

 Integracja urzędu i mieszkańców poprzez realizację wspólnych działań na rzecz lokalnej 

społeczności. 

 Budowanie pozytywnego wizerunku urzędu jako instytucji otwartej na mieszkańców 

i wspólne działania. 

Przykład 4. Akcja „Wrastaj w Hrubieszów” Urzędu Miasta Hrubieszów 

Do wykorzystania dla celu operacyjnego 4.3. 

W ramach kampanii wizerunkowej Urząd Miasta Hrubieszów (pow. hrubieszowski, woj. lubelskie) 

organizuje od 2019 roku akcję „Wrastaj w Hrubieszów”. Inicjatywa skierowana jest do 

nowonarodzonych mieszkańców miasta oraz ich rodziców. Polega na wspólnym sadzeniu drzew przez 

rodziców dzieci urodzonych w ostatnich miesiącach na terenie gminy24. 

 Drzewa sadzone są w miejscu wyznaczonym przez miasto. Każdy rodzic wraz z dzieckiem po 

akacji otrzymują certyfikat, a posadzone przez nich drzewo oznaczone jest zawieszką 

z imieniem dziecka. 

 Akcja ma na celu pielęgnację tożsamości lokalnej i promocję ekologii25. 

Rysunek 8. Poglądowa fotografia drzewa posadzonego w ramach akcji „Wrastaj w Hrubieszów” 

 

Źródło: https://miasto.hrubieszow.pl/content/iii-edycja-akcji-wrastaj-w-hrubiesz%C3%B3w 

                                                      

 
23 https://gliwice.eu/node/35561, dostęp 13.05.2022 r. 
24 https://miasto.hrubieszow.pl/content/iii-edycja-akcji-wrastaj-w-hrubiesz%C3%B3w, dostęp 13.05.2022 r. 
25 https://radio.lublin.pl/2022/01/wrastaj-w-hrubieszow-miasto-sadzi-drzewa-dla-nowonarodzonych-mieszkancow/, 
13.05.2022 r. 
 

https://gliwice.eu/node/35561
https://miasto.hrubieszow.pl/content/iii-edycja-akcji-wrastaj-w-hrubiesz%C3%B3w
https://radio.lublin.pl/2022/01/wrastaj-w-hrubieszow-miasto-sadzi-drzewa-dla-nowonarodzonych-mieszkancow/


 
 

 

75 Exacto Sp. z o.o. 
www.exacto.pl 

ul. Cybernetyki 19 B 
02-677 Warszawa 
tel.: (022) 203 49 12  

ul. Siemieńskiego 20/38 
35-234 Rzeszów 
tel./fax: (017) 785 19 23 

 

 

Zalety akcji: 

 Integracja i aktywizacja mieszkańców – rodziców wraz z dziećmi oraz ich rodzin. 

 Zwiększenie stopnia identyfikacji z miastem nowych mieszkańców, którzy nie urodzili się 

na jego terenie, ale mieszkają tu obecnie. 

 Stworzenie miejsca, do którego będą przywiązani młodzi mieszkańcy miasta i ich 

rodziny. 

 Przykład na wspólną interakcję urzędu i mieszkańców. 

 Wpisanie się w ogólne trendy polegające na upamiętnianiu ważnych wydarzeń poprzez 

sadzenie drzew i akcje zalesiania. 

10.2. Rekomendacje 

Zaprezentowane w poprzednim punkcie przykłady na działania z zakresu integracji społecznej stanowią 

bazę potencjalnych pomysłów, które można wykorzystać w podobnych realizacjach podejmowanych 

przez Gminę Białobrzegi. Ich ostateczny zakres może się zatem różnić ze względu na specyfikę 

każdego z samorządów oraz jego potrzeby czy możliwości. Biorąc pod uwagę kierunek działań 

z zakresu integracji społecznej zaprezentowany jako cele operacyjne niniejszej strategii (cele 4.1, 4.2 

i 4.3) rekomenduje się następujące kwestie: 

 Podstawą dla aktywizacji i integracji społecznej w Gminie Białobrzegi powinien być opracowany 

system wsparcia realizacji pomysłów mieszkańców zakładający możliwość 

wnioskowania zarówno przez młodzież, jak i osoby dorosłe.  

 Procedura formalna niezbędna dla pozyskania wsparcia na inicjatywy lokalne powinna 

być maksymalnie uproszczona, a w przypadku konieczności jej rozbudowania należy 

zapewnić i poinformować mieszkańców o pomocy merytorycznej ze strony Gminy (osoba 

dedykowana do tego zadania).  

 System wsparcia realizacji pomysłów powinien zostać wzmocniony poprzez edukację 

i propagowanie wśród mieszkańców idei i korzyści z realizacji tego typu działań 

(warsztaty, lekcje samorządowe, itp.). 

 Działania Gminy realizowane wspólnie z mieszkańcami powinny być ukierunkowane na 

budowanie lokalnej tożsamości i przywiązania do miejsca zamieszkania. 

 Wszelkie działania podejmowane przez Gminę powinny być angażujące i atrakcyjne na tyle, 

aby wybierali oni lokalne inicjatywy i wydarzenia spośród oferty dostępnej w innych 

samorządach. 

 Działania realizowane przez Gminę należy dywersyfikować pod kątem zaangażowania 

w nich wszystkich sołectw. Zasadnym byłoby zwiększyć liczbę inicjatyw także w innych 
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miejscowościach, poza Białobrzegami, mając jednak na uwadze, że to siedziba Gminy będzie 

głównym punktem integracji mieszkańców z uwagi m.in. na infrastrukturę. 

 Z przeprowadzonych badań z mieszkańcami wyłania się hasło przewodnie w kontekście 

integracji społecznej, a jest nim „uwolnij potencjał ścieżek rowerowych”. Warto 

zastanowić się nad wspólną inicjatywą z Nadleśnictwem i zorganizowaniem np. rajdu 

rowerowego „Białobrzeski jednoślad” albo cyklu wycieczek z przewodnikiem „Przewodnik na 

dwóch kółkach”. W ten sposób można wykorzystać zaplecze historyczne oraz przyrodnicze 

Gminy przy jednoczesnym zainteresowaniu społeczności lokalnej i napływowych turystów. 

10.3. Kanały komunikacji 

Kanały komunikacyjne związane z integracją społeczną mieszkańców powinny być dobierane pod 

względem charakterystyki ich odbiorców. Mieszkańcy Gminy tworzą różnorodne środowisko, stąd 

zaproponowane kanały stanowią zarówno propozycje kanałów internetowych, jak i tradycyjnych.  

 Strona internetowa Urzędu Gminy (dedykowana zakładka / część zakładki „Dla 

mieszkańców”) – witryna Gminy została w badaniach wskazana jako jeden z trzech głównych 

kanałów komunikacji, stąd konieczne będzie jej uzupełnienie o kwestie aktywizacji i integracji. 

Sekcja ta powinna zawierać pełną informacje na temat możliwości zaangażowania się 

mieszkańców w sprawy Gminy (system wsparcia realizacji pomysłów mieszkańców), jak 

i relację z dotychczasowych przedsięwzięć z tego zakresu. Strona www będzie również źródłem 

wszelkiej formalnej dokumentacji. Istotne, aby witryna była stale uzupełniania i aktualizowana 

o nowe treści.  

 Portal Facebook – Gmina na swoim fanpage’u powinna komunikować również treści związane 

z działaniami ukierunkowanymi na integrację społeczną. Opcjonalnie można rozważyć 

założenie osobnego konta dedykowanego integracji społecznej w Gminie. 

 Instagram – w celu dotarcia do młodych osób rekomenduje się komunikację za pośrednictwem 

serwisu Instagram. Z założenia opiera się on na komunikatach wizualnych w postaci zdjęć czy 

grafik, co można wykorzystać przy promocji i relacji planowanych czy zrealizowanych działań. 

 Skrzynka e-mailowa dla potencjalnych pomysłów – kolejnym miejscem, gdzie mieszkańcy 

będą mogli zakomunikować swoje pomysły będzie dedykowana skrzynka e-mailowa. 

Rekomenduje się również utworzenie stacjonarnej skrzynki pomysłów, która będzie 

zlokalizowana na terenie Urzędu Gminy z przeznaczeniem np. dla osób starszych, które nie 

korzystają z poczty elektronicznej. 

 Wydarzenia integracyjne i imprezy masowe – jednym z założeń integracji społecznej 

w Gminie Białobrzegi jest podejmowanie działań mających na celu organizację wydarzeń 

o różnej skali i zasięgu, docelowo z przeznaczeniem dla wszystkich grup mieszkańców Gminy.  
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 Badania satysfakcji – opinie mieszkańców zebrane w ramach badań satysfakcji stanowić 

mogą kanał, za pośrednictwem którego możliwy jest pomiar i analiza wskaźników zadowolenia 

lokalnej społeczności z działań podejmowanych i oferowanych przez Gminę. Dzięki badaniom 

możliwa jest również identyfikacja ewentualnych problemów i barier w ramach badanej kwestii, 

co w kontekście integracji społecznej pozwoli na ukierunkowanie i poprawę 

podejmowanych działań. Dodatkowo w kontekście integracji społecznej ważne jest 

zakorzenienie w świadomości społeczności lokalnej, że ich głos się liczy dla osób 

zarządzających samorządem. 
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