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Streszczenie
1. Diagnoza stanu oraz społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne w gminach
powiatu jasielskiego została przygotowana przez Zespół badawczy HMR Doradztwo
Strategiczne s.c. w ramach projektu „Jasielska Strefa Usług Publicznych”, którego celem
jest przygotowanie systemowego i zintegrowanego podejścia do świadczenia usług
publicznych na terenie jasielskiego obszaru funkcjonalnego (obszar powiatu jasielskiego).
W ramach projektu przedmiotem badania zostały objęte: (1) usługi komunalne
i zaopatrzenie w energię; (2) komunikacja i transport publiczny; (3) edukacja; (4) kultura;
(5) opieka zdrowotna.
2. Fundamentem jasielskiej metody doskonalenia świadczenia lokalnych usług publicznych
jest oparcie wszelkich działań na ścisłych mechanizmach kooperacji między jednostkami
samorządu terytorialnego, mieszkańcami i organizacjami społecznymi oraz środowiskiem
gospodarczym. Funkcję tę zapewniają Zespoły Gminne Jasielskiej Agory oraz
obywatelskie forum Jasielska Agora.
3. Usługi komunalne i zaopatrzenie w energię. Ogólnie jako największy problem należy
wskazać okresowe braki wody w źródłach (studnie, odwierty, rzeki).
4. W celu określenia skali i przyczyn problemów z niedostatkiem wody, a na tej podstawie
rozwiązanie tego problemu, konieczne jest zintensyfikowanie działań lobbingowych
w administracji odpowiedzialnej za gospodarkę wodną. Dopiero trafne zidentyfikowanie
przyczyn braku wody pozwoli na poprawną realizację systemów wodociągowych, także
unikanie „zabierania” wody sąsiadom, lokalnego i czasowego obniżania ilości dostępnej
wody zarówno wód powierzchniowych, jak i podziemnych.
5. Wyzwaniem dla energetyki będzie kontynuacja już rozpoczętego programu małej
energetyki – realizacji instalacji solarnych i fotowoltaicznych. Oprócz uzyskania źródeł
energii wpłynie to także na poprawę warunków środowiska (jakości powietrza) w okresie
grzewczym.
6. Komunikacja i transport publiczny. Sytuacja w zakresie komunikacji nie jest dobra i także
źle oceniają ją mieszkańcy.
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7. Podstawowe problemy związane są z odcięciem obszarów peryferyjnych w skali całego
powiatu od transportu zbiorowego (np. gmina Krempna), szczególnie całkowity brak
kursów komunikacji zbiorowej w dni wolne od pracy. Drugi problem związany jest
z brakiem sprawnych i szybkich połączeń drogowych i kolejowych z Rzeszowem
i Krakowem.
8. Wyzwaniem jest opracowanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego obejmującego także transport kolejowy – na analizowanym terenie jest to
zadanie powiatu i samorządu wojewódzkiego, ale może zrealizować je związek gmin.
Następnie małe kroki w zakresie infrastruktury drogowej – udrożnienie i zwiększenie
prędkości podróżnej na drogach krajowych, obwodnice Jasła i Kołaczyc, a kolejnym –
dostosowanie cyklu przebudów i remontów dróg lokalnych do potrzeb związanych
z nośnością i oczekiwaniami mieszkańców, w nawiązaniu do Planu zrównoważonego
rozwoju publicznego transportu zbiorowego.
9. Edukacja. Ogólna ocena usług edukacyjnych w powiecie jasielskim jest pozytywna,
zarówno w świetle wskaźników i danych standardowo wykorzystywanych do oceny stanu
edukacji (np. wyniki nauczania), jak i w opinii badanych mieszkańców powiatu
jasielskiego.
10. Pod względem osiąganych wyników nauczania szkoły prowadzone przez gminy i powiat
osiągają, w zdecydowanej większości, wyniki wyższe od przeciętnych dla województwa
podkarpackiego i Polski ogółem. Pozytywnie oceniane są też warunki techniczne
placówek oświatowych na terenie powiatu. Oczywiście w ocenie usług edukacyjnych
istnieje zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi gminami. Każda z jednostek samorządu
terytorialnego ma też swoje specyficzne trudności, problemy i wyzwania.
11. Do najczęściej wymienianych problemów w dziedzinie usług edukacyjnych należą: słaba
dostępność do opieki nad dziećmi w wieku 0-3 lat oraz opieki przedszkolnej, szkół
artystycznych, placówek oświatowo-wychowawczych, instytucji oferujących różne formy
edukacji pozaszkolnej, w tym szkół języków obcych; wysoka cena usług związanych
z opieką nad dziećmi w wieku 0-6 lat oraz nauką języków obcych; niewielkie możliwości
dokształcania się i zdobywania kwalifikacji zawodowych, słabo zauważalna działalność
organizacji
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12. Najważniejszymi wyzwaniami dla systemu edukacji w gminach i powiecie jasielskim są:
(1) zapobieganie niekorzystnemu oddziaływaniu na edukację dzieci i młodzieży zjawisk
takich, jak: polaryzacja społeczeństwa, pogorszenie jakości życia związane z niekorzystną
sytuacją na rynku pracy, wycofanie osób doświadczających bezrobocia i ubóstwa z życia
społecznego, występowanie patologii (alkoholizm), rozłąka rodzin związana z emigracją
zarobkową; (2) upowszechnienie opieki przedszkolnej (dzieci w wieku 3-6 lat) i nad
najmłodszymi dziećmi (0-3 lat) poza miastem Jasłem; oraz (3) poprawa jakości i efektów
kształcenia oraz rozwój szkolnictwa zawodowego.
13. Kultura. Rolę usługodawców ponadgminnych pełnią właściwie tylko instytucje kultury
zlokalizowane na terenie miasta Jasła (Jasielski Dom Kultury, Miejska Biblioteka
Publiczna, realizująca także zadania biblioteki powiatowej, Młodzieżowy Dom Kultury –
placówka edukacyjna ukierunkowana na zajęcia kulturalne).
14. Na zróżnicowaną dostępność terytorialną do usług kulturalnych rzutuje sieć osadnicza
powiatu jasielskiego. Brak dostępności wskazywany przez badanych mieszkańców
powiatu jasielskiego dotyczył najczęściej tych placówek, do których dojazd wymaga
pokonania większych odległości, gdyż nie ma ich w mieście powiatowym (lub są tylko
gościnnie – np. w Jasielskim Domu Kultury). Według częstości wskazania respondenci
badań ankietowych wymieniali najczęściej niepełną dostępność do usług takich jak:
teatry (73,3 proc.); opery i operetki (65,9 proc.); filharmonie i orkiestry (66,2 proc.);
galerie sztuki (58,5 proc.); usługi związane z kulturą i rozrywką (56,1 proc.); kina
(48,4 proc.) i galerie sztuki ludowej (48,4 proc.).
15. Usługi prowadzone przez gminne instytucje kultury są dostępne bezpłatnie lub za
niewielką odpłatnością, która ma bardziej charakter dyscyplinujący do regularnego
uczestnictwa w zajęciach. W niektórych usługach (np. warsztaty muzyczne) cena usługi
kalkulowana jest poniżej cen komercyjnych podobnych zajęć na rynku lokalnym.
Podobnie kalkulowana jest cena biletowanych przedstawień (np. w JDK), na poziomie
konkurencyjnym w porównaniu do cen biletów w dużych ośrodkach miejskich.
Ze względu na poziom zamożności społeczeństwa jest to działanie zapobiegające
wykluczaniu dużej części mieszkańców z korzystania z usług kulturalnych.
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16. Obawy przed wprowadzaniem odpłatności za usługi kulturalne potwierdzają wyniki
badań mieszkańców, według których poza usługami bezpłatnie świadczonymi przez
gminne instytucje kultury, korzystanie z innych form usług kulturalnych jest już
problemem. Bariera finansowa jest zatem jedną z ważniejszych przyczyn ograniczonego
korzystania z usług kulturalnych świadczonych odpłatnie lub częściowo odpłatnie.
17. Wobec barier finansowych istotne jest, aby realizowane zadania z zakresu kultury były
świadczone na jak najlepszym poziomie. Niezależnie od przyjętych form organizacyjnych
dla instytucji kultury prowadzonych przez gminy (oddzielne lub połączone instytucje
kultury o profilu kultury, sztuki oraz działalności bibliotecznej), ich oferta jest podobna
dla większości gmin. Dominuje podejście „historyczne”, bez ofensywnej promocji innych
form usług kulturalnych niż świadczone przez własne instytucje i na własnym terenie
(wyjątek stanowią instytucje kultury w mieście Jasło).
18. Jakość usług kulturalnych jest oceniana przez mieszkańców powiatu jasielskiego
relatywnie słabo, a najlepszą ocenę mają usługi świadczone przez biblioteki, dzięki jakości
ich księgozbioru. Mankamentem dostrzeganym w całym powiecie jest brak rozeznania
w oczekiwaniach mieszkańców gmin powiatu jasielskiego wobec usług kulturalnych.
19. Do najważniejszych wyzwań dla systemu opieki zdrowotnej w gminach i powiecie
jasielskim należą: (1) przełamanie bariery braku środków budżetowych na zadania
z zakresu

kultury;

(2)

poprawa

standardu

istniejących

placówek

kultury;

(3) przeznaczanie większych środków finansowych dla organizacji pozarządowych
działających w obszarze kultury; (4) wzbogacenie zasobów i wyposażenia placówek
kulturalnych, m.in. ośrodków kultury i bibliotek; (5) lepsza promocja organizowanych
wydarzeń kulturalnych oraz oferty placówek kultury; (6) zwiększenie liczby filii placówek
kulturalnych; (7) podniesienie jakości pracy osób świadczących usługi kulturalne
i pracujących w placówkach kulturalnych; (8) lepsze poinformowanie mieszkańców
o dostępnych usługach; (9) konieczność wykreowania wydarzeń „markowych” a później
ich

koordynacji

(terminy

organizowania

imprez

kulturalnych

i

rekreacyjnych

o charakterze ponadgminnym, lepsza współpraca między gminami); (10) lepsze
wykorzystanie oferty usług kulturalnych do wzmocnienia rozwoju społecznogospodarczego regionu.
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20. Opieka zdrowotna. Organizacja i jakość usług zdrowotnych świadczonych w powiecie
jasielskim jest silnie determinowana ogólnokrajowym ładem prawnym. Polska posiada
silnie regulowany publiczny system opieki zdrowotnej o ostrym ograniczeniu
budżetowym.

Obowiązujący

system

opieki

cechuje

stosunkowo

duża

liczba

świadczeniodawców, ograniczona autonomia samorządów terytorialnych oraz słabo
rozwinięty rynek ubezpieczeń prywatnych.
21. Narodowy Fundusz Zdrowia, finansowany ze składek na ubezpieczenie społeczne jest
głównym źródłem finansowania publicznego i pokrywa zdecydowaną większość
wydatków publicznych na świadczenia zdrowotne. Finansowanie usług ochrony zdrowia
ze środków prywatnych obejmuje w szczególności wydatki na zakup produktów
farmaceutycznych oraz specjalistycznych usług medycznych. Rola finansowania usług
medycznych z ubezpieczeń prywatnych jest znikoma.
22. W obecnym systemie opieki zdrowotnej samorządy terytorialne są odpowiedzialne
w szczególności za częściowe finansowanie niektórych publicznych programów
zdrowotnych, świadczeń ratowniczych i wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych,
a także pokrywanie kosztów funkcjonowania obiektów szpitalnych, konserwacji
budynków i zakupów sprzętu medycznego.
23. Liczba przedstawicieli poszczególnych zawodów medycznych w powiecie jasielskim na
koniec 2011 r. wynosiła: lekarzy 326 (odpowiednio 171 w roku 2000 i 179 w roku 2005),
lekarzy dentystów 52 (odpowiednio 38 w roku 2000 i 32 w roku 2005), pielęgniarek 554
(odpowiednio 516 w roku 2005), położnych 66 (odpowiednio 57 w roku 2005).
Na poziomie powiatu obserwujemy zatem systematyczny wzrost liczby personelu
medycznego w każdej z wyróżnionych kategorii.
24. Analiza stopnia zabezpieczenia kadry medycznej definiowanej poprzez liczbę lekarzy na
10 tys. ludności, z wynikiem 15,5 stawia powiat jasielski poniżej przeciętnej dla
województwa podkarpackiego, dla której średnia wynosi 19,2. Znaczące są dysproporcje
pomiędzy poszczególnymi powiatami województwa podkarpackiego gdyż najwyższy
wskaźnik stopnia zabezpieczenia kadry medycznej osiąga powiat rzeszowski 32,7,
podczas gdy wartość tego wskaźnika dla powiatu ropczycko-sędziszowskiego wynosi 9,4.
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25. Wartość wskaźnika zabezpieczenia kadry medycznej w grupie pielęgniarek dla powiatu
jasielskiego wynosi 46,5 i podobnie jak w przypadku lekarzy i dentystów jest niższy od
średniej dla województwa podkarpackiego wynoszącej 53,3.
26. Liczba udzielonych porad lekarskich na koniec 2012 r. wyniosła ogółem 480 988
(odpowiednio 415 146 porad lekarskich w 2005 r.). W latach 2005-2011 nastąpił znaczny
wzrost liczby udzielonych porad lekarskich będącej jednym z wyznaczników oceny jakości
i efektywności systemu opieki zdrowotnej.
27. Do najważniejszych wyzwań dla systemu opieki zdrowotnej w gminach i powiecie
jasielskim należą: (1) zmniejszenie znaczących ograniczeń w dostępie do opieki
zdrowotnej; (2) redukcja nierówności społecznych i środowiskowych utrzymujących się
w obszarze opieki zdrowotnej; (3) postępujący proces starzenia się społeczeństwa;
(4) likwidacja barier w realizacji profilaktyki zdrowotnej oraz (5) zwiększenie udziału
organizacji społecznych, kościołów, związków wyznaniowych, a także osób prywatnych
w organizacji ochrony i promocji zdrowia.
28. Powiat jasielski na tle kraju, województwa i powiatów sąsiednich. Ważnych wniosków
dostarcza analiza porównawcza, przeprowadzona w oparciu o dane z systemu statystyki
publicznej, które stanowią podstawę dla kształtowania polityk publicznych wobec
obszarów o ograniczonym dostępie do usług publicznych (Krajowa Strategia Rozwoju
Regionalnego, Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego).
29. Jeżeli chodzi o korzystanie z sieci wodociągowej jak i kanalizacji, powiat jasielski lokuje się
poniżej średniej dla województwa jak i dla całego kraju. Natomiast odsetek osób
korzystających z tych usług jest porównywalny do okolicznych powiatów. Z kolei
w przypadku udziału odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpadów wytworzonych
w ciągu roku, powiat jasielski odnotowuje wyniki znacznie lepsze od przeciętnej krajowej,
ale są one niższe zarówno od wartości dla powiatów sąsiednich oraz od średniej
w województwie.
30. Dostępność komunikacyjna powiatu, wyrażana czasem dojazdu z miasta powiatowego do
stolicy województwa, jest w powiecie jasielskim słabsza w porównaniu do większości
powiatów z nim sąsiadujących (za wyjątkiem powiatu gorlickiego). Planowane w krótkim
i średnim horyzoncie czasowym inwestycje drogowe nie wpłyną na poprawę dostępności
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komunikacyjnej powiatu jasielskiego, ale będą miały taki wpływ dla niektórych powiatów
sąsiednich. A zatem, bez podjęcia zasadniczych działań, relatywna dostępność
komunikacyjna powiatu jasielskiego pogorszy się.
31. W porównaniu do przeciętnych wyników dla kraju i województwa w powiecie jasielskim
istnieje stosunkowo dużo dróg gminnych i powiatowych o twardej nawierzchni (dane
w odniesieniu do liczby ludności i powierzchni). Jednocześnie analogiczne wartości dla
powiatu są niższe niż dla większości okolicznych powiatów.
32. Obraz stanu edukacji w powiecie jasielskim jest pozytywny w aspekcie porównawczym.
Idzie tu przede wszystkim o odsetek dzieci w wieku lat 3-5 objętych wychowaniem
przedszkolnym na terenach miejskich, średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w części
humanistycznej – historia i wiedza o społeczeństwie oraz w części matematyczno/
przyrodniczej – matematyka oraz liczbę uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
przypadającą na 1 komputer z dostępem szerokopasmowym. Powiat jasielski
odnotowuje słabsze wyniki pod względem zdawalności matur w technikach oraz odsetka
dzieci w wieku lat 3-5 objętych wychowaniem przedszkolnym na terenach wiejskich.
33. Stan usług kulturalnych w powiecie jasielskim kształtuje się na poziomie porównywalnym
do powiatów sąsiadujących. Jednocześnie, w przypadku wydatków jednostek samorządu
terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz poziom czytelnictwa,
mamy do czynienia z wartościami niższymi od wartości przeciętnych dla kraju
i województwa.
34. Stan opieki zdrowotnej w powiecie jasielskim jest niejednoznaczny. W powiecie
jasielskim mamy do czynienia z bardzo wysokim odsetkiem zgonów spowodowanych
chorobami układu krążenia. Jest on wyższy zarówno od przeciętnych wartości dla kraju
i województwa, jak i od powiatów sąsiednich. Korzystne są natomiast wartości takich
wskaźników, jak zgony niemowląt na 1 000 urodzeń żywych oraz odsetek zgonów
spowodowanych nowotworami złośliwymi. W obydwu przypadkach są one niższe
zarówno od wartości średnich dla kraju i województwa, jak również od powiatów
sąsiednich.
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35. W badaniach społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne uzyskano opinie na
temat stanu usług od 2 001 mieszkańców powiatu jasielskiego. Najpierw, za pomocą
ankiety audytoryjnej, przebadano członków Jasielskiej Agory (70 osób). W dalszej
kolejności, opinie mieszkańców badano za pomocą zamieszczonej w internecie ankiety
(odpowiedzi udzieliło 309 osób), ankiet papierowych (286 osób) oraz badania
telefonicznego (1 291 osób). Ponadto, równolegle do badań ilościowych przeprowadzono
45 wywiadów pogłębionych (IDI).
36. Na podstawie wyników badania zidentyfikowano usługi, które zdaniem badanych są
najsłabiej dostępne. Są to: sieć wodociągowa i kanalizacja, infrastruktura drogowa,
transport zbiorowy samochodowy i kolejowy, specjalistyczna opieka zdrowotna, opieka
nad dziećmi w wieku 0-6 lat oraz usługi związane z kulturą wyższą (np. teatr).
37. Ogólna ocena usług jest umiarkowanie pozytywna. Najwięcej krytycznych opinii
mieszkańcy mają wobec usług ochrony zdrowia, transportu i komunikacji. Nieco lepiej
oceniane są usługi komunalne, kulturalne i edukacyjne. Istnieje duże zróżnicowanie
w ocenach pomiędzy mieszkańcami gmin. Na przykład mieszkańcy gminy Krempna
stosunkowo najgorzej oceniają niemal wszystkie kategorie usług.
38. Zdaniem mieszkańców, priorytetowymi kierunkami działań w obszarze analizowanych
usług publicznych powinny być: zmniejszenie opłat za dostarczane usługi komunalne
(głównie wywóz odpadów i kanalizacja), rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
organizacja nowych linii (połączeń) transportu zbiorowego, poprawa jakości dróg,
bogatsza oferta zajęć i kursów dodatkowych w szkołach, zmniejszenie czasu oczekiwania
na realizację usług w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej, podniesienie jakości
pracy nauczycieli oraz rozbudowanie oferty kulturalnej.
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1. Wprowadzenie

1.1.

Kontekst badań
Diagnoza stanu oraz społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne w gminach

powiatu jasielskiego została przygotowana przez Zespół HMR Doradztwo Strategiczne s.c.
w ramach projektu „Jasielska Strefa Usług Publicznych”. Głównym celem projektu jest
przygotowanie systemowego i zintegrowanego podejścia do świadczenia usług publicznych
na terenie jasielskiego obszaru funkcjonalnego (obszar powiatu jasielskiego), który tworzą
następujące jednostki samorządu terytorialnego:


miasto Jasło;



Brzyska;



Dębowiec;



gmina Jasło;



Kołaczyce;



Krempna;



Nowy Żmigród;



Osiek Jasielski;



Skołyszyn;



Tarnowiec;



powiat jasielski.

Badaniami diagnozy stanu oraz społecznego zapotrzebowania zostały objęte
następujące kategorie usług publicznych:


usługi komunalne i zaopatrzenie w energię;



komunikacja i transport publiczny;



edukacja;



kultura;



opieka zdrowotna.
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Projekt „Jasielska Strefa Usług Publicznych” jest unikatowym w skali całej Polski
przedsięwzięciem, w którym z inicjatywy samorządów lokalnych podjęto próbę
wypracowania i wdrożenia usystematyzowanego, zintegrowanego i partycypacyjnego
podejścia do doskonalenia świadczenia usług publicznych. Narzędziem spajającym ogół
działań podejmowanych w ramach „Jasielskiej Strefy Usług Publicznych” będzie
Zintegrowana strategia świadczenia usług publicznych na lata 2014-2020 dla jasielskiego
obszaru funkcjonalnego, której realizacja ma się przyczynić do zniwelowania dysproporcji
w poziomie świadczenia usług publicznych dzielących powiat jasielski od powiatów,
w których usługi publiczne są dostarczane na co najmniej przeciętnym poziomie w kraju.
Długofalowym celem realizacji przedsięwzięcia pn. „Jasielska Strefa Usług Publicznych”, poza
poprawą poziomu świadczonych usług, ma być również znaczący wzrost uczestnictwa
mieszkańców gmin powiatu jasielskiego w decydowaniu o kierunkach jego rozwoju oraz
ożywienie i rozprzestrzenianie procesów rozwojowych w powiecie.
Projekt jest realizowany w ramach konkursu na projekty jednostek samorządu
terytorialnego oraz ich zrzeszeń dotyczące działań wspierających podnoszenie dostępności,
jakości i efektywności usług publicznych. Do tego (organizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013) konkursu przystąpiły wszystkie jednostki
samorządu lokalnego tworzące jasielski obszar funkcjonalny. Projekt zatytułowany „Jasielska
Strefa Usług Publicznych” został przyjęty do realizacji, a w dniu 31 grudnia 2012 r. zawarto
umowę na jego wykonanie.
Fundamentem jasielskiej metody doskonalenia świadczenia lokalnych usług
publicznych jest oparcie wszelkich działań na ścisłych mechanizmach kooperacji między
jednostkami samorządu terytorialnego, mieszkańcami i organizacjami społecznymi oraz
środowiskiem gospodarczym. Funkcję tę zapewniają Zespoły Gminne Jasielskiej Agory oraz
obywatelskie forum Jasielska Agora.
To co wyróżnia inicjatywę jasielską, to także ścisłe oparcie prac nad Zintegrowaną
strategią na wynikach badań i analiz. Prace diagnostyczne zostały powierzone
specjalistycznym zespołom badawczym i ekspertom odpowiadającym za przygotowanie
następujących opracowań:


Diagnoza stanu oraz społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne w gminach
powiatu jasielskiego;
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Diagnoza sposobów zwiększenia koordynacji działań w zakresie usług publicznych
pomiędzy JST na terenie powiatu jasielskiego;



Diagnoza kapitału intelektualnego gmin powiatu jasielskiego;



Ekspertyza w zakresie możliwości zwiększenia roli podmiotów zewnętrznych oraz
wdrożenia partnerstwa publiczno-prywatnego w realizację usług publicznych;



Ekspertyza w zakresie optymalizacji zabezpieczenia energetycznego gmin powiatu
jasielskiego.

Zespół badawczy HMR Doradztwo strategiczne s.c. przygotował trzy pierwsze
diagnozy oraz przygotuje w okresie grudzień 2013 – czerwiec 2014 Zintegrowaną strategię
świadczenia usług publicznych na lata 2014-2020 dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego.
Diagnoza stanu oraz społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne w gminach
powiatu jasielskiego powstała w celu uzyskania gruntownych informacji ilościowych
i jakościowych o aktualnym stanie realizacji lokalnych usług publicznych. Na potrzeby
diagnozy stanu usług publicznych w powiecie jasielskim wykorzystane zostały dane wtórne
oraz dane pierwotne gromadzone we wszystkich gminach powiatu przy wykorzystaniu
zróżnicowanych technik badawczych. Newralgicznym elementem tej diagnozy było badanie
społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne w gminach powiatu jasielskiego,
przeprowadzone wśród indywidualnych i instytucjonalnych klientów usług publicznych.
Badanie to zostało zrealizowane za pomocą telefonicznych wywiadów wspomaganych
komputerowo (CATI), wywiadów realizowanych za pośrednictwem internetu (CAWI) oraz
ankiet tradycyjnych (PAPI).
Diagnoza sposobów zwiększenia koordynacji działań w zakresie usług publicznych
pomiędzy JST na terenie powiatu jasielskiego analizuje mechanizmy koordynacji działań
instytucji samorządowych i włączenia partnerów zewnętrznych do świadczenia usług
publicznych. Analizie poddane zostały cztery rodzaje koordynacji, a mianowicie: koordynacja
wewnętrzna (w gminach i powiecie), koordynacja horyzontalna (pomiędzy gminami),
koordynacja wertykalna (pomiędzy gminami a powiatem) oraz koordynacja zewnętrzna
(pomiędzy gminami i powiatem a m.in. administracją rządową).
Diagnoza kapitału intelektualnego gmin powiatu jasielskiego zawiera pogłębioną
analizę czterech rodzajów kapitału konstytuujących kapitał intelektualny, tj.: ludzkiego,
17

społecznego, strukturalnego i relacyjnego. Celem tej analizy jest zidentyfikowanie trendów
rozwojowych oraz określenie krytycznych dla poszczególnych rodzajów kapitału obszarów
interwencji. Badania kapitału intelektualnego

gmin powiatu jasielskiego

zostaną

przeprowadzone w czterech grupach wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli i osoby starsze)
oraz

środowisk

determinujących

rozwój

Jasła

i

obszaru

funkcjonalnego

(władz

samorządowych, biznesu, mieszkańców, nauki, kultury oraz mediów lokalnych). Oryginalność
zastosowanego podejścia polega na tym, że badanie to będzie realizowane w oparciu
o metodologię Raportu o kapitale intelektualnym Polski z 2008 r. oraz koncepcję kapitału
intelektualnego zawartą w Raporcie Polska 2030. Obydwa podejścia badawcze były jak dotąd
wykorzystywane wyłącznie w badaniach ogólnokrajowych lub regionalnych. Jasło oraz gminy
powiatu jasielskiego są pierwszym lokalnym obszarem funkcjonalnym w Polsce, w którym
poziom kapitału intelektualnego został zbadany za pomocą całościowej metodologii
badawczej oraz z wykorzystaniem pełnego zakresu technik badawczych.
Zarówno diagnozy, jak również przygotowane w tym samym czasie ekspertyzy,
stanowią podstawowy materiał analityczny dla przygotowania Zintegrowanej strategii
świadczenia usług publicznych na lata 2014-2020 dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego.
Kluczowym elementem koncepcji „Jasielskiej Strefy Usług Publicznych” jest
Zintegrowana strategia. Powstanie ona w formule partycypacyjnej. Jej zakres merytoryczny
obejmuje m.in. cele i zadania wykonawcze realizowane w każdym segmencie usług lokalnych
(edukacja, kultura, opieka zdrowotna, komunikacja i transport publiczny oraz usługi
komunalne i zaopatrzenie w energię). Strategia wymaga podejmowania działań, które
wykraczają zasięgiem poza granice danych gmin, co odpowiada nowoczesnemu podejściu do
zarządzania lokalnymi usługami publicznymi.
Podstawowym problemem, jakiemu realizowany projekt stara się zapobiec, jest niska
dostępność, jakość i efektywność lokalnych usług publicznych świadczonych na obszarze
powiatu jasielskiego. Problem ten jest eliminowany poprzez poprawę kooperacji oraz
wzajemnej koordynacji działań podejmowanych przez naturalnych partnerów, jakimi w tym
przypadku są jednostki samorządu terytorialnego. Współpraca tych jednostek pozwoli na
wypracowanie synergicznych, a przez to znacznie efektywniejszych mechanizmów
dostarczania usług, niż ma to miejsce w przypadku ich świadczenia w granicach podziału
administracyjnego.

18

Realizacja projektu sprzyja także konsolidacji lokalnych środowisk samorządowych,
społecznych i gospodarczych wokół idei opracowania i realizacji Zintegrowanej strategii.
Praca nad tym dokumentem w sposób bezpośredni przyczyni się do oszczędności środków
wydatkowanych na świadczenie usług, ich lepszego terytorialnego rozmieszczenia, a także
uruchomi mechanizmy partycypacji obywatelskiej w zakresie planowania i zarządzania
usługami publicznymi.
Z kolei opracowanie zestawu diagnoz dotyczących istniejących rozwiązań w zakresie
świadczenia usług publicznych na terenie jasielskiego obszaru funkcjonalnego oraz poziomu
kapitału intelektualnego przyczyni się do uzyskania wiedzy na temat mocnych stron oraz
barier i ograniczeń rzutujących na poziom usług oferowanych mieszkańcom powiatu
jasielskiego. Diagnozy te stanowią również ważne źródło danych o sytuacji społecznej oraz
w zarządzaniu publicznym w powiecie jasielskim, które są wykorzystywane przez samorządy
jasielskie dla przygotowania i realizacji licznych projektów rozwojowych oraz wpływania na
kierunki realizacji polityki regionalnej w województwie podkarpackim.
Ogół działań podejmowanych w ramach „Jasielskiej Strefy Usług Publicznych” służy
przyspieszeniu mechanizmów dyfuzji rozwojowych w powiecie jasielskim i gminach tego
powiatu.

1.2.

Cel i zakres badania
Diagnoza stanu oraz społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne w gminach

powiatu jasielskiego została przygotowana w okresie sierpień-październik 2013 r. Celem
badania było przeprowadzenie analizy dotyczącej aktualnego stanu świadczenia badanych
usług publicznych na terenie jasielskiego obszaru funkcjonalnego wraz z określeniem
rekomendowanych kierunków zmian.
Z myślą o osiągnięciu tak zarysowanego celu badania, sformułowane zostały
następujące pytania badawcze:
1. Jaki jest obecny stan usług publicznych (edukacja, opieka zdrowotna, komunikacja, w tym
transport publiczny, usługi komunalne, w tym zaopatrzenie w energię, kultura) na terenie
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Miasta Jasło oraz na obszarze powiatu jasielskiego?
Odpowiedź na to pytanie uwzględniała takie zagadnienia jak: poziom usług, zakres usług
– dostępność terytorialna, zakres usług – różnorodność i kompleksowość; dostępność
cenowa; poziom poinformowania mieszkańców oraz formy organizacyjne.
2. Jakie jest społeczne zapotrzebowanie na usługi publiczne na terenie miasta Jasła
i powiatu jasielskiego?
W ramach odpowiedzi na to pytanie uwzględniono zapotrzebowanie na usługi w zakresie
ich poziomu, zakresu i ceny.
3. Jakie zmiany w zakresie usług publicznych na terenie miasta Jasła i powiatu jasielskiego
należy uznać za priorytetowe?
W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie odniesiono się do następujących zagadnień:
poziom usług, zakres usług – dostępność terytorialna, zakres usług – różnorodność
i kompleksowość, dostępność cenowa, poziom poinformowania mieszkańców oraz formy
organizacyjne.

Zakres badania wyznaczają jego przedmiot oraz kryteria analizy. Przedmiotem
badania było pięć kategorii usług publicznych, które zostały zdefiniowane w sposób
następujący:


usługi komunalne i zaopatrzenie w energię – wodociągi, kanalizacja, odbiór i wywóz
odpadów i ścieków, dostarczanie energii elektrycznej, gazu i ciepła oraz usługi tele
i radiokomunikacyjne (telefon, radio, telewizja, internet);



komunikacja i transport publiczny – stan dróg i linii kolejowych, możliwości
przemieszczania się na terenie powiatu oraz organizacja transportu zbiorowego
(autobusów, busów, kolei) wraz ze stanem taboru, przystanków, wiat, dworców i stacji;



edukacja – edukacja obowiązkowa, obejmująca dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat, opieka
nad dziećmi w wieku do 6 lat oraz wszelkie formy pozaszkolnej edukacji młodzieży
i dorosłych;



kultura – usługi ośrodka kultury, bibliotek, kin, teatrów i muzeów oraz wydarzenia
kulturalne;



opieka zdrowotna – usługi podstawowej opieki zdrowotnej oraz usługi specjalistyczne.
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Kryteriami analizy wyznaczającymi zakres badania były natomiast kryteria oceny
usług oraz sposób ich interpretacji:


formy organizacyjne – prawno-organizacyjne formy świadczenia usług publicznych w JST,
wraz ze wskazaniem i scharakteryzowaniem podmiotów pełniących rolę dostarczyciela,
producenta i płatnika);



poziom usług – jakość i liczba dostarczanych usług oraz czas oczekiwania na nie;



dostępność terytorialna – czas dojazdu oraz odległość do miejsca świadczenia usługi;



kompleksowość – odsetek usług świadczonych w JST (co jest oferowane) w relacji do
usług potencjalnych (co, na podstawie wiedzy eksperckiej, bywa oferowane w tego
rodzaju JST);



różnorodność – wewnętrzne zróżnicowanie przedmiotowe oferty w obrębie usługi lub jej
zróżnicowanie poprzez jej dostosowywanie do różnych kategorii odbiorców (dzieci,
młodzież, dorośli, starsi);



dostępność cenowa – kryterium dotyczy usług w całości lub częściowo odpłatnych;
odniesienie cen wybranych usług do wysokości dochodów rozporządzalnych ogółem
mieszkańców JST;



poziom poinformowania mieszkańców – stopień w jakim odbiorcy usług są
poinformowani o dostępnych dla nich usługach.

Dane na ten temat zostały przestawione w układzie poszczególnych jednostek
samorządu terytorialnego wchodzących w skład jasielskiego obszaru funkcjonalnego.

1.3.

Struktura diagnozy
Diagnoza stanu oraz społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne w gminach

powiatu jasielskiego została przygotowana w następującej strukturze:


Streszczenie;



Spis treści;



Wprowadzenie;



Opis wyników badania w zakresie dotyczącym charakterystyki stanu usług publicznych
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objętych badaniem;


Opis wyników badania w zakresie dotyczącym społecznego zapotrzebowania na usługi
publiczne objęte badaniem;



Wnioski i rekomendacje;



Aneksy, w tym raport metodologiczny, wyniki badań ilościowych, aneks statystyczny,
narzędzia badawcze.

1.4.

Zespół badawczy
Diagnoza stanu oraz społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne w gminach

powiatu jasielskiego została przygotowana przez zespół autorski w składzie:


dr Seweryn Krupnik – koordynator prac nad diagnozą, ekspert ds. społecznego
zapotrzebowania na usługi publiczne;



Jan Bereza – ekspert ds. usług kulturalnych;



Tomasz Kucharski – ekspert ds. usług zdrowotnych;



Dariusz Szklarczyk – ekspert ds. usług edukacyjnych oraz społecznego zapotrzebowania
na usługi publiczne;



dr inż. Wiesław Wańkowicz – ekspert ds. usług komunalnych i zaopatrzenia w energię
oraz komunikacji i transportu;



dr hab. Stanisław Mazur – kierownik projektu;



dr Marcin Zawicki – koordynator badań.

Wywiady indywidualne z klientami usług publicznych, wykorzystane w niniejszym
raporcie, zostały przeprowadzone przez: Leszka Humennego, Agatę Byszewską oraz Joannę
Wójcik.
Raport pt. Diagnoza sposobów zwiększenia koordynacji działań w zakresie usług
publicznych pomiędzy JST na terenie powiatu jasielskiego został przygotowany przez zespół
autorski koordynowany przez Bohdana Turowskiego.
Raport pt. Diagnoza kapitału intelektualnego gmin powiatu jasielskiego został
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przygotowany przez zespół autorski koordynowany przez dr Magdalenę Jelonek, w którego
skład weszły również dr Katarzyna Kwarcińska oraz Iwona Krzywda.

1.5.

Uczestnicy badania
Autorzy niniejszej diagnozy pragną wyrazić podziękowania:



mieszkańcom powiatu jasielskiego – za udział w badaniach społecznego zapotrzebowania
na usługi publiczne (telefonicznych, internetowych i ankietowych), przeprowadzonych
w okresie wrzesień-październik 2013;



członkom społecznego forum Jasielskiej Agory – za udział w badaniach oraz opinie
zgłoszone do treści niniejszej diagnozy;



członkom Zespołów Gminnych Jasielskiej Agory – za opinie dotyczące ustaleń
diagnostycznych oraz pomoc w wypracowaniu rekomendacji;



koordynatorom gminnym i koordynatorowi powiatowemu – za pomoc w organizacji
procesu badawczego w jednostkach samorządu terytorialnego;



wójtom, burmistrzom i staroście powiatu – za stworzenie dogodnych warunków do
przeprowadzenia badania w kierowanych jednostkach oraz przedstawienie opinii na
temat zawartości niniejszej diagnozy;



uczestnikom

wywiadów indywidualnych

terytorialnego

i

samorządowych

– pracownikom jednostek samorządu

jednostek

organizacyjnych,

pracownikom

przedsiębiorstw i innych instytucji świadczących usługi publiczne, przedsiębiorcom oraz
przedstawicielom organizacji pozarządowych – za udział w badaniach;


uczestnikom wywiadów grupowych – pracownikom jednostek samorządu terytorialnego
i samorządowych jednostek organizacyjnych, pracownikom przedsiębiorstw i innych
instytucji świadczących usługi publiczne, przedsiębiorcom oraz przedstawicielom
organizacji pozarządowych – za udział w badaniach;



panu Andrzejowi Czerneckiemu, Burmistrzowi Miasta Jasło – za stworzenie przyjaznej dla
realizacji badań atmosfery współpracy jednostek samorządu terytorialnego;



paniom Małgorzacie Adamskiej-Chmiel oraz Monice Kiczurze-Wójcik – za wsparcie
w zakresie

koordynacji

i

organizacji

badań
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na

terenie

jasielskiego

obszaru

funkcjonalnego;


panu dr Krzysztofowi Głucowi – za współpracę metodologiczną i merytoryczną w toku
realizowanych badań;



pani Agacie Koba, rzeczniczce prasowej Urzędu Miasta w Jaśle – za wsparcie w zakresie
promocji badań.
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2. Kontekst teoretyczny i założenia metodologiczne
W niniejszej części raportu przedstawiony zostanie kontekst teoretyczny dotyczący
problematyki badania usług publicznych oraz metodologia realizacji badań w module 1.
Przedstawione w tym miejscu treści charakteryzują sposób konceptualizacji podejmowanej
problematyki badawczej, ścieżkę operacjonalizacji procesu badawczego a w konsekwencji
sporządzenia samego opracowania diagnozy stanu usług w jasielskim obszarze
funkcjonalnym.

2.1.

Kontekst teoretyczny
W badaniu stanu usług publicznych w jasielskim obszarze funkcjonalnym zostały

wykorzystane przede wszystkim następujące podejścia teoretyczne:


metody diagnozowania zjawisk na potrzeby planowanych interwencji publicznych;



ewaluacja oparta na teorii programu;



analiza usług publicznych.

Poniżej syntetycznie opisano każde z tych podejść.

Diagnoza jako element planowania interwencji publicznej
Diagnoza jest punktem wyjścia dla planowania i realizacji interwencji publicznej. Służy
ona identyfikacji i zrozumieniu problemów, które wymagają uwagi. Zrozumienie problemu
oznacza przy tym zarówno jego opisanie, jak i wskazanie przyczyn, które problem ten
wywołują. Należy zwrócić uwagę, że właściwie przeprowadzona diagnoza – z jednej strony
uwzględnia obiegowe opinie na temat danego problemu, z drugiej zaś – wykracza poza,
bowiem dąży do dokładnego udokumentowania zarówno istoty problemu, jego przyczyn,
a także istotnych czynników kontekstowych.
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Jak zauważa E. Bardach 1 , właściwe określenie problemu prowadzi do jego
zoperacjonalizowania poprzez kwantyfikację, tj. głównie liczbowego określenia nadmiaru lub
niedoboru występowania jakiegoś zjawiska. Ponadto diagnoza nie powinna ograniczać się do
samych problemów. Powinna również zwracać uwagę na identyfikację ukrytych możliwości.
Należy także przywołać jeszcze jedną ważną obserwację tego autora – ważną cechą
właściwie przeprowadzonej diagnozy jest iteracyjność. Oznacza ona, że w celu
przygotowania trafnego opisu diagnozy, poszczególne ustalenia diagnostyczne należy
konsultować z różnymi interesariuszami i pogłębiać poprzez wyniki kolejnych badań.
Kluczowe etapy diagnozy przedstawiono na rysunku 1. Na podstawie danych
zgromadzonych w procesie badawczym opisano sposób dostarczania usług w poszczególnych
jednostkach samorządu terytorialnego jasielskiego obszaru funkcjonalnego. Na tej podstawie
zidentyfikowano najważniejsze wyzwania dla poszczególnych rodzajów usług. Te były z kolei
punktem wyjścia dla sformułowania rekomendacji dla poszczególnych wyzwań, będących
zalążkiem dla przyszłych priorytetowych kierunków działań.

Rysunek 1. Kluczowe etapy diagnozy

opis sytuacji

identyfikacja
najważniejszych
wyzwań

sformułowanie
rekomendacji

Źródło: opracowanie własne.

1

Bardach E., Praktyczny poradnik do analizy polityk publicznych. Osiem etapów skutecznego rozwiązywania
problemów, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2007.
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Ewaluacja oparta na teorii programu
Kolejnym podejściem teoretycznym wykorzystanym w badaniu diagnozy stanu usług
na terenie jasielskiego obszaru funkcjonalnego była ewaluacja oparta na teorii programu.
Podkreśla ona, że zanim przystąpimy do zadawania pytań ewaluacyjnych powinniśmy znać
teorię programu. Teoria programu to wyobrażenie na temat tego, jak program może (bądź
powinien) działać lub – jak wskazuje Huey-Tsyh Chen – „dookreślenie, co musi być zrobione,
aby osiągnąć pożądane efekty, jakich innych efektów programu można oczekiwać i w jaki
sposób te cele i efekty zostaną wygenerowane2”.
Badacze zwracają uwagę na rozróżnienie oficjalnej i faktycznej teorii programu.
Oficjalna teoria, zapisana w dokumentach programowych, jest dostosowana do
zewnętrznych wymogów programu, np. może być tworzona z myślą o potencjalnych
kontrolach. Natomiast faktyczna teoria programu jest konstruktem myślowym, który
w rzeczywistości kieruje działaniami osób odpowiedzialnych za realizację programu. Dużym
wyzwaniem dla ewaluatorów może być więc dotarcie do faktycznej teorii programu.
Możemy mieć do czynienia z więcej niż jedną teorią programu, kiedy to każda grupa
interesariuszy

(pracownicy

JST,

klienci

usług

publicznych,

pracownicy

jednostek

dostarczający usługi publiczne) będzie miała swoją własną teorię.
Model realizacji tego typu ewaluacji zaproponowała Jane Davidson3. Według niej, na
początku należy ocenić potrzeby informacyjne odbiorców ewaluacji. Następnie, poprzez
analizę danych zastanych i wywiady z interesariuszami, należy zidentyfikować wszelkie
możliwe zmiany, które mogą być wywołane przez program i poszukać wszystkich możliwych
przyczyn tych zmian. Do tak zbudowanego wstępnego modelu działania programu należy
dodać wszystkie możliwe zależności, pojawiające się w programie, które przedstawione są
w literaturze przedmiotu. Ostatnim etapem jest test tak zbudowanej teorii (najlepiej na
podstawie innych danych niż te, na których model był budowany).
Istnieją jeszcze bardziej szczegółowe modele przeprowadzania ewaluacji opartej na
teorii programu. Na przykład Souraya 4 prezentuje cały zestaw pytań, na które należy
odpowiedzieć, by wygenerować kompletną teorię programu. Elementy, które zdaniem tej
2

Chen H.T., Theory – driven evaluations, Sage, California, Newbury Park 1990, s. 43.
Davidson J., Ascertaining Causality in Theory-Based Evaluation, New Directions for Evaluation, n. 87 Fall, 2000,
ss. 17-26.
4
Souraya S., Putting Program Theory into Operation, [w:] American Journal of Evaluation Vol. 20, No. 2.
3
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autorki powinny znaleźć się w teorii programu, umieszczono w tabeli 1.
Tabela 1. Elementy teorii programu
Definicja problemu

Co jest przyczyną działania programu?
Kogo dotyczy problem?
Jaki stan jest problemem?
Co jest źródłem problemu?
Jakie elementy kontekstu problemu są istotne?
Krytyczne zasoby
Co jest niezbędne do skutecznego działania?
Jakie zasoby są potrzebne do rozwiązania problemu (finansowe, ludzkie)?
W jaki sposób należy je wykorzystać?
Jaka powinna być intensywność wykorzystania?
Procesy pośredniczące W jaki sposób działanie doprowadzi do rozwiązania problemu?
Jaka jest relacja przyczynowo-skutkowa pomiędzy problemem,
działaniami, produktami, rezultatami i wpływem?
Oczekiwane rezultaty
Co wyniknie z działania?
Jakie będą efekty?
Jakie mogą się pojawić niepożądane efekty?
Kiedy się pojawią?
Czynniki zewnętrzne
Jakie elementy kontekstu mają znaczenie dla programu?
Jakie instytucje odpowiadają za realizację?
Jakie czynniki ekonomiczne/kulturowe/społeczne są istotne?
Wdrożenie
W jak sposób działanie będzie zrealizowane?
Jakie są krytyczne elementy wdrożenia?
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sidani Souraya, Putting Program Theory into Operation,
[w:] American Journal of Evaluation, Vol. 20, No. 2, 1999.

Powyżej opisane pytania były punktem wyjścia dla konstrukcji narzędzi badawczych
do jakościowej części badania. Ponadto jednym z efektów zastosowania podejścia było
stworzenie modelu logicznego dla każdej kategorii usług publicznych.
Modele logiczne są tworzone by realizować następujące cele:


lepsze planowanie działań w ramach danej kategorii usług;



lepsze zarządzanie działaniami;



ułatwienie komunikacji pomiędzy interesariuszami;



dostarczanie argumentów na rzecz wprowadzania niezbędnych zmian.

Tabela poniżej przedstawia powiązane ze sobą elementy, które tworzą model
logiczny. Na poziomie planowanego zadania badawczego wyróżniamy zasoby i działania,
natomiast na poziomie efektów: produkty, rezultaty i wpływ. Kluczowe znaczenie dla
poprawnego modelu logicznego ma właściwe określenie relacji pomiędzy poszczególnymi
elementami.
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Tabela 2. Elementy modelu logicznego
Poziom
Element
planowania

praca

Opis elementu

Pytanie, na które
Sposób opisu
odpowiadamy
(przykłady)
w ramach danego
elementu
Czego używamy? rzeczownik (kadry,
finanse)

zasoby

zasoby ludzkie i rzeczowe
(w większości przypadków
mierzone nakładami finansowymi)
wykorzystane w procesie
wdrożenia interwencji
działania sposób wykorzystania zasobów
Co robimy?
w celu osiągnięcia rezultatów

czasownik – opis
czynności
(organizowanie,
koordynowanie)
efekty
produkty konkretne, mierzalne efekty
Co jest
planowana ilość
działań (wyrażone liczbą)
bezpośrednim
(np. liczba osób
namacalnym
objętych
efektem działań? wsparciem)
rezultaty opisują zmianę na poziomie
Co zmieniamy na opis pozytywnej
beneficjentów
poziomie
zmiany (np. wyższe
beneficjentów?
kompetencje)
wpływ
opisują zmianę na szerszym
Co zmieniamy na opis pozytywnej
poziomie (w tym przypadku
poziomie powiatu? zmiany (np. wyższa
powiatu)
jakość życia)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bienias Stanisław, Tomasz Gapski, Jakub Jąkalski, Iwona
Lewandowska, Elżbieta Opałka, Piotr Strzęboszewski, Ewaluacja. Poradnik dla pracowników
administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012; Using Logic Models to
Bring Together Planning, Evaluation, and Action. Logic Model Development Guide, W.K. Kellogg
Foundation 2004.

Analiza usług publicznych
Usługi publiczne to dobra publiczne, w odniesieniu do których niemożliwe jest
wykluczenie kogokolwiek z korzystania z nich – przysługują wszystkim bez względu na
dochód. Usługi publiczne świadczone są obywatelom bezpośrednio przez administrację
publiczną (w ramach sektora publicznego) lub są świadczone przez podmioty niepubliczne
(prywatne, pozarządowe). Usługi publiczne są finansowane ze środków publicznych lub
mieszanych (co obecnie jest wyraźną tendencją). Usługi publiczne są więc dostarczane nie
tylko przez podmioty publiczne, a finansowanie tych usług odbywa się również ze środków
niepublicznych. Od usług publicznych oczekujemy określonej jakości, co oznacza, że
niezależnie od liczby osób z nich korzystających, chcemy mieć takie same prawa
w korzystaniu z nich, a każdy nowy konsument nie narusza uprawnień pozostałych.
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Jednym z istotnych punktów odniesienia dla badania usług publicznych były
doświadczenia wyniesione przez autorów diagnozy z innych projektów poświęconych temu
zagadnieniu: Program Rozwoju Instytucjonalnego (www.pri.msap.pl) oraz ekspertyzy
sporządzonej dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt. „Założenia krajowego systemu
standaryzacji usług publicznych”5.
W ramach tego dokumentu zaproponowano kategoryzację usług publicznych (usługi
publiczne są zgrupowane w subkategoriach, a te z kolei w kategoriach), a także portfel
wskaźników umożliwiających pomiar stopnia ich realizacji (por. tabela poniżej). Propozycje te
były punktem wyjścia do systematyzacji usług publicznych oferowanych w powiecie
jasielskim, a także oceny stanu usług i zapotrzebowania na nie.

Tabela 3. System oznaczeń usług i wskaźników ich realizacji
Kategoria usługi
publicznej
A – Usługi edukacyjne
i szkoleniowe
B – Usługi medyczne

Subkategoria usługi
publicznej
A.1, A.2, ...

C – Usługi
komunikacyjne
D – Usługi komunalne
i związane z ochroną
środowiska
E – Usługi kulturalne

C.1, C.2, ...

Usługa publiczna
A.1.1, A.1.2,...
A.2.1, A.2.2,...
B.1.1, B.1.2,...
B.2.1, B.2.2,...
C.1.1, C.1.2,...
C.2.1, C.2.2,...
D.1.1, D.1.2,...
D.2.1, D.2.2,...

B.1, B.2, ...

D.1, D.2, ...

Wskaźnik realizacji
usługi
A.1.1.1, A.1.1.2,...
A.1.2.1, A.1.2.2,...
B.1.1.1, B.1.1.2,...
B.1.2.1, B.1.2.2,...
C.1.1.1, C.1.1.2,...
C.1.2.1, C.1.2.2,...
D.1.1.1, D.1.1.2,...
D.1.2.1, D.1.2.2,...

E.1, E.2, ...

E.1.1, E.1.2,...
E.1.1.1, E.1.1.2,...
E.2.1, E.2.2,...
E.1.2.1, E.1.2.2,...
Źródło: M. Zawicki, R. Chrabąszcz, Założenia krajowego systemu standaryzacji usług publicznych,
ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Kraków, listopad 2010.

Rysunek 2 przedstawia podstawowe elementy analizy społecznego zapotrzebowania
na usługi publiczne. W oparciu o tak określone ramy zrealizowano część badania
ukierunkowaną na analizę społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne w jasielskim
obszarze funkcjonalnym.

5

Zawicki M., Chrabąszcz R., Założenia krajowego systemu standaryzacji usług publicznych, ekspertyza dla
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Kraków, listopad 2010.
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Rysunek 2. Podstawowe elementy analizy społecznego zapotrzebowania usługi publiczne

dostępność usług
(terytorialna
i cenowa)

sugestie zmian
(w tym lepsze
poinformowanie)

jakość usług

Źródło: opracowanie własne.

2.2.

Założenia metodologiczne
W celu jak najtrafniejszej odpowiedzi na pytania badawcze, zastosowano triangulację

kompetencji badawczych, źródeł danych oraz wykorzystanych metod badań. W skład zespołu
badawczego weszli zarówno naukowcy zajmujący się różnymi aspektami analizy polityk
publicznych (analizą polityki publicznej, implementacją i ewaluacją), a także specjaliści
zajmujący

się

poszczególnymi

kategoriami

usług

publicznych

(usługi

komunalne

i zaopatrzenie w energię, komunikacja i transport, edukacja, kultura, opieka zdrowotna).
Zgodnie z założeniami przeprowadzenia diagnozy, wykorzystano różnorodne źródła
danych. Najpierw przeanalizowano dane zastane – zarówno te ogólnodostępne (przede
wszystkim publikowane w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego), jak
i będące w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego objętych badaniem. Na kolejnym
etapie poznano opinie, zgodnie metodologią teorii programu, różnych kategorii
interesariuszy usług publicznych, w tym:


dostarczycieli

usługi

–

organów

administracji

publicznej,

które

w

świetle

obowiązującego prawa są zobowiązane do zapewnienia dostawy usługi;


producentów usług – podmiotów, które w imieniu dostarczyciela świadczą usługi ich
odbiorcom;



klientów

usług

–

zarówno

indywidualnych

(mieszkańców

powiatu),

i instytucjonalnych (przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych);


członków Jasielskiej Agory – będących reprezentantami społeczności lokalnych.
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jak

Całość zebranych danych była analizowana z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej
autorów raportu.
W ramach realizacji badania wykorzystano różnorodne metody i techniki badawcze,
tj.:
1. Analiza danych zastanych – przegląd istniejących dokumentów strategicznych
i operacyjnych, danych statystycznych (GUS oraz dane dostępne w JST w powiecie
jasielskim), dotychczas realizowanych ewaluacji, dostępnych opracowań i innych
dokumentów, mających wartość informacyjną dla realizowanego badania.
2. Przegląd literatury naukowej i fachowej w zakresie współczesnego podejścia do
zarządzania usługami publicznymi.
3. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z wybranymi klientami usług publicznych –
41 wywiadów (z uwzględnieniem zróżnicowania ze względu na miejsce zamieszkania,
płeć, wiek i wykształcenie; badano także przedstawicieli organizacji pozarządowych
i przedsiębiorstw).
4. Ankiety/wywiady kwestionariuszowe z klientami usług publicznych w powiecie
jasielskim – łącznie zebrano 1 957 ankiet.
Dane dotyczące badania klientów usług publicznych gromadzono za pomocą
różnorodnych technik. Oprócz wywiadów pogłębionych, zrealizowano badania ilościowe.
Najpierw za pomocą ankiety audytoryjnej przebadano członków Jasielskiej Agory
(70 respondentów). W dalszej kolejności opinie od mieszkańców powiatu zbierano za
pomocą:
 badania telefonicznego (CATI) – opinie na temat zadowolenia z usług i pożądanych
zmian

(w tym poziom

poinformowania mieszkańców);

przebadano 1 291

respondentów;
 ankiety papierowej – opinie na temat dostępności usług; przebadano 286
respondentów;
 ankiety webowej – opinie na temat zadowolenia z usług i pożądanych zmian (w tym
poziom poinformowania mieszkańców); przebadano 310 respondentów.
Wykorzystanie kilku kanałów zbierania opinii umożliwiło uwzględnienie poglądów
i preferencji różnorodnych grup mieszkańców.
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5. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z instytucjami odpowiedzialnymi za realizację
usług publicznych.
6. Wywiady indywidualne z przedstawicielami JST (z przedstawicielami gmin i powiatu).
7. Wywiady grupowe (FGI)/warsztaty – 6 wywiadów grupowych z dostarczycielami usług
na obszarze powiatu oraz 1 warsztat z członkami Jasielskiej Agory, poświęcony
omówieniu i skonsultowaniu wyników badania oraz wypracowaniu ostatecznej wersji
raportu diagnostycznego.
8. Analizy eksperckie – analizy przeprowadzane przez ekspertów zajmujących się
poszczególnymi obszarami usług publicznych.

Na rysunku 3 przedstawiono podstawowe etapy zbierania i analizy danych. Oprócz
wcześniej opisanej triangulacji kompetencji, źródeł i metod badawczych, w dochodzeniu do
ustaleń diagnostycznych zastosowano podejście iteracyjne.
Rysunek 3. Podstawowe etapy zbierania i analizy danych
Analiza danych
zastanych

Wywiady
z interesariuszami

Wstępne ustalenia
diagnostyczne

Wywiady grupowe
z interesariuszami
usług

Pierwsza wersja
diagnozy

Spotkania
Zespołów
Gminnych
Jasielskiej Agory

Prezentacja
diagnozy na
spotkaniu
Jasielskiej Agory

Druga wersja
diagnozy

Zaopiniowanie
diagnozy przez
Zleceniodawcę

Ostateczna wersja
diagnozy

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 4 przedstawiono zestawienie ilustrujące powiązania między poszczególnymi
pytaniami badawczymi oraz technikami badawczymi wykorzystanymi w celu udzielenia
odpowiedzi na poszczególne pytania. Silny związek (duża rola określonej techniki
w odpowiedzi na pytanie) został oznaczony kolorem ciemnoniebieskim, średni związek –
kolorem jasnoniebieskim, a nikły związek – kolorem białym.
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Tabela 4. Związek pytań kierunkowych i technik badawczych
Techniki badawcze

1. Jaki jest
obecny stan
usług
publicznych?

Analiza danych zastanych
Przegląd literatury naukowej i fachowej
Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z wybranymi
klientami usług publicznych
Ankiety/wywiady kwestionariuszowe z klientami
usług publicznych
Model logiczny usług publicznych
Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
z instytucjami odpowiedzialnymi za realizację usług
publicznych
Wywiady indywidualne z przedstawicielami JST
Wywiady grupowe z dostarczycielami usług
Warsztat końcowy z członkami Jasielskiej Agory
Analizy eksperckie
Inaugurujący panel ekspercki

Źródło: opracowanie własne.
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Pytania kierunkowe
2. Jakie jest
3. Jakie zmiany
społeczne
należy uznać za
zapotrzebowanie priorytetowe?
na usługi
publiczne?

3.

Charakterystyka stanu usług publicznych

3.1.

Usługi publiczne w powiecie jasielskim – perspektywa porównawcza
W tej części charakteryzujemy, w sposób syntetyczny, stan analizowanych w raporcie

usług publicznych za pomocą wskaźników zdefiniowanych w podstawowych dokumentach
strategicznych:

Krajowej

Strategii

Rozwoju

Regionalnego

oraz

Strategii

Rozwoju

Województwa Podkarpackiego. Aby trafniej zinterpretować wartości wskaźników dla
powiatu jasielskiego porównano je do przeciętnych wartości dla kraju, województwa
podkarpackiego a także do powiatów sąsiednich. W analizie tej pominięto wskaźniki
określone w wyżej wymienionych dokumentach, ale dla których nie są gromadzone dane na
poziomie powiatu. W przypadku usług komunalnych oraz transportu i komunikacji,
uwzględniono również wskaźniki, które nie występują w dokumentach strategicznych.
Wartości wskaźników dla powiatu jasielskiego niższe od wartości przeciętnych dla
kraju zaznaczono kolorem czerwonym. Z kolei wskaźniki, które w powiecie jasielskim
przewyższają wartości średnie dla kraju oznaczono kolorem zielonym. Wskaźniki, które
w powiecie jasielskim osiągają wyższe wartości niż w powiatach sąsiednich oznaczono
strzałką pionową skierowaną w górę (↑). Natomiast wartości wskaźników, które w powiecie
jasielskim osiągają wartości niższe niż w powiatach sąsiednich zostały zilustrowane strzałką
skierowaną w dół (↓).

Usługi komunalne
Zarówno jeśli chodzi o korzystanie z sieci wodociągowej jak i kanalizacji, powiat
jasielski lokuje się zarówno poniżej średniej dla województwa jak i dla całego kraju.
Natomiast odsetek ludzi korzystających z tych usług jest porównywalny do okolicznych
powiatów. Z kolei w przypadku udziału odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpadów
wytworzonych w ciągu roku, powiat jasielski odnotowuje wyniki znacznie lepsze od
przeciętnej krajowej, ale są one niższe zarówno od wartości dla powiatów sąsiednich oraz od
średniej w województwie.
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KSRR

GUS

90,9%↓

91,8

72,30%

GUS

44%

76%

88%

58%

28%

100% bd.
43%

60%

Powiat tarnowski

64%

Powiat gorlicki

61%

Powiat dębicki

55%

Powiat strzyżowski

GUS

Powiat krośnieński

Przeciętna wartość dla
kraju

KSRR

Powiat jasielski

Źródło danych

odsetek ludności korzystającej
z kanalizacji (2011 r.)
udział odpadów poddanych
odzyskowi w ilości odpadów
wytworzonych w ciągu roku
(2012 r.)
odsetek ludności korzystającej
z sieci wodociągowej (2011 r.)

Źródło wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Przeciętna wartość dla
województwa
podkarpackiego

Tabela 5. Usługi komunalne w powiecie jasielskim na tle kraju, województwa i okolicznych
powiatów

55%

44%

32,90%

97%

98%

100%

74%

36%

57%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Transport i komunikacja
Jak pokazują dane przedstawione w tabeli poniżej, dostępność komunikacyjna
powiatu, wyrażana czasem dojazdu z miasta powiatowego do stolicy województwa, jest
w powiecie jasielskim słabsza w porównaniu do większości powiatów z nim sąsiadujących.
Pod tym względem w gorszej od powiatu jasielskiego sytuacji jest jedynie leżący
w województwie małopolskim powiat gorlicki. Warto odnotować, że planowane w krótkim
i średnim horyzoncie czasowym inwestycje drogowe nie wpłyną na poprawę dostępności
komunikacyjnej powiatu jasielskiego, ale będą miały taki wpływ dla niektórych powiatów
sąsiednich. A

zatem, bez

podjęcia

zasadniczych

działań, relatywna

dostępność

komunikacyjna powiatu jasielskiego będzie się pogarszać6.
W porównaniu do przeciętnych wyników dla kraju i województwa w powiecie
jasielskim istnieje stosunkowo dużo dróg gminnych i powiatowych o twardej nawierzchni
(dane w odniesieniu do liczby ludności i powierzchni). Jednocześnie analogiczne wartości dla
powiatu są niższe niż dla większości okolicznych powiatów. Długość dróg gminnych
i powiatowych o nawierzchni gruntowej jest porównywalna do powiatów sąsiednich
i jednocześnie krótsza od przeciętnych wartości wskaźnika dla województwa i kraju
(w przypadku odniesienia długości dróg do liczby mieszkańców).

6

Czas dojazdu wynoszący 60 minut uważa się z graniczny z punktu widzenia codziennych dojazdów do pracy.
W przypadku Jasła granica ta jest nieznacznie przekroczona.
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Czas dojazdu ze stolicy
powiatu do stolicy
województwa w min.
(2006 r.)
Czas dojazdu ze stolicy
powiatu do stolicy
województwa w
min.(2013 r.)
Dostępność komunikacyjna
transportem zbiorowym
(dojazd ze stolicy powiatu
do stolicy województwa)
(2012 r.)
drogi gminne i powiatowe
o twardej nawierzchni na
100 km2 (2011 r.)
drogi gminne i powiatowe
o twardej nawierzchni na
10 tys. ludności (2011 r.)
drogi gminne i powiatowe
o gruntowej nawierzchni na
100 km2 (2011 r.)
drogi gminne i powiatowe
o gruntowej nawierzchni na
10 tys. ludności (2011 r.)

Diagnoza
w ramach
SRWP, 2008
r.7

Google
Maps

Diagnoza
w ramach
SRWP8,

61↓

nd.

nd.

47

30

33

70

nd.

nd.

63

35

45

nd.

nd.

86,0

71,2

74,6

81,6

88,7

61,7↓

59,7

60,5

67,5

22,0

21,1

42,2

15,8

17,7

34,2

pow. 60
minut↓

pow. 60
minut

46-60
minut

Powiat tarnowski

Powiat gorlicki

Powiat dębicki

Powiat strzyżowski

Powiat krośnieński

Przeciętna wartość
dla kraju

Przeciętna wartość
dla województwa
podkarpackiego

Nazwa wskaźnika

Powiat jasielski

Źródło danych

Tabela 6. Transport i komunikacja w powiecie jasielskim na tle kraju, województwa i okolicznych
powiatów

nd.

nd.

111 (Kraków) 63 (Kraków)
97 (Rzeszów) 75 (Rzeszów)

pow. 60
minut

nd.

nd.

117,9

102,9

129,1

71,7

67,8

91,0

91,9

6,7

14,0

22,8

37,2

58,9

5,6

11,3

13,1

32,9

41,9

GUS

GUS

GUS

GUS

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, SRWP oraz Google Maps.

Edukacja
Z danych przedstawionych w tabeli poniżej wyłania się pozytywny obraz stanu
edukacji w powiecie jasielskim. W wielu przypadkach wartości wskaźników dla powiatu
jasielskiego są bowiem wyższe od przeciętnych dla kraju i województwa. Idzie tu przede
wszystkim o odsetek dzieci w wieku lat 3-5 objętych wychowaniem przedszkolnym na
terenach miejskich, średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej –
historia i wiedza o społeczeństwie oraz w części matematyczno/przyrodniczej – matematyka,
liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przypadająca na 1 komputer z dostępem
szerokopasmowym.

7

Jan Friedberg, Dostępność terytorialna Polski wschodniej i korytarze krajowe wiążące ten region z Europą oraz
prowadzące do dostępności przestrzennej wszystkich ośrodków powiatowych, Warszawa 2006.
8
Charakterystyka systemu osadniczego województwa podkarpackiego z identyfikacją biegunów wzrostu oraz
wyróżnieniem obszarów funkcjonalnych na poziomie regionalnym i lokalnym, Polska Akademia Nauk, Instytut
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa 2012.
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Ale istnieją również obszary wymagające szczególnej uwagi, a mianowicie zdawalność
matur w technikach oraz odsetek dzieci w wieku lat 3-5 objętych wychowaniem
przedszkolnym na terenach wiejskich. Na kwestie te należy zwrócić uwagę projektując
działania usprawniające w sferze zarządzania usługami edukacyjnymi w powiecie jasielskim.

średnie wyniki egzaminu
gimnazjalnego w części
humanistycznej – język
polski (2013 r.)
średnie wyniki egzaminu
gimnazjalnego w części
humanistycznej – historia i
wos (2013 r.)
średnie wyniki egzaminu
gimnazjalnego w części
matematyczno/
przyrodniczej –
matematyka (2013 r.)
średnie wyniki egzaminu
gimnazjalnego w części
matematyczno/
przyrodniczej – nauki
przyrodnicze (2013 r.)
zdawalność matur
w liceach
ogólnokształcących
(główny termin,
przedmioty obowiązkowe)
(2013 r.)
zdawalność matur
w technikach (główny
termin, przedmioty
obowiązkowe) (2013 r.)
liczba uczniów szkół
podstawowych
przypadająca na
1 komputer z dostępem
szerokopasmowym (2012
r.)
liczba uczniów gimnazjów
przypadająca na 1
komputer z dostępem
szerokopasmowym
(2012 r.)

SRWP CKE

SRWP CKE

KSRR

CKE

KSRR

CKE

utrzymanie
poziomu
powyżej
średniej
SRWP CKE krajowej
utrzymanie
poziomu
powyżej
średniej
SRWP CKE krajowej

Ogółem:
63,8,
Miasto:
84,5,
Wieś:
50,2

Ogółem:
69,7,
Miasto:
83,7,
Wieś:
50,8

Ogółem:
54,3,
Miasto:
81,3,
Wieś:
50

Powiat tarnowski

Powiat strzyżowski

Powiat krośnieński
Ogółem:
58,5,
Miasto:
128,1,
Wieś:
49,5

Powiat gorlicki

Ogółem:
56,4,
Miasto:
93,9,
Wieś:
40,2

Przeciętna wartość
dla kraju

Przeciętna wartość
dla województwa
podkarpackiego

Powiat jasielski

Ogółem:
78,
Miasto:
95,
Wieś:
60,1
utrzymanie
poziomu
powyżej
średniej
krajowej
utrzymanie
poziomu
powyżej
średniej
krajowej
utrzymanie
poziomu
powyżej
średniej
krajowej
utrzymanie
poziomu
powyżej
średniej
krajowej

Powiat dębicki

odsetek dzieci w wieku lat
3-5 objętych
wychowaniem
przedszkolnym
(przedszkola, punkty
i zespoły przedszkolne)
KSRR,
(2012 r.)
SRWP GUS

Wartość
szacunkowa
w SRWP w 2020 r.

Źródło danych

Źródło wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Tabela 7. Edukacja w powiecie jasielskim na tle kraju, województwa i okolicznych powiatów

Ogółem:
61,4,
Miasto:
84,
Wieś:
47,1

Ogółem:
61,2,
Miasto:
84,
Wieś:
57,6

Ogółem:
58,
Miasto:
105,1,
Wieś:
53,4

63

63

62

63,3

63

63,9

61,7

61,4

59,6

59

58

57,6

58,1

59,8

57,4

59,1

51,6

50

48

49,7

49,9

52,4

47,7

48,1

62

62

59

61,1

62,1

63,3

61,5

61,5

92

90

94

81

90

94

93

84

68

70

81

65

76

66

72

63

KSRR,
SRWP GUS

6

6,4

8

10,1

6,1

6,2

8,2

8,2

7,3

KSRR,
SRWP GUS

8

7,5

9

10,5

6,7

7,3

9,5

9,5

10,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, CKE oraz SRWP.
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Kultura
Na podstawie wybranych wskaźników dotyczących usług kulturalnych należy
stwierdzić, że stan tych usług w powiecie jasielskim kształtuje się na poziomie
porównywalnym do powiatów sąsiadujących. Jednocześnie, w przypadku wydatków
jednostek samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz
poziom czytelnictwa, mamy do czynienia z wartościami niższymi od przeciętnej w skali
województwa i kraju.

czytelnicy na 1 000 mieszkańców
(2012 r.)
Zwiedzający muzea i oddziały
muzealne na 1000 mieszkańców
(2012 r.)

KSRR

1,05 1,76

Powiat tarnowski

Powiat gorlicki

Powiat dębicki

,80

Powiat
strzyżowski

1,10

Powiat
krośnieński

Przeciętna
wartość dla kraju

Powiat jasielski

Wartość
szacunkowa w
SRWP w 2020 r.

,88

Przeciętna
wartość dla
województwa
podkarpackiego

średnia liczba uczestników imprez
w domach i ośrodkach kultury,
klubach i świetlicach w latach na
1 mieszkańca (2012 r.)
wydatki JST na kulturę i ochronę
dziedzictwa narodowego na
1 mieszkańca (2012 r.)

Źródło danych

Nazwa wskaźnika

Źródło wskaźnika

Tabela 8. Kultura w powiecie jasielskim na tle kraju, województwa i okolicznych powiatów

,76 1,44

,90

111,0 139,4 141,2 83,1 103,1 75,7

78,0

GUS

SRWP

GUS

SRWP

GUS

SRWP

GUS

wzrost do
poziomu średniej
krajowej
wzrost do
poziomu średniej
krajowej
wzrost o 20%
(w stosunku do
474 w 2012 r.)

100,7

165

168

168

123

186

149

184

158

474

474

693

650

0,0

192

974

90

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Opieka zdrowotna
Stan opieki zdrowotnej w powiecie jasielskim, jaki wyłania się z zestawienia
podstawowych wskaźników, jest dość niejednoznaczny. W powiecie jasielskim mamy do
czynienia z bardzo wysokim odsetkiem zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia.
Jest on wyższy zarówno od przeciętnych wartości dla kraju i województwa jak i od powiatów
sąsiednich. Korzystne są natomiast w powiecie jasielskim wartości takich wskaźników, jak
zgony niemowląt na 1 000 urodzeń żywych oraz zgony spowodowane nowotworami
złośliwymi na 10 tys. mieszkańców. W obydwu przypadkach są one niższe zarówno od
wartości średnich dla kraju i województwa, jak również od powiatów sąsiednich.
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25,6

23,0

22,7 24,8

20,6

25,5

SRWP
KSRR,
SRWP

GUS

40

55,9↓

50,3

45,2

50,3

47,8 51,1

51,1

42,5

GUS

3

2,6↑

5,1

4,6

6,1

9,4

4,7

4,4

8,6

Powiat jasielski

Powiat tarnowski

23,1

Powiat gorlicki

20,1↑

Powiat dębicki

Powiat strzyżowski

17

Przeciętna wartość dla
województwa
podkarpackiego

GUS

Wartość szacunkowa
w SRWP w 2020 r.

SRWP

Źródło danych

Powiat krośnieński

zgony wg przyczyn na 10 tys.
mieszkańców: nowotwory
złośliwe (2011 r.)
zgony wg przyczyn na 10 tys.
mieszkańców: choroby układu
krążenia (2011 r.)
zgony niemowląt na 1 000
urodzeń żywych (2012 r.)

Źródło wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Przeciętna wartość dla kraju

Tabela 9. Opieka zdrowotna w powiecie jasielskim na tle kraju, województwa i okolicznych
powiatów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

3.2.

Usługi komunalne i zaopatrzenie w energię

Uwagi wprowadzające
Usługi komunalne i zaopatrzenie w energię to usługi publiczne, które poprzez
odpowiednie rozwiązania techniczne, służą dostarczaniu bezpośrednio do domów/posesji,
jak i odbieraniu z nich, różnego rodzaju produktów/rzeczy. Tego typu usługi obejmują
wodociągi i kanalizację, odbiór i wywóz odpadów (śmieci), dostarczanie energii elektrycznej,
gazu, często ciepła (zwykle w miastach) oraz systemy łączności telefonicznej i przesyłania
informacji (Internet). Część z nich to usługi stale obecne w życiu każdej osoby – dotyczy to
przede wszystkim dostępu/dostaw wody i energii elektrycznej, także odbierania odpadów.

Zakres badań
Niezależnie od rzeczywistych kompetencji gmin i powiatu, ocenie poddano wszystkie
wymienione poniżej usługi, w czterech podstawowych grupach:


wodociągi i kanalizacja;



gospodarka odpadami;



energetyka: elektroenergetyka, gazownictwo i ciepłownictwo;



teletechnika: telefonia i Internet.
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W podsumowaniu uwzględniono zagadnienie kompetencji (uwarunkowań prawnych),
substytutywność (możliwość dostarczenia tego samego dobra dzięki różnym systemom –
usługi wzajemnie mogą się wymieniać, np. transport węgla z dostarczaniem ciepła, transport
listów z telefonią i Internetem) i komplementarność usług (dostarczanie jednej usługi jest
warunkiem koniecznym realizacji innej, np. większość usług nie może być realizowana bez
dostaw energii elektrycznej i dostępności systemem transportowym).
Przed opisem poszczególnych jednostek zdecydowano się na opis tych usług, które
w niewielkim stopniu, lub wcale nie zależą od tychże jednostek. Do usług tych należą:


usługi telekomunikacyjne i (w znaczącej części) Internet – realizowane przez sektor
prywatny (w zasadzie komercyjny) działający w warunkach regulowanego rynku, warto
także zwrócić uwagę, że główni operatorzy na tym rynku prowadzą swoją działalność
w skali ponadlokalnej, interwencja lokalna jest możliwa (dotyczy Internetu), ale
uzasadniona w przypadku braku operatora rynkowego (także, gdy barierą są opłaty);



dostarczanie energii elektrycznej – regulowane przez administrację rządową i (w zakresie
sieci) realizowane przez operatorów działających w skalach ponadlokalnych, teoretycznie
możliwy wybór dostawcy prądu przez odbiorcę nie upowszechnia się w przypadku
małych odbiorców (trudno ocenić realne korzyści), opłaty (cena) także nie zależą od
lokalnych samorządów, zmiany dla lokalnych społeczności wiążą się z alternatywnymi
źródłami energii i małą energetyką (fotowoltaika);



dostarczanie gazu – system funkcjonujący podobnie do elektroenergetyki (ale nie można
wybrać dostawcy gazu), nie zależy od lokalnych samorządów, zmiany dla lokalnych
społeczności wiążą się z alternatywnymi źródłami energii i małą energetyką (solary);



ze względu na problemy związane z dostępnością wody, istotne jest także zwrócenie
uwagi na to, że gospodarka wodna (bilans wodny, dostępność źródeł) także nie należy do
kompetencji gmin – jest to kompetencja administracji rządowej (RZGW – gospodarka
wodna) i samorządu województwa (melioracje);



w odniesieniu do oczyszczania ścieków oraz składowania i utylizacji odpadów – także
częściowo gminy nie mają na to wpływu (ścieki – podział na aglomeracje, odpady stałe –
lokalizacje ZUO).
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Usługi komunalne realizowane są w oparciu o dwie, w pewnym zakresie sprzeczne ze
sobą zasady – jedna to publiczny dostęp (każdy ma prawo z nich korzystać), często
użytkownik musi z nich korzystać (np. w gospodarce odpadami), z drugiej strony dostawca
nie może przerwać realizacji usługi (np. dostawa wody). Druga zasada to założenie
o gospodarczym charakterze usług – realizowane są przez przedsiębiorców za opłatą i winny
dać przedsiębiorcy dochód wystarczający do ich sfinansowania. Działalność przedsiębiorców
w zakresie gospodarki komunalnej jest działalnością regulowaną – wymagane są koncesje,
licencje i zezwolenia.

Dostępność cenowa
W zakresie gospodarki komunalnej usługi realizowane są odpłatnie (jest to generalna
zasada), ale obowiązują różne systemy ustalania opłat za korzystanie z nich. Wiąże się to
także z możliwościami interwencji, gdyby wysokość opłat (ceny) stała się barierą
w użytkowaniu systemów. Interwencja publiczna w tym zakresie związana jest z ich
publicznym charakterem (dobra publiczne, do których dostęp oraz ich jakość są także
gwarantowane poprzez system prawa) oraz z naturalnie kształtującymi się monopolami
(jeden dostawca na danym terenie, np. dostawca wody ze względu na funkcjonującą sieć
rurociągów). Warto także wspomnieć, że na ceny w zakresie telekomunikacji wpływ ma
polityka międzynarodowa – rozstrzygnięcia Unii Europejskiej.
a) Wodociągi i kanalizacja
Taryfy (ceny jednostkowe) zatwierdza uchwałą rada właściwej gminy – winny one
jednakże zapewnić opłacalność działalności gospodarczej przedsiębiorcy realizującego
usługę.
b) Energetyka
Taryfy w zakresie energetyki zatwierdzane są przez administrację rządową – Urząd
Regulacji Energetyki – winny one jednakże zapewnić opłacalność działalności
gospodarczej przedsiębiorcy realizującego usługę.
c) Gospodarka odpadami
Opłata ma charakter daniny publicznej na rzecz gminy – jej wysokość ustala rada
właściwej gminy. Gmina rozlicza się z przedsiębiorcami.

42

Na straży dostępności cenowej usług z zakresu gospodarki komunalnej stoi więc
władza publiczna ograniczana przepisami prawa, w tym koniecznością zapewnienia
opłacalności realizującym je przedsiębiorcom. Polityka w tym zakresie nie ma charakteru
opiekuńczego – tę funkcję pełni szeroko rozumiana opieka społeczna (zasiłki, dopłaty do
czynszów).

Poziom usług
Ocena jest trudna i nie zawsze jednoznaczna. Można dokonać oceny przy pomocy
wskaźników, których wartość lub ocena jakościowa (werbalna) pochodzi z bezpośrednich
pomiarów i/lub obserwacji analizowanego systemu. Uzupełnieniem tej oceny jest odwołanie
się do oceny klienta, użytkownika danego systemu. Nie zawsze oceny te (specjalisty i klienta)
będą zgodne, a przyczyny tego mogą być różne – inżynierowie i analitycy skupiają się przede
wszystkim na bezpieczeństwie i niezawodności proponowanych rozwiązań (biorąc pod
uwagę dostępne technologie i środki finansowe), także na ich funkcjonalności (przykładowo
poprzez standaryzację i powtarzalność rozwiązań), klient to także aspiracje, często postawy
roszczeniowe z jednej strony lub minimalizacja oczekiwań z drugiej. Badania społeczne nie
mogą przy tym zastąpić badań obiektywnych wskaźników ujętych w odpowiednich
przepisach technicznych, normach, czy też aktach prawnych (to przede wszystkim warunki
techniczne, normy bezpieczeństwa i normy dotyczące niezawodności). Niezależnie od opinii
społecznej, usługodawcę obowiązuje osiąganie parametrów wskazanych w tego typu
regulacjach. Ze względu na dużą liczbę parametrów określanych normami omówienie tego
zagadnienia w dalszej części pominięto, jedynie sygnalizując ten problem.

Miasto Jasło
Miasto Jasło jest, ze względu na swój potencjał, najbardziej złożoną strukturą
samorządu terytorialnego w powiecie jasielskim. Terytorialnie Jasło jest najmniejszą gminą
w powiecie a równocześnie ma największą liczbę ludności. W konsekwencji cechuje je
najwyższa gęstość zaludnienia i stosunkowo zwarta zabudowa. Pomijając zagadnienie
transportu drogowego, jako silnego czynnika komplementarnego w odniesieniu do innych
usług publicznych, w tym usług komunalnych, cecha ta wpływa (powinna wpływać)
pozytywnie na możliwość realizacji usług komunalnych, ich dostępność oraz parametry
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ekonomiczne (cena, opłacalność).

Formy organizacyjne
Pamiętając o uwagach podanych we wstępie niniejszego rozdziału – podstawową
jednostką organizacyjną odpowiedzialną za usługi komunalne będące w kompetencjach
gminy jest Urząd Miasta w Jaśle. Kompetencje z zakresu gospodarki komunalnej zostały
podzielone pomiędzy różne jego komórki organizacyjne. W wybranych dziedzinach
funkcjonują także jednostki organizacyjne oraz jedna spółka prawa handlowego. Miasto jest
także członkiem związku komunalnego – Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Podstawowy
zakres zadań realizują różne jednostki tak złożonej organizacji.
a) Wodociągi i kanalizacja
Zadania w tym zakresie powierzono Wydziałowi Inwestycji, który nadzoruje Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jaśle – m.in. w zakresie miejskiej gospodarki
wodno-ściekowej oraz miejskich inwestycji infrastrukturalnych. Podstawową jednostką
świadczącą usługę (pobór, uzdatnianie, rozprowadzanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie
ścieków) jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., której
założycielem i jedynym właścicielem jest miasto Jasło. Prowadzenie wspólnych działań
w zakresie zaopatrzenia w wodę, w tym działania w kierunku budowy zbiornika retencyjnego
Kąty-Krempna na rzece Wisłoce, powierzono Związkowi Gmin Dorzecza Wisłoki – zadanie to
obejmuje także wspólne działania w zakresie ochrony środowiska na terenie zlewni Wisłoki.
b) Energetyka
Zadania w tym zakresie realizowane są przez Głównego Specjalistę ds. Zarządzania
Energią – Energetyka Miejskiego. Do jego zadań należy (między innymi) opracowanie
i nadzór

nad

polityką

energetyczną

Jasła

oraz

współpraca

z

przedsiębiorcami

energetycznymi. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki prowadzi projekt pn. „Instalacja systemów
energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na
terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” (obejmuje instalację
kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej na budynkach użyteczności
publicznej oraz domach prywatnych, a także budowę układów fotowoltaicznych służących do
pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na obiektach sportowych).
Dostarczycielem energii cieplnej jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
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sp. z o.o., Zakład Energetyki Cieplnej.
c) Gospodarka odpadami
Zadania w tym zakresie powierzono Wydziałowi Ochrony Środowiska oraz
Wydziałowi Inwestycji, które nadzorują Miejski Zakład Gospodarki Odpadami w Jaśle –
pierwszy w zakresie gospodarki odpadami, drugi w zakresie inwestycji. Funkcjonuje także
Wydział Gospodarki Odpadami, do zadań którego należą sprawy wynikające z ustawy
o odpadach oraz z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (obejmujące
gospodarkę odpadami i nieczystościami ciekłymi). W związku z wprowadzonymi zmianami
systemowymi, opłatami za gospodarowanie odpadami zajmuje się Wydział Wymiaru
Podatków i Opłat Lokalnych. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami jest zakładem
budżetowym i realizuje zadania z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, także w zakresie gospodarki odpadami.

Dostępność terytorialna
Usługi są dostępne praktycznie na terenie całego miasta. Ograniczenia wynikają
przede wszystkim z polityki przestrzennej miasta, to jest w celu utrzymywania terenów
otwartych i nie przeznaczonych pod zabudowę oraz w celu ochrony ze względu na walory
środowiskowe i/lub kulturowe. Liczba mieszkańców obsługiwana przez systemy komunalne
ciągle wzrasta – dynamika przyrostu zmniejsza się, gdyż generalnie przekroczyła wartość
80%, osiągając w niektórych przypadkach prawie 100% (gaz, elektroenergetyka). Stan
istniejący można scharakteryzować następująco:
a) Wodociągi i kanalizacja
Miasto Jasło prawie na całym swoim obszarze pokryte jest siecią wodociągowokanalizacyjną. W ostatnich latach rozbudowywano obie te sieci, przy jednoczesnym
niewielkim powiększeniu się wyraźnej, wcześniej występującej luki między siecią
wodociągową a kanalizacyjną. Korzystający z wodociągu i kanalizacji stanowią prawie 90%
populacji miasta (GUS, 2011).
b) Energetyka
Dostęp do sieci elektroenergetycznych jest praktycznie swobodny. Zmniejsza się
także jej awaryjność. Dostęp do sieci gazowniczej także można uznać za swobodny, niczym
nie ograniczony. Dostęp do sieci ciepłowniczej także jest bardzo dobry (w ostatnich latach
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zrealizowano nowe inwestycje sieciowe) – liczba korzystających z sieci zbliża się do 80%
(GUS, 2011).
c) Gospodarka odpadami
Ta usługa z mocy obowiązującego prawa obejmuje całą populację miasta –
korzystanie z systemu, w tym ponoszenie kosztów, jest obowiązkowe.

Dostępność cenowa
W tym zakresie zawsze występuje pewien poziom niezadowolenia społecznego
(szerszy opis w rozdziale 4 Raportu) – nie oznacza to wprost, że usługa jest niedostępna ze
względu na cenę.

Różnorodność i kompleksowość
W zakresie usług komunalnych w mieście Jaśle uzyskano dobry poziom:


kompleksowości – ponieważ dostarczane są wszystkie usługi,



różnorodności – tą zapewnia możliwość wyboru, np. nośnika energii, ale różnorodność tą
ogranicza zarówno charakter tych usług, jak i regulacje prawa z nimi związane.

Poziom usług
Ze względu na podstawowe parametry dotyczące dostępności, kompleksowości
i różnorodności usług – poziom jest dobry. Ocena użytkowników nie jest zgodna z tym
obrazem (szerszy opis w rozdziale 4 Raportu).

Podsumowanie
Z punktu widzenia klientów usług – realizacja usług komunalnych w mieście Jaśle jest
na dobrym poziomie (bardzo dobrym w porównaniu z pozostałymi gminami powiatu). Nieco
inaczej problem wygląda ze strony odpowiadającej za usługi gminy (formalnie za wszystkie,
nawet gdy jej wpływ na ich realizację jest niewielki). Najważniejsza jest stabilność i trwałość
decyzji o sposobie realizacji usług, to jest pogodzenie publicznego ich charakteru
z biznesowym podejściem do funkcjonowania przedsiębiorców i usług. Problem pierwszy to
zagrożenie monopolizacją przez silnych przedsiębiorców (zwykle zewnętrznych), związane
z nim jest zagrożenie upadłością dla własnych przedsiębiorstw, w tym strata z tytułu już
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zrealizowanych inwestycji – dotyczy to Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami
i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Konsekwencją może być
niezdolność do realizacji usług w obszarach, gdzie nie uzyska się dodatnich wyników
finansowych – ten problem obecnie nie dotyczy miasta Jasła.

Brzyska
Brzyska to nieduża ze względu na powierzchnię gmina wiejska. Ponieważ także ze
względu na liczbę mieszkańców jest to mała gmina, to w konsekwencji cechuje ją średnia
gęstość zaludnienia. Jest to jednakże gmina o wysokim poziomie rozproszenia zabudowy.
Cecha ta wpływa negatywnie na możliwość realizacji usług komunalnych, ich dostępność
oraz parametry ekonomiczne (cena, opłacalność).

Formy organizacyjne
Pamiętając o uwagach podanych we wstępie niniejszego rozdziału – jednostką
organizacyjną odpowiedzialną za usługi komunalne będące w kompetencjach gminy jest
Urząd Gminy Brzyska. Wszystkie zadania z zakresu gospodarki komunalnej realizuje Referat
Budownictwa, Inwestycji Gospodarki Komunalnej. Prowadzenie wspólnych działań
w zakresie zaopatrzenia w wodę, w tym działania w kierunku budowy zbiornika retencyjnego
Kąty-Krempna na rzece Wisłoce, powierzono Związkowi Gmin Dorzecza Wisłoki – zadanie to
obejmuje także wspólne działania w zakresie ochrony środowiska na terenie zlewni Wisłoki.
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki prowadzi projekt pn. „Instalacja systemów energii
odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin
należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” (obejmuje instalację kolektorów słonecznych
do ogrzewania wody użytkowej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach
prywatnych, a także budowę układów fotowoltaicznych służących do pozyskiwania energii
elektrycznej z promieniowania słonecznego na obiektach sportowych).
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Dostępność terytorialna
Gmina jest bardzo słabo wyposażona w infrastrukturę techniczną.
a) Wodociągi i kanalizacja
Zarówno w odniesieniu do wodociągów, jak i kanalizacji gmina nie posiada tych
systemów – opiera się głównie na indywidualnych studniach oraz lokalnych systemów
zbierania ścieków do zbiorników bezodpływowych, nie posiada także oczyszczalni ścieków.
b) Energetyka
Dostęp do sieci elektroenergetycznych jest praktycznie swobodny. Zmniejsza się
także jej awaryjność. Dostęp do sieci gazowniczej także można uznać za swobodny, niczym
nie ograniczony – liczba korzystających z sieci zbliża się do 80% (GUS, 2011). Gmina nie
posiada systemu ciepłowniczego.
c) Gospodarka odpadami
Ta usługa z mocy obowiązującego prawa obejmuje całą populację gminy –
korzystanie z systemu, w tym ponoszenie kosztów, jest obowiązkowe.

Dostępność cenowa
W tym zakresie zawsze występuje pewien poziom niezadowolenia społecznego
(szerszy opis w rozdziale 4 Raportu) – nie oznacza to wprost, że usługa jest niedostępna ze
względu na cenę, aczkolwiek wyraźne są negatywne głosy dotyczące kosztów przyłączy
gazowych.

Różnorodność i kompleksowość
W zakresie usług komunalnych w gminie, dobry poziom dotyczy jedynie
elektroenergetyki i gazownictwa.

Poziom usług
Ze względu na podstawowe parametry dotyczące dostępności, kompleksowości
i różnorodności usług – poziom jest zły. Ocena użytkowników jest zgodna z tym obrazem
(szerszy opis w rozdziale 4 Raportu).
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Podsumowanie
Z punktu widzenia klientów usług – realizacja usług komunalnych w gminie Brzyska
jest na niskim poziomie (nie dotyczy to jedynie elektroenergetyki i gazownictwa). Ze względu
na fakt, że gmina nie podjęła większych działań w celu zmiany tej sytuacji nie da się ocenić
problemów instytucjonalnych z tym związanych z jednym wyjątkiem: niewielki urząd i liczba
urzędników z pewnością może być problemem w przypadku realizacji takich zadań –
z drugiej strony gmina ma niskie koszty funkcjonowania administracji.
Istotnym

czynnikiem

pogłębiającym

niemożność

rozwiązania

problemów

komunalnych jest duże rozproszenie zabudowy.

Dębowiec
Dębowiec, gmina wiejska, którą ze względu na powierzchnię można zaliczyć do
średnich w powiecie. Ponieważ ze względu na liczbę mieszkańców jest to mała gmina, to
w konsekwencji cechuje ją niska gęstość zaludnienia. Jest to także gmina o wysokim
poziomie rozproszenia zabudowy (stosunkowo zwarte, ale odległe od siebie jednostki
osadnicze). Cecha ta wpływa negatywnie na możliwość realizacji usług komunalnych, ich
dostępność oraz parametry ekonomiczne (cena, opłacalność).

Formy organizacyjne
Pamiętając o uwagach podanych we wstępie niniejszego rozdziału – jednostką
organizacyjną odpowiedzialną za usługi komunalne będące w kompetencjach gminy jest
Urząd Gminy Dębowiec. Wszystkie zadania z zakresu gospodarki komunalnej realizuje
Referat Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej. Realizuje on m.in.
zadania związane z gospodarką odpadami oraz współpracuje z Zakładem Gospodarki
Komunalnej w Dębowcu w sprawach eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych,
kanalizacyjnych i odbioru stałych odpadów komunalnych. Zakład Gospodarki Komunalnej
jest zakładem budżetowym. Przedmiotem działania Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych
potrzeb gminy, w szczególności w zakresie eksploatacji, utrzymania i konserwacji urządzeń
komunalnych takich jak wodociągi, kanalizacja oraz nadzorowanie gospodarki odpadami
komunalnymi.
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Prowadzenie wspólnych działań w zakresie zaopatrzenia w wodę, w tym działania
w kierunku budowy zbiornika retencyjnego Kąty-Krempna na rzece Wisłoce powierzono
Związkowi Gmin Dorzecza Wisłoki – zadanie to obejmuje także wspólne działania w zakresie
ochrony środowiska na terenie zlewni Wisłoki. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki prowadzi
projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej
oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
(obejmuje instalację kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej na budynkach
użyteczności publicznej oraz domach prywatnych, a także budowę układów fotowoltaicznych
służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na obiektach
sportowych).

Dostępność terytorialna
Gmina jest słabo wyposażona w infrastrukturę techniczną.
a) Wodociągi i kanalizacja
Rozwijana sieć wodociągowa i kanalizacyjna obejmuje jedynie część gminy – liczba
korzystających z sieci wodociągowej zbliża się do 45%, a kanalizacyjnej do 30% (GUS, 2011).
b) Energetyka
Dostęp do sieci elektroenergetycznych jest praktycznie swobodny. Zmniejsza się
także jej awaryjność. Dostęp do sieci gazowniczej także można uznać za dobry – liczba
korzystających z sieci wynosi 75% (GUS, 2011). Gmina nie posiada systemu ciepłowniczego.
c) Gospodarka odpadami
Ta usługa z mocy obowiązującego prawa obejmuje całą populację gminy –
korzystanie z systemu, w tym ponoszenie kosztów, jest obowiązkowe.

Dostępność cenowa
W tym zakresie zawsze występuje pewien poziom niezadowolenia społecznego
(szerszy opis w rozdziale 4 Raportu) – nie oznacza to wprost, że usługa jest niedostępna ze
względu na cenę.
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Różnorodność i kompleksowość
W zakresie usług komunalnych w gminie dobry poziom dotyczy jedynie
elektroenergetyki i gazownictwa a dostateczny wodociągów.

Poziom usług
Ze względu na podstawowe parametry dotyczące dostępności, kompleksowości
i różnorodności usług – poziom jest niski. Ocena użytkowników nie jest zgodna z tym
obrazem (szerszy opis w rozdziale 4 Raportu).

Podsumowanie
Z punktu widzenia klientów usług – realizacja usług komunalnych w gminie Dębowiec
jest na średnio-niskim poziomie (nie dotyczy to jedynie elektroenergetyki i gazownictwa).
Nieco inaczej problem wygląda ze strony odpowiadającej za usługi gminy (formalnie za
wszystkie, nawet gdy jej wpływ na ich realizację jest niewielki). Najważniejsza jest stabilność
i trwałość decyzji o sposobie realizacji usług, tj. pogodzenie publicznego ich charakteru
z biznesowym podejściem do funkcjonowania przedsiębiorców i usług. Problem pierwszy to
zagrożenie monopolizacją przez silnych przedsiębiorców (zwykle zewnętrznych), związane
z nim jest zagrożenie upadłością dla własnych przedsiębiorstw, w tym strata z tytułu już
zrealizowanych inwestycji – dotyczy to Zakładu Gospodarki Komunalnej. Konsekwencją może
być niezdolność do realizacji usług w obszarach, gdzie nie uzyska się dodatnich wyników
finansowych. Istotnym czynnikiem pogłębiającym trudności w rozwiązaniu problemów
komunalnych jest rozproszenie zabudowy.

Gmina Jasło
Gmina wiejska Jasło jest, ze względu na swój potencjał, stosunkowo złożoną strukturą
samorządu terytorialnego w powiecie jasielskim. Terytorialnie Jasło jest jedną z większych
gmin w powiecie, a równocześnie ma drugą co do wielkości liczbę ludności. W konsekwencji
cechuje ją dość duża gęstość zaludnienia – jednakże około sześciokrotnie niższa niż w mieście
Jaśle. Zabudowa ma charakter pasmowy wzdłuż dróg wychodzących z miasta, wyjątek
stanowią odrębne jednostki osadnicze Szebnie, Chrząstówka i Niepla. W całej gminie
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występuje stosunkowo nieduża tendencja do rozpraszania zabudowy. Cechy te wpływają
(powinny wpływać) pozytywnie na możliwość realizacji usług komunalnych, ich dostępność
oraz parametry ekonomiczne (cena, opłacalność). Problemem jest nieciągłość terytorialna –
gmina składa się z dwóch części, pomiędzy którymi znajduje się miasto Jasło.

Formy organizacyjne
Pamiętając o uwagach podanych we wstępie niniejszego rozdziału – podstawową
jednostką organizacyjną odpowiedzialną za usługi komunalne będące w kompetencjach
gminy jest Urząd Gminy Jasło. Zadania z zakresu gospodarki komunalnej realizuje Referat
Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury. Do jego zadań należą przygotowanie, prowadzenie
oraz rozliczanie budowy i modernizacji obiektów infrastruktury komunalnej w tym
kanalizacji, wodociągów, Zadania z ustawy o odpadach realizuje Referat AdministracyjnoGospodarczy i Ochrony Środowiska. W zakresie wszystkich zadań komunalnych działa
gminna spółka prawa handlowego Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Jaśle sp. z o.o.
Gmina jest także członkiem związku komunalnego – Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
Prowadzenie wspólnych działań w zakresie zaopatrzenia w wodę, w tym działania
w kierunku budowy zbiornika retencyjnego Kąty-Krempna na rzece Wisłoce, powierzono
Związkowi Gmin Dorzecza Wisłoki – zadanie to obejmuje także wspólne działania w zakresie
ochrony środowiska na terenie zlewni Wisłoki. Związek prowadzi także projekt pn. „Instalacja
systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach
prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” (obejmuje
instalację kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej na budynkach
użyteczności publicznej oraz domach prywatnych, a także budowę układów fotowoltaicznych
służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na obiektach
sportowych).

Dostępność terytorialna
Usługi są dostępne na terenie gminy. Ograniczenia wynikają przede wszystkim
z polityki przestrzennej, to jest w celu utrzymywania terenów otwartych i nie
przeznaczonych pod zabudowę oraz w celu ochrony ze względu na walory środowiskowe
i/lub kulturowe. Stan istniejący można scharakteryzować następująco:
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a) Wodociągi i kanalizacja
Gmina Jasło prawie na całym swoim obszarze pokryta jest siecią kanalizacyjną.
Korzystający z kanalizacji stanowią prawie 80% populacji gminy (GUS, 2011). Dużo gorsza jest
sytuacja w zakresie wodociągów – korzystający z wodociągu stanowią tylko 10% populacji
gminy (GUS, 2011).
b) Energetyka
Dostęp do sieci elektroenergetycznych jest praktycznie swobodny. Zmniejsza się
także jej awaryjność. Dostęp do sieci gazowniczej także można uznać za swobodny – liczba
korzystających z sieci zbliża się do 90% (GUS, 2011). Gmina nie posiada sieci ciepłowniczej.
c) Gospodarka odpadami
Ta usługa z mocy obowiązującego prawa obejmuje całą populację gminy –
korzystanie z systemu, w tym ponoszenie kosztów, jest obowiązkowe.

Dostępność cenowa
W tym zakresie zawsze występuje pewien poziom niezadowolenia społecznego
(szerszy opis w rozdziale 4 Raportu) – nie oznacza to wprost, że usługa jest niedostępna ze
względu na cenę.

Różnorodność i kompleksowość
W zakresie usług komunalnych w gminie dobry poziom dotyczy jedynie
elektroenergetyki, gazownictwa i kanalizacji.

Poziom usług
Ze względu na podstawowe parametry dotyczące dostępności, kompleksowości
i różnorodności usług – poziom jest prawie dobry. Ocena użytkowników jest zgodna z tym
obrazem (szerszy opis w rozdziale 4 Raportu).

Podsumowanie
Z punktu widzenia klientów usług – realizacja usług komunalnych w gminie Jasło jest
na prawie dobrym poziomie. Nieco inaczej problem wygląda ze strony odpowiadającej za
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usługi gminy (formalnie za wszystkie, nawet gdy jej wpływ na ich realizację jest niewielki).
Najważniejsza jest stabilność i trwałość decyzji o sposobie realizacji usług, to jest pogodzenie
publicznego ich charakteru z biznesowym podejściem do funkcjonowania przedsiębiorców
i usług. Problem pierwszy to zagrożenie monopolizacją przez silnych przedsiębiorców (zwykle
zewnętrznych), związane z nim jest zagrożenie upadłością dla własnych przedsiębiorstw,
w tym strata z tytułu już zrealizowanych inwestycji – dotyczy to Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego sp. z o.o. Konsekwencją może być niezdolność do realizacji usług w obszarach,
gdzie nie uzyska się dodatnich wyników finansowych.

Kołaczyce
Gmina miejsko-wiejska Kołaczyce jest stosunkowo złożoną strukturą samorządu
terytorialnego w powiecie jasielskim. Terytorialnie Kołaczyce są jedną z mniejszych gmin
w powiecie a równocześnie ma średnią wielkość ze względu na liczbę ludności.
W konsekwencji cechuje je dość duża gęstość zaludnienia – jednakże około sześciokrotnie
niższa niż w mieście Jaśle. W całej gminie występuje duża tendencja do rozpraszania
zabudowy. Cechy te wpływają negatywnie na możliwość realizacji usług komunalnych, ich
dostępność oraz parametry ekonomiczne (cena, opłacalność).

Formy organizacyjne
Pamiętając o uwagach podanych we wstępie niniejszego rozdziału – podstawową
jednostką organizacyjną odpowiedzialną za usługi komunalne będące w kompetencjach
gminy jest Urząd Gminy Jasło. Zadania z zakresu gospodarki komunalnej realizuje Referat
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Do jego zadań należy współpraca z Zakładem
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kołaczycach. W zakresie gospodarki komunalnej zadania
gminy realizuje wymieniona powyżej spółka. Gmina jest także członkiem związku
komunalnego – Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
Prowadzenie wspólnych działań w zakresie zaopatrzenia w wodę, w tym działania
w kierunku budowy zbiornika retencyjnego Kąty-Krempna na rzece Wisłoce, powierzono
Związkowi Gmin Dorzecza Wisłoki – zadanie to obejmuje także wspólne działania w zakresie
ochrony środowiska na terenie zlewni Wisłoki. Związek prowadzi także projekt pn. „Instalacja
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systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach
prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” (obejmuje
instalację kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej na budynkach
użyteczności publicznej oraz domach prywatnych, a także budowę układów fotowoltaicznych
służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na obiektach
sportowych).

Dostępność terytorialna
Usługi są dostępne na terenie gminy. Ograniczenia wynikają przede wszystkim
z polityki przestrzennej, to jest w celu utrzymywania terenów otwartych i nie
przeznaczonych pod zabudowę oraz w celu ochrony ze względu na walory środowiskowe
i/lub kulturowe. Stan istniejący można scharakteryzować następująco:
a) Wodociągi i kanalizacja
Gmina Kołaczyce na części obszaru pokryta jest siecią wodociągowo-kanalizacyjną.
Korzystający z wodociągów stanowią prawie 25% a kanalizacji 40% populacji gminy (GUS,
2011).
b) Energetyka
Dostęp do sieci elektroenergetycznych jest praktycznie swobodny. Zmniejsza się
także jej awaryjność. Dostęp do sieci gazowniczej także można uznać za swobodny – liczba
korzystających z sieci przekroczyła 80% populacji gminy (GUS, 2011). Gmina nie posiada sieci
ciepłowniczej.
c) Gospodarka odpadami
Ta usługa z mocy obowiązującego prawa obejmuje całą populację gminy –
korzystanie z systemu, w tym ponoszenie kosztów, jest obowiązkowe.

Dostępność cenowa
W tym zakresie zawsze występuje pewien poziom niezadowolenia społecznego
(szerszy opis w rozdziale 4 Raportu) – nie oznacza to wprost, że usługa jest niedostępna ze
względu na cenę.
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Różnorodność i kompleksowość
W zakresie usług komunalnych w gminie dobry poziom dotyczy jedynie
elektroenergetyki i gazownictwa.

Poziom usług
Ze względu na podstawowe parametry dotyczące dostępności, kompleksowości
i różnorodności usług – poziom jest niski. Ocena użytkowników nie jest zgodna z tym
obrazem (szerszy opis w rozdziale 4 Raportu).

Podsumowanie
Z punktu widzenia klientów usług realizacja usług komunalnych w gminie Kołaczyce
jest na dość niskim poziomie. Nieco inaczej problem wygląda ze strony odpowiadającej za
usługi gminy (formalnie za wszystkie, nawet gdy jej wpływ na ich realizację jest niewielki).
Najważniejsza jest stabilność i trwałość decyzji o sposobie realizacji usług, to jest pogodzenie
publicznego ich charakteru z biznesowym podejściem do funkcjonowania przedsiębiorców
i usług. Problem pierwszy to zagrożenie monopolizacją przez silnych przedsiębiorców (zwykle
zewnętrznych), związane z nim jest zagrożenie upadłością dla własnych przedsiębiorstw,
w tym strata z tytułu już zrealizowanych inwestycji – dotyczy to Gminnego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Konsekwencją może być niezdolność do realizacji usług
w obszarach, gdzie nie uzyska się dodatnich wyników finansowych.

Krempna
Gmina wiejska Krempna terytorialnie jest największą gminą w powiecie
a równocześnie jest najmniejsza ze względu na liczbę ludności. W konsekwencji cechuje ją
najniższa gęstość zaludnienia (100 razy niższą od miasta Jasła). W związku z ochroną
przyrody na obszarze całej gminy oraz górzystym charakterem terenu zabudowa
rozmieszczona jest w małych i rozproszonych jednostkach osadniczych o stosunkowo zwartej
strukturze. Cechy te wpływają negatywnie na możliwość realizacji usług komunalnych
w gminie jako całości – raczej trzeba każdą jednostkę obsłużyć oddzielnie. Dostępność oraz
parametry ekonomiczne (cena, opłacalność) są niekorzystne.
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Formy organizacyjne
Pamiętając o uwagach podanych we wstępie niniejszego rozdziału – podstawową
jednostką organizacyjną odpowiedzialną za usługi komunalne będące w kompetencjach
gminy jest Urząd Gminy w Krempnej. Zadania z zakresu gospodarki komunalnej realizuje
Stanowisko pracy ds. rolnictwa, ochrony przyrody, ochrony gruntów rolnych, zadrzewień
i dodatków mieszkaniowych (odpady, czystość, woda, melioracje) oraz Stanowisko pracy
ds. budownictwa, planowania przestrzennego (gospodarka przestrzenna). W zakresie
gospodarki komunalnej zadania gminy realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Krempnej
(zakład budżetowy). Gmina jest także członkiem związku komunalnego – Związku Gmin
Dorzecza Wisłoki.
Prowadzenie wspólnych działań w zakresie zaopatrzenia w wodę, w tym działania
w kierunku budowy zbiornika retencyjnego Kąty-Krempna na rzece Wisłoce, powierzono
Związkowi Gmin Dorzecza Wisłoki – zadanie to obejmuje także wspólne działania w zakresie
ochrony środowiska na terenie zlewni Wisłoki. Związek prowadzi także projekt pn. „Instalacja
systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach
prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” (obejmuje
instalację kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej na budynkach
użyteczności publicznej oraz domach prywatnych, a także budowę układów fotowoltaicznych
służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na obiektach
sportowych).

Dostępność terytorialna
Usługi komunalne są dostępne na terenie gminy. Ograniczenia wynikają przede
wszystkim z uwarunkowań przestrzennych oraz ze względu na walory środowiskowe. Stan
istniejący można scharakteryzować następująco:
a) Wodociągi i kanalizacja
Gmina Krempna na części obszaru pokryta jest siecią wodociągową i kanalizacyjną.
Korzystający z wodociągów stanowią prawie 55% a kanalizacji 40% populacji gminy
(GUS, 2011).
b) Energetyka
Dostęp do sieci elektroenergetycznych jest praktycznie swobodny. Zmniejsza się także
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jej awaryjność. Gmina nie posiada sieci gazowniczej i ciepłowniczej.
c) Gospodarka odpadami
Ta usługa z mocy obowiązującego prawa obejmuje całą populację gminy – korzystanie
z systemu, w tym ponoszenie kosztów, jest obowiązkowe.

Dostępność cenowa
W tym zakresie zawsze występuje pewien poziom niezadowolenia społecznego
(szerszy opis w rozdziale 4 Raportu) – nie oznacza to wprost, że usługa jest niedostępna ze
względu na cenę.

Różnorodność i kompleksowość
W zakresie usług komunalnych w gminie dobry poziom dotyczy jedynie
elektroenergetyki, a częściowo także wodociągów i kanalizacji.

Poziom usług
Ze względu na podstawowe parametry dotyczące dostępności, kompleksowości
i różnorodności usług – poziom jest dostateczny. Ocena użytkowników jest zgodna z tym
obrazem (szerszy opis w rozdziale 4 Raportu).

Podsumowanie
Z punktu widzenia klientów usług – realizacja usług komunalnych w gminie Krempna
jest na dostatecznym poziomie. Nieco inaczej problem wygląda ze strony odpowiadającej za
usługi gminy (formalnie za wszystkie, nawet gdy jej wpływ na ich realizację jest niewielki).
Najważniejsza jest stabilność i trwałość decyzji o sposobie realizacji usług, to jest pogodzenie
publicznego ich charakteru z biznesowym podejściem do funkcjonowania przedsiębiorców
i usług. Problem pierwszy to zagrożenie monopolizacją przez silnych przedsiębiorców (zwykle
zewnętrznych), związane z nim jest zagrożenie upadłością dla własnych przedsiębiorstw –
dotyczy to Zakładu Gospodarki Komunalnej. Ze względu na niewielki rynek (liczba
mieszkańców) zagrożenie zewnętrzne nie istnieje, a utrzymanie własnego zakładu jest
koniecznością.
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Nowy Żmigród
Gmina wiejska Nowy Żmigród terytorialnie jest drugą co do wielkości gminą
w powiecie, a równocześnie ma średnią wielkość ze względu na liczbę ludności.
W konsekwencji cechuje je niska gęstość zaludnienia. W związku z górzystym charakterem
terenu zabudowa rozmieszczona jest pasmowo w małych i rozproszonych jednostkach
osadniczych o stosunkowo zwartej strukturze. Cechy te wpływają negatywnie na możliwość
realizacji usług komunalnych w gminie jako całości – raczej trzeba każdą jednostkę obsłużyć
oddzielnie. Dostępność oraz parametry ekonomiczne (cena, opłacalność) są niekorzystne.

Formy organizacyjne
Pamiętając o uwagach podanych we wstępie niniejszego rozdziału – podstawową
jednostką organizacyjną odpowiedzialną za usługi komunalne będące w kompetencjach
gminy jest Urząd Gminy Nowy Żmigród. Zadania z zakresu gospodarki komunalnej realizuje
Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Do jego zadań należą sprawy czystości
i porządku, gospodarki odpadami oraz wodociągu komunalnego. W zakresie gospodarki
komunalnej zadania gminy realizuje także spółka Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej sp. z o.o. Gmina jest także członkiem związku komunalnego – Związku Gmin
Dorzecza Wisłoki.
Prowadzenie wspólnych działań w zakresie zaopatrzenia w wodę, w tym działania
w kierunku budowy zbiornika retencyjnego Kąty-Krempna na rzece Wisłoce powierzono
Związkowi Gmin Dorzecza Wisłoki – zadanie to obejmuje także wspólne działania w zakresie
ochrony środowiska na terenie zlewni Wisłoki. Związek prowadzi także projekt pn. „Instalacja
systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach
prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” (obejmuje
instalację kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej na budynkach
użyteczności publicznej oraz domach prywatnych, a także budowę układów fotowoltaicznych
służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na obiektach
sportowych).
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Dostępność terytorialna
Usługi są dostępne na terenie gminy. Ograniczenia wynikają przede wszystkim
z walorów środowiskowych i przestrzennych. Stan istniejący można scharakteryzować
następująco:
a) Wodociągi i kanalizacja
Gmina Nowy Żmigród na części obszaru pokryta jest siecią wodociągową
i kanalizacyjną. Korzystający z wodociągów stanowią prawie 25%, a kanalizacji nieco ponad
30% populacji gminy (GUS, 2011).
b) Energetyka
Dostęp do sieci elektroenergetycznych jest praktycznie swobodny. Zmniejsza się
także jej awaryjność. Dostęp do sieci gazowniczej także można uznać za dobry – liczba
korzystających z sieci wynosi około 70% populacji gminy (GUS, 2011). Gmina nie posiada sieci
ciepłowniczej.
c) Gospodarka odpadami
Ta usługa z mocy obowiązującego prawa obejmuje całą populację gminy –
korzystanie z systemu, w tym ponoszenie kosztów, jest obowiązkowe.

Dostępność cenowa
W tym zakresie zawsze występuje pewien poziom niezadowolenia społecznego
(szerszy opis w rozdziale 4 Raportu) – nie oznacza to wprost, że usługa jest niedostępna ze
względu na cenę.

Różnorodność i kompleksowość
W zakresie usług komunalnych w gminie dobry poziom dotyczy jedynie
elektroenergetyki i gazownictwa a dostateczny wodociągów i kanalizacji.

Poziom usług
Ze względu na podstawowe parametry dotyczące dostępności, kompleksowości
i różnorodności usług – poziom jest dostateczny. Ocena użytkowników jest zgodna z tym
obrazem (szerszy opis w rozdziale 4 Raportu).
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Podsumowanie
Z punktu widzenia klientów usług realizacja usług komunalnych w gminie Nowy
Żmigród jest na niskim poziomie. Nieco inaczej problem wygląda ze strony odpowiadającej
za usługi gminy (formalnie za wszystkie, nawet gdy jej wpływ na ich realizację jest niewielki).
Najważniejsza jest stabilność i trwałość decyzji o sposobie realizacji usług, to jest pogodzenie
publicznego ich charakteru z biznesowym podejściem do funkcjonowania przedsiębiorców
i usług. Problem pierwszy to zagrożenie monopolizacją przez silnych przedsiębiorców (zwykle
zewnętrznych), związane z nim jest zagrożenie upadłością dla własnych przedsiębiorstw,
w tym strata z tytułu już zrealizowanych inwestycji – dotyczy to Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Konsekwencją może być niezdolność do realizacji usług
w obszarach, gdzie nie uzyska się dodatnich wyników finansowych.

Osiek Jasielski
Gmina wiejska Osiek Jasielski jest terytorialnie jedną z mniejszych gmin w powiecie
a równocześnie ma małą liczbę ludności. W konsekwencji cechuje ją niewielka gęstość
zaludnienia. W całej gminie zabudowa rozmieszczona jest pasmowo w małych
i rozproszonych jednostkach osadniczych o stosunkowo zwartej strukturze. Cechy te
wpływają negatywnie na możliwość realizacji usług komunalnych w gminie jako całości –
raczej trzeba każdą jednostkę obsłużyć oddzielnie. Dostępność oraz parametry ekonomiczne
(cena, opłacalność) mogą być niekorzystne.

Formy organizacyjne
Pamiętając o uwagach podanych we wstępie niniejszego rozdziału – podstawową
jednostką organizacyjną odpowiedzialną za usługi komunalne będące w kompetencjach
gminy jest Urząd Gminy Osiek Jasielski. Zadania z zakresu gospodarki komunalnej realizuje
Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Do jego zadań należą
sprawy gospodarki komunalnej. Zadania gminy realizuje także Gminny Zakład Komunalny
(zakład budżetowy). Gmina jest członkiem związku komunalnego – Związku Gmin Dorzecza
Wisłoki.
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Prowadzenie wspólnych działań w zakresie zaopatrzenia w wodę, w tym działania
w kierunku budowy zbiornika retencyjnego Kąty-Krempna na rzece Wisłoce powierzono
Związkowi Gmin Dorzecza Wisłoki – zadanie to obejmuje także wspólne działania w zakresie
ochrony środowiska na terenie zlewni Wisłoki. Związek prowadzi także projekt pn. „Instalacja
systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach
prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” (obejmuje
instalację kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej na budynkach
użyteczności publicznej oraz domach prywatnych, a także budowę układów fotowoltaicznych
służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na obiektach
sportowych).

Dostępność terytorialna
Usługi są dostępne na terenie gminy. Ograniczenia wynikają przede wszystkim
z walorów środowiskowych i przestrzennych. Stan istniejący można scharakteryzować
następująco:
a) Wodociągi i kanalizacja
Gmina Osiek Jasielski na części obszaru pokryta jest siecią wodociągową
i kanalizacyjną. Korzystający z wodociągów stanowią prawie 35%, a kanalizacji nieco ponad
35% populacji gminy (GUS, 2011).
b) Energetyka
Dostęp do sieci elektroenergetycznych jest praktycznie swobodny. Zmniejsza się
także jej awaryjność. Dostęp do sieci gazowniczej także można uznać za dobry – liczba
korzystających z sieci wynosi około 75% populacji gminy (GUS, 2011). Gmina nie posiada sieci
ciepłowniczej.
c) Gospodarka odpadami
Ta usługa z mocy obowiązującego prawa obejmuje całą populację gminy –
korzystanie z systemu, w tym ponoszenie kosztów, jest obowiązkowe.
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Dostępność cenowa
W tym zakresie zawsze występuje pewien poziom niezadowolenia społecznego
(szerszy opis w rozdziale 4 Raportu) – nie oznacza to wprost, że usługa jest niedostępna ze
względu na cenę.

Różnorodność i kompleksowość
W zakresie usług komunalnych w gminie dobry poziom dotyczy jedynie
elektroenergetyki i gazownictwa a dostateczny wodociągów i kanalizacji.

Poziom usług
Ze względu na podstawowe parametry dotyczące dostępności, kompleksowości
i różnorodności usług – poziom jest dostateczny. Ocena użytkowników jest zgodna z tym
obrazem (szerszy opis w rozdziale 4 Raportu).

Podsumowanie
Z punktu widzenia klientów usług – realizacja usług komunalnych w gminie Osiek
Jasielski jest na niskim poziomie. Nieco inaczej problem wygląda ze strony odpowiadającej za
usługi gminy (formalnie za wszystkie, nawet gdy jej wpływ na ich realizację jest niewielki).
Najważniejsza jest stabilność i trwałość decyzji o sposobie realizacji usług, to jest pogodzenie
publicznego ich charakteru z biznesowym podejściem do funkcjonowania przedsiębiorców
i usług. Problem pierwszy to zagrożenie monopolizacją przez silnych przedsiębiorców (zwykle
zewnętrznych), związane z nim jest zagrożenie upadłością dla własnych przedsiębiorstw,
w tym strata z tytułu już zrealizowanych inwestycji – dotyczy to Gminnego Zakładu
Komunalnego. Konsekwencją może być niezdolność do realizacji usług w obszarach, gdzie nie
uzyska się dodatnich wyników finansowych.
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Skołyszyn
Skołyszyn to średniej wielkości ze względu na powierzchnię gmina wiejska. Ponieważ
ze względu na liczbę mieszkańców jest to stosunkowo duża gmina, to w konsekwencji
cechuje ją wysoka gęstość zaludnienia. Jest to jednakże gmina o wysokim poziomie
rozproszenia zabudowy. Cecha ta wpływa negatywnie na możliwość realizacji usług
komunalnych, ich dostępność oraz parametry ekonomiczne (cena, opłacalność).

Formy organizacyjne
Pamiętając o uwagach podanych we wstępie niniejszego rozdziału – jednostką
organizacyjną odpowiedzialną za usługi komunalne będące w kompetencjach gminy jest
Urząd Gminy Skołyszyn. Wszystkie zadania z zakresu gospodarki komunalnej realizuje
Referat Gospodarki Przestrzennej Inwestycji, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Handlu.
Realizacją zadań zajmuje się Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej (zakład budżetowy), do
zadań którego należą wodociągi, kanalizacja i utrzymanie czystości. Prowadzenie wspólnych
działań w zakresie zaopatrzenia w wodę, w tym działania w kierunku budowy zbiornika
retencyjnego Kąty-Krempna na rzece Wisłoce, powierzono Związkowi Gmin Dorzecza Wisłoki
– zadanie to obejmuje także wspólne działania w zakresie ochrony środowiska na terenie
zlewni Wisłoki. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki prowadzi projekt pn. „Instalacja systemów
energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na
terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” (obejmuje instalację
kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej na budynkach użyteczności
publicznej oraz domach prywatnych, a także budowę układów fotowoltaicznych służących do
pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na obiektach sportowych).

Dostępność terytorialna
Usługi są dostępne na terenie gminy. Ograniczenia wynikają przede wszystkim
z walorów środowiskowych i przestrzennych. Stan istniejący można scharakteryzować
następująco:
a) Wodociągi i kanalizacja
Gmina Skołyszyn na części obszaru pokryta jest siecią wodociągową i kanalizacyjną.
Korzystający z wodociągów stanowią prawie 35%, a kanalizacji nieco ponad 45% populacji
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gminy (GUS, 2011).
b) Energetyka
Dostęp do sieci elektroenergetycznych jest praktycznie swobodny. Zmniejsza się
także jej awaryjność. Dostęp do sieci gazowniczej także można uznać za dobry – liczba
korzystających z sieci wynosi powyżej 80% populacji gminy (GUS, 2011). Gmina nie posiada
sieci ciepłowniczej.
c) Gospodarka odpadami
Ta usługa z mocy obowiązującego prawa obejmuje całą populację gminy –
korzystanie z systemu, w tym ponoszenie kosztów, jest obowiązkowe.

Dostępność cenowa
W tym zakresie zawsze występuje pewien poziom niezadowolenia społecznego
(szerszy opis w rozdziale 4 Raportu) – nie oznacza to wprost, że usługa jest niedostępna ze
względu na cenę.

Różnorodność i kompleksowość
W zakresie usług komunalnych w gminie dobry poziom dotyczy jedynie
elektroenergetyki i gazownictwa a dostateczny wodociągów i kanalizacji.

Poziom usług
Ze względu na podstawowe parametry dotyczące dostępności, kompleksowości
i różnorodności usług – poziom jest dobry. Ocena użytkowników nie jest zgodna z tym
obrazem (szerszy opis w rozdziale 4 Raportu).

Podsumowanie
Z punktu widzenia klientów usług – realizacja usług komunalnych w gminie Skołyszyn
jest na dość dobrym poziomie. Nieco inaczej problem wygląda ze strony odpowiadającej za
usługi gminy (formalnie za wszystkie, nawet gdy jej wpływ na ich realizację jest niewielki).
Najważniejsza jest stabilność i trwałość decyzji o sposobie realizacji usług, to jest pogodzenie
publicznego ich charakteru z biznesowym podejściem do funkcjonowania przedsiębiorców
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i usług. Problem pierwszy to zagrożenie monopolizacją przez silnych przedsiębiorców (zwykle
zewnętrznych), związane z nim jest zagrożenie upadłością dla własnych przedsiębiorstw,
w tym strata z tytułu już zrealizowanych inwestycji – dotyczy to Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej. Konsekwencją może być niezdolność do realizacji usług
w obszarach, gdzie nie uzyska się dodatnich wyników finansowych.

Tarnowiec
Gmina wiejska Tarnowiec terytorialnie jest małą gminą w powiecie a równocześnie
ma średnią wielkość ze względu na liczbę ludności. W konsekwencji cechuje ją średnia
gęstość zaludnienia. Zabudowa jest rozproszona i rozmieszczona pasmowo. Cechy te
wpływają negatywnie na możliwość realizacji usług komunalnych w gminie, dostępność oraz
parametry ekonomiczne (cena, opłacalność) są niekorzystne.

Formy organizacyjne
Pamiętając o uwagach podanych we wstępie niniejszego rozdziału – podstawową
jednostką organizacyjną odpowiedzialną za usługi komunalne będące w kompetencjach
gminy jest Urząd Gminy Tarnowiec. Zadania z zakresu gospodarki komunalnej realizuje
Wydział Gospodarczy. Do jego zadań należy gospodarka odpadami oraz przygotowywanie
zadań dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. W zakresie
gospodarki komunalnej zadania gminy realizuje wymieniona spółka gminna. Gmina jest także
członkiem związku komunalnego – Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
Prowadzenie wspólnych działań w zakresie zaopatrzenia w wodę, w tym działania
w kierunku budowy zbiornika retencyjnego Kąty-Krempna na rzece Wisłoce, powierzono
Związkowi Gmin Dorzecza Wisłoki – zadanie to obejmuje także wspólne działania w zakresie
ochrony środowiska na terenie zlewni Wisłoki. Związek prowadzi także projekt pn. „Instalacja
systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach
prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” (obejmuje
instalację kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej na budynkach
użyteczności publicznej oraz domach prywatnych, a także budowę układów fotowoltaicznych
służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na obiektach
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sportowych).

Dostępność terytorialna
Usługi są dostępne na terenie gminy. Stan istniejący można scharakteryzować
następująco:
a) Wodociągi i kanalizacja
Gmina Tarnowiec na części obszaru pokryta jest siecią wodociągową i kanalizacyjną.
Korzystający z wodociągów stanowią prawie 25%, a kanalizacji nieco ponad 10% populacji
gminy (GUS, 2011).
b) Energetyka
Dostęp do sieci elektroenergetycznych jest praktycznie swobodny. Zmniejsza się
także jej awaryjność. Dostęp do sieci gazowniczej także można uznać za dobry – liczba
korzystających z sieci wynosi około 85% populacji gminy (GUS, 2011). Gmina nie posiada sieci
ciepłowniczej.
c) Gospodarka odpadami
Ta usługa z mocy obowiązującego prawa obejmuje całą populację gminy –
korzystanie z systemu, w tym ponoszenie kosztów, jest obowiązkowe.

Dostępność cenowa
W tym zakresie zawsze występuje pewien poziom niezadowolenia społecznego
(szerszy opis w rozdziale 4 Raportu) – nie oznacza to wprost, że usługa jest niedostępna ze
względu na cenę.

Różnorodność i kompleksowość
W zakresie usług komunalnych w gminie dobry poziom dotyczy jedynie
elektroenergetyki i gazownictwa, a dostateczny – wodociągów i kanalizacji.

Poziom usług
Ze względu na podstawowe parametry dotyczące dostępności, kompleksowości
i różnorodności usług – poziom jest niski. Ocena użytkowników nie jest zgodna z tym
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obrazem (szerszy opis w rozdziale 4 Raportu).

Podsumowanie
Z punktu widzenia klientów usług – realizacja usług komunalnych w gminie Tarnowiec
jest na stosunkowo niskim poziomie. Nieco inaczej problem wygląda ze strony
odpowiadającej za usługi gminy (formalnie za wszystkie, nawet gdy jej wpływ na ich
realizację jest niewielki). Najważniejsza jest stabilność i trwałość decyzji o sposobie realizacji
usług, to jest pogodzenie publicznego ich charakteru z biznesowym podejściem do
funkcjonowania przedsiębiorców i usług. Problem pierwszy to zagrożenie monopolizacją
przez silnych przedsiębiorców (zwykle zewnętrznych), związane z nim jest zagrożenie
upadłością dla własnych przedsiębiorstw, w tym strata z tytułu już zrealizowanych inwestycji
– dotyczy to Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Konsekwencją
może być niezdolność do realizacji usług w obszarach, gdzie nie uzyska się dodatnich
wyników finansowych.

Powiat jasielski
Powiat nie realizuje zadań z zakresu gospodarki komunalnej. Natomiast ze względu
na ochronę środowiska do jego kompetencji należy kontrola stanu środowiska. Z tego tytułu
istotny jest problem zanieczyszczenia powietrza wynikający ze stosowania nieekologicznych
technik
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Podsumowanie
W tabeli poniżej zestawiono wybrane wskaźniki realizacji usług komunalnych
w powiecie jasielskim. Usługi te realizowane są przez gminy i przedsiębiorców. Generalnie
poziom świadczenia usług jest zadowalający (mieszkańcy korzystający z usługi). Dość dużo
pozostaje do zrobienia w zakresie wodociągów i kanalizacji. Dodatkowym problemem jest
(niewidoczny w tej analizie) dostęp do źródeł wody – braki wody. Istotny także jest nie tylko
poziom zaspokojenia usługi (mieszkańcy korzystający z usługi), ale także parametry
świadczące o jej jakości – takim parametrem jest długość sieci na jednego mieszkańca
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(pokazuje rentowność przedsięwzięcia).

Tabela 10. Wybrane wskaźniki jakości usług komunalnych w powiecie jasielskim

powierzchnia
2
[km ]

ludność

gęstość
zaludnienia

korzystający z instalacji w % ogółu
ludności
sieć
wodociąg
kanalizacja
gazownicza

długość sieci na
mieszkańca [m]
wodociąg

kanalizacja

Miasto Jasło

37

36 918

1 011

85,9

87,9

99,2

3,75

5,49

Brzyska

45

6 426

143

0,0

0,0

78,0

0,00

0,00

Dębowiec

86

8 619

100

44,0

28,3

74,9

6,06

5,92

Gmina Jasło

93

16 277

175

9,9

78,6

89,6

0,07

16,80

Kołaczyce

61

9 099

149

24,9

39,1

81,4

0,89

5,62

Krempna
Nowy
Żmigród
Osiek
Jasielski

205

2 004

10

54,6

38,9

0,0

6,74

5,14

104

9 377

91

24,7

32,0

68,6

1,66

3,35

60

5 410

90

32,9

35,0

74,4

4,20

6,40

Skołyszyn

78

12 476

159

34,5

43,4

81,5

3,45

6,26

Tarnowiec
Powiat
Jasielski

62

9 183

147

21,7

11,3

86,3

4,46

2,65

831

115 789

139

43,9

54,7

85,2

2,90

6,54
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Rysunek 4. Model logiczny usług komunalnych i zaopatrzenia w energię

Źródło: opracowanie własne.
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3.3.

Komunikacja i transport publiczny

Uwagi wprowadzające
Transport i komunikacja – to usługi publiczne, która umożliwiają dotarcie
mieszkańców do wybranych miejsc, jak również dostarczenie tam różnego typu towarów –
związane są przede wszystkim z takimi miejscami jak dom, praca, szkoła, sklep, dom kultury
itp. (tam chcemy dotrzeć lub stamtąd wyruszyć). Jest to usługa stale obecna w życiu każdej
osoby, przemieszczanie się jest powszechnym zjawiskiem społecznym. Zarówno jako
jednostki, jak i grupy społeczne realizujemy swoje potrzeby w określonych miejscach
w przestrzeni, do których to miejsc musimy przemieszczać się sami, jak i przemieszczać
niezbędne towary. Niemożność przemieszczania się jest istotnym elementem wykluczenia
społecznego.
Usługa realizowana jest przez system złożony z czterech elementów:


podmiotów zarządzających – dwóch rodzajów decydentów, jeden wpływa na popyt na
usługi transportowe, drugi wpływa na podaż,



przedmiotów zarządzania – dwóch rodzajów przedmiotu decyzji, to jest popyt na usługi
transportowe i podaż usług.
Popyt związany jest z rozmieszczeniem źródeł i celów przemieszczeń – instrumentem

pozwalającym na sterowanie popytem jest planowanie przestrzenne (zadanie realizowane
przez samorząd gminny). Powiązane jest to także z planowaniem rozwoju (społecznogospodarczego). Podaż usług realizowana jest przez dwa systemy: infrastrukturę
transportową i korzystających z niej przewoźników. W odniesieniu do powiatu jasielskiego
infrastrukturę tworzy sieć dróg publicznych (krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne),
z których mogą korzystać wszyscy, drogi wewnętrzne, ciągi rowerowe i piesze, które mogą,
ale nie muszą być dostępne dla wszystkich oraz linie kolejowe dostępne pośrednio dla
wszystkich, ale wprost korzystają z nich przedsiębiorstwa transportowe (pozostają
w kompetencjach samorządu wojewódzkiego). Przewoźnicy to przedsiębiorcy transportowi
oferujący usługi na rynku przewozów. Jest to rynek regulowany i szczególnym jego
segmentem jest przewóz osób rozumiany jako komunikacja zbiorowa – możliwość
skorzystania z cudzego pojazdu, zwykle o odpowiedniej liczbie miejsc – zapewniającego
stałe, regularne (realizowane zgodnie z rozkładem jazdy)
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połączenia pomiędzy

miejscowościami, gminami, powiatem itp., realizowane za opłatą (bilet). Komunikacja
zbiorowa to przede wszystkim autobusy, tak zwane busy i kolej oraz przystanki (także stacje
i dworce), gdzie podróżni mogą oczekiwać, wsiadać do, wysiadać z pojazdów, ale także
przesiadać się między nimi. Organizatorami tej komunikacji są gminy, powiat, ale także
samorząd wojewódzki, możliwe jest także realizowanie tego zadania poprzez związek gmin.
Istotną cechą obu systemów związanych z realizacją usług transportowych jest ich
przyporządkowanie hierarchiczne (związane ze skalą połączeń) a nie terytorialne. Oznacza to,
że wpływ na realizację zarówno infrastruktury, jak i przewozów, mają na obszarach
poszczególnych gmin – samorząd gminny, powiatowy, wojewódzki, a dla części gmin także
administracja rządowa.

Zakres badań
Niezależnie od rzeczywistych kompetencji gmin i powiatu, ocenie poddano transport
kolejowy, drogowy (z uwzględnieniem dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych
i gminnych, częściowo wewnętrznych) oraz komunikację zbiorową na terenie całego
powiatu.
W podsumowaniu uwzględniono zagadnienie kompetencji (uwarunkowań prawnych),
substytutywność (możliwość dostarczenia tego samego dobra dzięki różnym systemom –
usługi wzajemnie mogą się wymieniać) i komplementarność usług (dostarczanie jednej usługi
jest warunkiem koniecznym realizacji innej, np. większość usług nie może być realizowana
bez dostępności systemem transportowym).
Przed opisem poszczególnych jednostek zdecydowano się na opis tych usług, które
w niewielkim stopniu, lub wcale nie zależą od tychże jednostek. Do usług tych należą:


sieć kolejowa – będąca w kompetencji przedsiębiorstwa PKP oraz (częściowo) samorządu
województwa, dotyczy połączeń kolejowych – linii 108 Stróże – Zagórz i 106 Rzeszów –
Jasło – partnerami dla samorządu wojewódzkiego są miasto Jasło oraz gminy: Jasło,
Tarnowiec i Skołyszyn, także (ewentualnie) powiat jasielski. Wpływ tych jednostek na
realizację zadań związanych z tymi liniami jest niewielki – samorząd wojewódzki realizuje
obecnie przebudowę tych linii;



dworzec kolejowy w Jaśle jest oddzielnym problemem – wiąże się to z potrzebą
unowocześnienia obiektu a nie tylko jego remontu, w konsekwencji kolejnym krokiem
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będzie realizacja węzła przesiadkowego łączącego komunikacją autobusową i kolejową
oraz transport indywidualny, w tym zakresie partnerami są także przedsiębiorstwa PKP
i PKS;


towarowe przewozy kolejowe (możliwość odciążenia dróg) są kolejnym zagadnieniem –
ale w tym zakresie oprócz partnera PKP, istotne są regulacje prawne pozwalające na
konkurowanie drogownictwa i kolejnictwa na równych zasadach;



drogi krajowe i wojewódzkie – partnerami dla samorządu wojewódzkiego i dla zarządcy
dróg krajowych są przede wszystkim gminy (nie powiat), wpływ gmin na realizację zadań
związanych z tymi drogami wydaje się jednak być niewielki – o ile remonty i niewielkie
przebudowy do pewnego stopnia realizują postulaty gmin (faktycznie wymuszają to
przepisy o drogach publicznych i ruchu drogowym), to problem nowych inwestycji
rozgrywa się ponad gminami (i powiatem).

Wyraźnie należy oddzielić zagadnienie infrastruktury (drogi, linie kolejowe) od
przewozów (usługa świadczona przez przedsiębiorcę). Zadania z zakresu infrastruktury mają
charakter usługi publicznej (każdy ma prawo z nich korzystać) – odnosi się to także do sieci
kolejowej, chociaż znaczenie słowa „każdy” ma dla tego przypadku ograniczoną treść.
Różnica pomiędzy oboma systemami wiąże się także ze sposobem pobierania opłat za
korzystanie z infrastruktury. W przypadku dróg funkcjonują dwie podstawowe metody:


pierwsza to metod podatkowa: opłata w postaci podatku od pojazdów (taki płacą np.
właściciele pojazdów ciężarowych – podatek jest dochodem gmin) oraz akcyza od paliw
(ten płacą wszyscy, którzy kupują paliwo – sposób naliczania, pobór, a następnie podział
pomiędzy zarządców dróg jest regulowany prawem i decyzje podejmuje się na szczeblu
krajowym);



druga to metoda opłaty bezpośredniej: system bramek autostradowych (jest to przychód
zarządzającego autostradą) oraz system elektronicznej winiety na drogach krajowych
(wpływy są po odliczeniu kosztów są dochodem GDDKiA) – płacą ci, którzy przejadą
płatny odcinek drogi (i których opłata obowiązuje).

Za przejazd po torach kolejowych przewoźnik płaci opłatę bezpośrednią właścicielowi
(zarządcy) sieci. Odrębna jest opłata za prąd pobierany z kolejowej sieci trakcyjnej.
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Kwestia przewozów pasażerskich jest złożona: na terenie objętym obsługą mogą
nakładać się przewozy lokalne (w skali gminy i powiatu), regionalne, a czasami krajowe.
Chodzi tu o zjawisko korzystania przez pasażerów z usług przewoźnika ponadlokalnego do
przejazdu lokalnego oraz z usług przewoźnika lokalnego do przejazdów poza granice jednej
gminy czy powiatu (przesiadki). Oznacza to, że pasażer może korzystać z różnych możliwości
przejazdu, niezależnie od kompetencji poszczególnych jednostek administracji publicznej
i uprawnień przewoźników.
Usługi przewozowe (dla nas istotne są zbiorowe przewozy pasażerskie) realizowane
są w oparciu o dwie, w pewnym zakresie sprzeczne ze sobą zasady – jedna to publiczny
dostęp do usługi i przewoźnik gwarantujący niezawodną jej realizację (także, gdy nie ma
w danym momencie pasażerów i pojazd jedzie pusty). Druga zasada to założenie
o gospodarczym charakterze usług – realizowane są przez przedsiębiorców za opłatą i winny
dać przedsiębiorcy dochód wystarczający do ich sfinansowania. Działalność przedsiębiorców
w zakresie zbiorowych przewozów pasażerskich jest działalnością regulowaną – wymagane
są koncesje, licencje i zezwolenia.

Dostępność cenowa
Biorąc pod uwagę istniejące rozwiązania drogowe i kolejowe na obszarze powiatu, za
korzystanie z infrastruktury transportowej użytkownicy (to jest poruszający się pojazdami po
drogach i pasażerowie komunikacji zbiorowej, w tym kolejowej) nie ponoszą opłat
bezpośrednich.
W zakresie przewozów pasażerskich, usługi realizowane są odpłatnie (płaci pasażer –
jest to generalna zasada, wyjątkiem jest np. dowóz dzieci do szkół), ale obowiązują różne
systemy ustalania opłat. Wiąże się to także z możliwościami interwencji, gdyby wysokość
opłat (ceny) stały się barierą w użytkowaniu systemów. Ustalanie opłat za przewóz, za usługę
świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego, należy do jego
organizatora (gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów, województwo,
minister ds. transportu).
Na straży dostępności cenowej usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego
stoi więc władza publiczna ograniczana przepisami prawa, w tym koniecznością zapewnienia
opłacalności realizującym je przedsiębiorcom (rekompensaty).
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Różnorodność i kompleksowość
Ocena w tym zakresie uzależniona jest od rzeczywistych i obiektywnych potrzeb
i możliwości.
W zakresie infrastruktury systemy i sieci realizowane są w układach hierarchicznych –
w skalach lokalnych obsługę zapewniają systemy lokalne: drogi gminne i powiatowe,
w skalach subregionalnych systemy do nich dostosowane: drogi powiatowe i wojewódzkie,
czasami kolej, w skalach regionalnych: drogi wojewódzkie i krajowe, kolej regionalna, w skali
makroregionalnej: drogi krajowe, w tym ruchu szybkiego (ekspresowe, rzadziej autostrady,
kolej), dopiero w skali krajowej autostrady i koleje dużych prędkości są wyznacznikiem
jakości.
Publiczny transport zbiorowy odbywa się na zasadach konkurencji regulowanej.
Zwykle oferta dostosowana jest do skali przewozów – małe miejscowości zwykle obsługują
linie lokalne o stosunkowo niskich prędkościach przewozowych (średnia) i dużej liczbie
przystanków. Linie oferujące większe prędkości ze swojej natury mają przystanki jedynie
w wybranych, większych miejscowościach. O jakości systemu świadczy siatka połączeń,
możliwości przesiadania się, a co za tym idzie, synchronizacja rozkładów jazdy oraz
lokalizacja punktów i węzłów przesiadkowych.

Poziom usług
Ocena jest trudna i nie zawsze jednoznaczna. Można dokonać oceny przy pomocy
wskaźników, których wartość lub ocena jakościowa (werbalna) pochodzi z bezpośrednich
pomiarów i/lub obserwacji analizowanego systemu. Uzupełnieniem tej oceny jest odwołanie
się do oceny klienta, użytkownika danego systemu. Nie zawsze oceny te (specjalisty i klienta)
będą zgodne, a przyczyny tego mogą być różne – inżynierowie i analitycy skupiają się przede
wszystkim na bezpieczeństwie i niezawodności proponowanych rozwiązań (biorąc pod
uwagę dostępne technologie i środki finansowe), także na ich funkcjonalności (przykładowo
poprzez standaryzację i powtarzalność rozwiązań), klient to także aspiracje, często postawy
roszczeniowe z jednej strony lub minimalizacja oczekiwań z drugiej. Badania społeczne nie
mogą przy tym zastąpić badań obiektywnych wskaźników ujętych w odpowiednich
przepisach technicznych, normach, czy też aktach prawnych (to przede wszystkim warunki
techniczne, normy bezpieczeństwa i normy dotyczące niezawodności). Niezależnie od opinii
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społecznej, usługodawcę obowiązuje osiąganie parametrów wskazanych w tego typu
regulacjach. Ze względu na dużą liczbę parametrów określanych normami omówienie tego
zagadnienia w dalszej części pominięto, jedynie sygnalizując ten problem.

Miasto Jasło
Miasto Jasło cechuje najwyższa gęstość zaludnienia i stosunkowo zwarta zabudowa.
Miasto leży na skrzyżowaniu dwóch dróg krajowych (nr 73 i 28) oraz jednej wojewódzkiej
(nr 992). Obsługę zapewnia sieć ulic utworzona przez drogi powiatowe, a przede wszystkim
gminne.
Przez miasto przebiegają także dwie linie kolejowe. Pierwsza nr 106, łączy stację
Rzeszów Główny ze stacją Jasło i jest niezelektryfikowana. Od 2011 na linii tej kursuje
zastępcza komunikacja autobusowa. Obecnie na linii tej prowadzone są prace
rewitalizacyjne, z planowanym terminem zakończenia w 2014 roku. Druga nr 108, łączy
stację Stróże w województwie małopolskim z granicą państwa na stacji Krościenko. Linia ta
jest zelektryfikowana na odcinku Stróże – Jasło, jednakże obecnie została wyłączona z ruchu
pasażerskiego.
W mieście, w jego centralnej części, zlokalizowane są dwa dworce: kolejowy
(nieczynny) i autobusowy (jedynie PKS, w znacznej części funkcjonuje jako baza postojowa).

Formy organizacyjne
Pamiętając o uwagach podanych we wstępie niniejszego rozdziału – podstawową
jednostką organizacyjną odpowiedzialną za usługi transportowe będące w kompetencjach
gminy jest Urząd Miasta w Jaśle. Kompetencje z tego zakresu powierzono Wydziałowi
Inwestycji, który ma za zadanie m.in. modernizację i utrzymanie dróg miejskich, współpracę
z innymi zarządcami dróg, zarządzanie ruchem na drogach oraz wydawanie licencji, zezwoleń
i uzgodnień określonych ustawą o transporcie drogowym. Wydział sprawuje także nadzór
nad Zakładem Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle. Miasto jest jego właścicielem
(zakład budżetowy).
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Dostępność terytorialna
Usługi są dostępne praktycznie na terenie całego miasta.
a) Drogi
Miasto posiada sieć drogowo-uliczną dobrze rozwiniętą. Z punktu widzenia
kompetencji podstawowy układ drogowy tworzą drogi krajowe (nr 73 i 28) i (w niewielki
stopniu) droga wojewódzka (nr 992). Miasto ma stosunkowo dobre połączenia zewnętrzne –
niestety parametry drogi nr 73 nie są najlepsze, w szczególności na obszarze Jasła. Wewnątrz
miasta układ dróg powiatowych i gminnych funkcjonuje poprawnie. Problemem staje się
powoli parkowanie – działa strefa płatnego parkowania.
Przez miasto przechodzą także dwie linie kolejowe (108 Stróże-Zagórz i 106 RzeszówJasło) – niestety obecnie nieczynne.
b) Komunikacja zbiorowa
W

mieście

funkcjonuje

rozwinięta

sieć

połączeń

autobusowych.

Miejskie

i podmiejskie obsługuje własne przedsiębiorstwo (powoli wypierane przez prywatnych
przewoźników).

Zamiejskie

na

większe

odległości

obsługuje

PKS

Jasło.

Brakuje

zintegrowanego węzła przesiadkowego.

Dostępność cenowa
W tym zakresie zawsze występuje pewien poziom niezadowolenia społecznego
(w skali powiatu stosunkowo nieliczni mieszkańcy deklarowali, że cena usług jest
problemem).

Różnorodność i kompleksowość
Zagadnienie to dotyczy komunikacji zbiorowej. Biorąc pod uwagę zarówno transport
drogowy, jak i kolejowy sytuacja miasta jest dość dobra, w porównaniu z innymi gminami
powiatu – bardzo dobra.

Poziom usług
Ze względu na podstawowe parametry dotyczące dostępności, kompleksowości
i różnorodności usług – poziom jest stosunkowo wysoki. Ocena użytkowników nie jest
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zgodna z tą charakterystyką usługi (szerszy opis w rozdziale 4 Raportu).

Podsumowanie
Większość problemów transportowych dotyczących miasta, to także problemy całego
powiatu. Odnosi się to przede wszystkim do braku dobrych połączeń z Krakowem
i Rzeszowem, braku obwodnicy miasta w ciągu dróg krajowych i braku węzła
przesiadkowego.
Dodatkowym problemem jest silne zanieczyszczenie powietrza z tzw. niskiej emisji
(w tym transport drogowy).
Z punktu widzenia klientów usług realizacja usług komunalnych w mieście Jaśle jest
na dobrym poziomie (bardzo dobrym w porównaniu z pozostałymi gminami powiatu). Nieco
inaczej problem wygląda ze strony odpowiadającej za usługi gminy (formalnie za wszystkie,
nawet gdy jej wpływ na ich realizację jest niewielki). Najważniejsza jest stabilność i trwałość
decyzji o sposobie realizacji usług, to jest pogodzenie publicznego ich charakteru
z biznesowym podejściem do funkcjonowania przedsiębiorców i usług. Problem pierwszy to
zagrożenie monopolizacją przez silnych przedsiębiorców (zwykle zewnętrznych), związane
z nim jest zagrożenie upadłością dla własnych przedsiębiorstw, w tym strata z tytułu już
zrealizowanych inwestycji – dotyczy to Miejskiego Zakładu Komunikacji Samochodowej.
Konsekwencją może być niezdolność do realizacji usług w obszarach, gdzie nie uzyska się
dodatnich wyników finansowych – ten problem obecnie nie dotyczy miasta Jasła, ale gmin
ościennych.

Brzyska
Brzyska to nieduża ze względu na powierzchnię gmina wiejska. Ponieważ także ze
względu na liczbę mieszkańców jest to mała gmina, to w konsekwencji cechuje ją średnia
gęstość zaludnienia. Jest to jednakże gmina o wysokim poziomie rozproszenia zabudowy.
Gmina nie jest obsługiwana przez drogi krajowe i wojewódzkie – sieć tworzą wyłącznie drogi
powiatowe i gminne.
Podstawową obsługę komunikacyjną realizują: PKS Jasło i MZKS Jasło oraz
przewoźnicy prywatni.
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Formy organizacyjne
Pamiętając o uwagach podanych we wstępie niniejszego rozdziału – jednostką
organizacyjną odpowiedzialną za usługi komunalne będące w kompetencjach gminy jest
Urząd Gminy Brzyska. Wszystkie zadania z zakresu transportu realizuje Referat
Budownictwa, Inwestycji Gospodarki Komunalnej.

Dostępność terytorialna
Usługi są dostępne praktycznie na terenie całej gminy.
a) Drogi
Gmina posiada sieć drogową dobrze rozwiniętą. Sieć jest wystarczająca, jakość jest
zróżnicowana i pozostaje wiele zadań do zrealizowania.
b) Komunikacja zbiorowa
W gminie funkcjonuje rozwinięta sieć połączeń autobusowych.

Dostępność cenowa
W tym zakresie zawsze występuje pewien poziom niezadowolenia społecznego
(w skali powiatu stosunkowo nieliczni mieszkańcy deklarowali, że cena usług jest
problemem).

Różnorodność i kompleksowość
Ocena związana jest jedynie z przewozami – oferta jest stosunkowo duża.

Poziom usług
Ze względu na podstawowe parametry dotyczące dostępności, kompleksowości
i różnorodności usług – poziom jest dostateczny. Ocena użytkowników nie jest zgodna z tą
charakterystyką usługi (szerszy opis w rozdziale 4 Raportu).

Podsumowanie
Z punktu widzenia klientów usług realizacja usług transportowych w gminie Brzyska
jest na dostatecznym poziomie. Relatywnie w skali powiatu usługi przewozowe mają duże
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możliwości podnoszenia jakości (bliskość miasta Jasła), natomiast w zakresie sieci drogowej
gmina leży „na uboczu” (na zachodnim brzegu Wisłoki, brak jest dróg wojewódzkich).

Dębowiec
Dębowiec, gmina wiejska, cechuje ją niska gęstość zaludnienia. Jest to także gmina
o wysokim poziomie rozproszenia zabudowy (stosunkowo zwarte ale odległe od siebie
jednostki osadnicze). Przez gminę przebiega droga wojewódzka nr 992 – prawie cała gmina
znajduje się jednak na przeciwnym w stosunku do tej drogi brzegu Wisłoki. Obsługę
komunikacyjną zapewniają drogi powiatowe i gminne.

Formy organizacyjne
Pamiętając o uwagach podanych we wstępie niniejszego rozdziału – jednostką
organizacyjną odpowiedzialną za usługi transportowe będące w kompetencjach gminy jest
Urząd Gminy Dębowiec. Wszystkie zadania z zakresu transportu realizuje Referat Rozwoju
Gospodarczego, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej. Realizuje on m.in. zadania związane
z drogami gminnymi.

Dostępność terytorialna
Usługi są dostępne praktycznie na terenie całej gminy.
a) Drogi
Gmina posiada sieć drogową dobrze rozwiniętą pomimo fakty, że są to wyłącznie
drogi powiatowe i gminne. Sieć jest wystarczająca, jakość jest zróżnicowana i pozostaje wiele
zadań do zrealizowania.
b) Komunikacja zbiorowa
W gminie funkcjonuje rozwinięta sieć połączeń autobusowych.

Dostępność cenowa
W tym zakresie zawsze występuje pewien poziom niezadowolenia społecznego
(w skali powiatu stosunkowo nieliczni mieszkańcy deklarowali, że cena usług jest
problemem).
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Różnorodność i kompleksowość
Ocena związana jest jedynie z przewozami – oferta jest stosunkowo duża.

Poziom usług
Ze względu na podstawowe parametry dotyczące dostępności, kompleksowości
i różnorodności usług – poziom jest dostateczny. Ocena użytkowników jest częściowo zgodna
z tą charakterystyką usługi (szerszy opis w rozdziale 4 Raportu).

Podsumowanie
Z punktu widzenia klientów usług – realizacja usług transportowych w gminie
Dębowiec jest na dostatecznym poziomie. Relatywnie w skali powiatu usługi przewozowe
mają duże możliwości podnoszenia jakości (bliskość miasta Jasła), natomiast w zakresie sieci
drogowej gmina leży „na uboczu” (głównie na zachodnim brzegu Wisłoki).
Z punktu widzenia klientów usług – realizacja usług komunalnych w gminie Dębowiec
jest na średnio-niskim poziomie (nie dotyczy to jedynie elektroenergetyki i gazownictwa).
Nieco inaczej problem wygląda ze strony odpowiadającej za usługi gminy (formalnie za
wszystkie, nawet gdy jej wpływ na ich realizację jest niewielki). Najważniejsza jest stabilność
i trwałość decyzji o sposobie realizacji usług, to jest pogodzenie publicznego ich charakteru
z biznesowym podejściem do funkcjonowania przedsiębiorców i usług. Problem pierwszy to
zagrożenie monopolizacją przez silnych przedsiębiorców (zwykle zewnętrznych), związane
z nim jest zagrożenie upadłością dla własnych przedsiębiorstw, w tym strata z tytułu już
zrealizowanych inwestycji – dotyczy to Zakładu Gospodarki Komunalnej. Konsekwencją może
być niezdolność do realizacji usług w obszarach, gdzie nie uzyska się dodatnich wyników
finansowych. Istotnym czynnikiem pogłębiającym trudności w rozwiązaniu problemów
komunalnych jest rozproszenie zabudowy.
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Gmina Jasło
Gmina wiejska Jasło jest jedną z większych gmin w powiecie a równocześnie ma
drugą co do wielkości liczbę ludności. W konsekwencji cechuje ją dość duża gęstość
zaludnienia – jednakże około sześciokrotnie niższa niż w mieście Jaśle. Zabudowa ma
charakter pasmowy wzdłuż dróg wychodzących z miasta, wyjątek stanowią odrębne
jednostki osadnicze Szebnie, Chrząstówka i Niepla. Problemem jest nieciągłość terytorialna –
gmina składa się z dwóch części, pomiędzy którymi znajduje się miasto Jasło. Przez gminę
przebiega droga krajowa nr 28. W części wschodniej zlokalizowana jest także droga
wojewódzka nr 988. Obsługę uzupełniają drogi powiatowe i gminne.
Przez obszar gminy przebiega linia kolejowa nr 106 relacji: Rzeszów – Jasło
(przystanek Szebnie), obecnie nieczynna.
Podstawową obsługę komunikacyjną realizują: PKS Jasło i MZKS Jasło oraz
przewoźnicy prywatni.

Formy organizacyjne
Pamiętając o uwagach podanych we wstępie niniejszego rozdziału – podstawową
jednostką organizacyjną odpowiedzialną za usługi komunalne będące w kompetencjach
gminy jest Urząd Gminy Jasło. Zadania z zakresu transportu realizuje Referat Gospodarki
Przestrzennej i Infrastruktury. Referat realizuje wszystkie zadania związane z gminnymi
drogami.

Dostępność terytorialna
Usługi są dostępne na terenie gminy. Stan istniejący można scharakteryzować
następująco:
a) Drogi
Sieć dróg jest wystarczająca, jakość jest zróżnicowana i pozostaje wiele zadań do
zrealizowania.
b) Komunikacja zbiorowa
Siatka połączeń dostateczna, problemem są rozkłady jazdy. Przez wschodnią część
gminy przebiega linia kolejowa nr 106 relacji: Rzeszów – Jasło (przystanek Szebnie), obecnie
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nieczynna.

Dostępność cenowa
W tym zakresie zawsze występuje pewien poziom niezadowolenia społecznego
(w skali powiatu stosunkowo nieliczni mieszkańcy deklarowali, że cena usług jest
problemem).

Różnorodność i kompleksowość
Ocena związana jest jedynie z przewozami – oferta jest dostateczna, brakuje
synchronizacji rozkładów jazdy. Odrębne zagadnienie to przywrócenie połączeń kolejowych.

Poziom usług
Ze względu na podstawowe parametry dotyczące dostępności, kompleksowości
i różnorodności usług – poziom jest dostateczny. Ocena użytkowników jest zgodna z tą
charakterystyką usługi (szerszy opis w rozdziale 4 Raportu).

Podsumowanie
Z punktu widzenia klientów usług – realizacja usług transportowych w gminie Jasło
jest na dostatecznym poziomie. Relatywnie w skali powiatu usługi przewozowe mają duże
możliwości podnoszenia jakości (bliskość miasta Jasła, linia kolejowa).

Kołaczyce
Gmina miejsko-wiejska Kołaczyce jest jedną z mniejszych gmin w powiecie, cechuje ją
dość duża gęstość zaludnienia – jednakże około sześciokrotnie niższa niż w mieście Jaśle.
W całej gminie występuje duża tendencja do rozpraszania zabudowy. Przez gminę przebiega
droga krajowa nr 73. Obsługę zapewniają drogi powiatowe i gminne.
Podstawową obsługę komunikacyjną realizują: PKS Jasło i MZKS Jasło oraz
przewoźnicy prywatni.
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Formy organizacyjne
Pamiętając o uwagach podanych we wstępie niniejszego rozdziału – podstawową
jednostką organizacyjną odpowiedzialną za usługi komunalne będące w kompetencjach
gminy jest Urząd Miejski w Kołaczycach. Zadania z zakresu transportu realizuje Referat
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

Dostępność terytorialna
Usługi są dostępne na terenie gminy. Stan istniejący można scharakteryzować
następująco:
a) Drogi
Sieć dróg jest wystarczająca, jakość jest zróżnicowana i pozostaje wiele zadań do
zrealizowania. Istotnym problemem jest droga krajowa przebiegająca przez środek miasta –
konieczna jest realizacja obejścia drogowego.
b) Komunikacja zbiorowa
Siatka połączeń dostateczna, problemem są rozkłady jazdy.

Dostępność cenowa
W tym zakresie zawsze występuje pewien poziom niezadowolenia społecznego
(w skali powiatu stosunkowo nieliczni mieszkańcy deklarowali, że cena usług jest
problemem).

Różnorodność i kompleksowość
Ocena związana jest jedynie z przewozami – oferta jest dostateczna, brakuje
synchronizacji rozkładów jazdy.

Poziom usług
Ze względu na podstawowe parametry dotyczące dostępności, kompleksowości
i różnorodności usług – poziom jest dostateczny. Ocena użytkowników jest zgodna z tą
charakterystyką usługi (szerszy opis w rozdziale 4 Raportu).
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Podsumowanie
Z punktu widzenia klientów usług – realizacja usług transportowych w gminie
Kołaczyce jest na dostatecznym poziomie. Relatywnie w skali powiatu usługi przewozowe
mają duże możliwości podnoszenia jakości (bliskość miasta Jasła).

Krempna
Gmina wiejska Krempna terytorialnie jest największą gminą w powiecie
a równocześnie jest najmniejsza ze względu na liczbę ludności. W konsekwencji cechuje ją
najniższa gęstość zaludnienia (100 razy niższą od miasta Jasła). W związku z ochroną
przyrody na obszarze całej gminy oraz górzystym charakterem terenu zabudowa
rozmieszczona jest w małych i rozproszonych jednostkach osadniczych o stosunkowo zwartej
strukturze. Główną oś transportową w gminie tworzy droga wojewódzka nr 992. Obsługę
zapewniają także drogi gminne i powiatowe.
Gmina nie jest obsługiwana przez komunikację zbiorową.

Formy organizacyjne
Pamiętając o uwagach podanych we wstępie niniejszego rozdziału – podstawową
jednostką organizacyjną odpowiedzialną za usługi transportowe będące w kompetencjach
gminy jest Urząd Gminy Krempna. Zadania z tego zakresu realizuje Stanowisko pracy ds.
budownictwa, planowania przestrzennego (gospodarka przestrzenna).

Dostępność terytorialna
Stan istniejący można scharakteryzować następująco:
a) Drogi
Sieć dróg jest wystarczająca, jakość jest zróżnicowana i pozostaje wiele zadań do
zrealizowania.
b) Komunikacja zbiorowa
Brakuje komunikacji zbiorowej.
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Dostępność cenowa
Ze względu na brak usługi przewozowej problem nie występuje.

Różnorodność i kompleksowość
Brakuje komunikacji zbiorowej.

Poziom usług
Ze względu na podstawowe parametry dotyczące dostępności, kompleksowości
i różnorodności usług – poziom jest bardzo zły. Ocena użytkowników jest zgodna z tą
charakterystyką usługi (szerszy opis w rozdziale 4 Raportu).

Podsumowanie
Z punktu widzenia klientów usług – realizacja usług transportowych w gminie
Krempna jest na niedostatecznym poziomie.

Nowy Żmigród
Gmina wiejska Nowy Żmigród terytorialnie jest drugą co do wielkości gminą
w powiecie, cechuje ją niska gęstość zaludnienia. W związku z górzystym charakterem terenu
zabudowa rozmieszczona jest pasmowo w małych i rozproszonych jednostkach osadniczych
o stosunkowo zwartej strukturze. Na terenie gminy krzyżują się dwie drogi wojewódzkie:
nr 992 i 993. Obsługę zapewniają drogi gminne i powiatowe.

Formy organizacyjne
Pamiętając o uwagach podanych we wstępie niniejszego rozdziału – podstawową
jednostką organizacyjną odpowiedzialną za usługi komunalne będące w kompetencjach
gminy jest Urząd Gminy Nowy Żmigród. Zadania z zakresu gospodarki komunalnej realizuje
Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Do jego zadań należą całokształt spraw
związanych z drogami gminnymi.
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Dostępność terytorialna
Usługi są dostępne na terenie gminy. Stan istniejący można scharakteryzować
następująco:
a) Drogi
Sieć dróg jest wystarczająca, jakość jest zróżnicowana i pozostaje wiele zadań do
zrealizowania.
b) Komunikacja zbiorowa
Siatka połączeń dostateczna, problemem są rozkłady jazdy.

Dostępność cenowa
W tym zakresie zawsze występuje pewien poziom niezadowolenia społecznego
(w skali powiatu stosunkowo nieliczni mieszkańcy deklarowali, że cena usług jest
problemem).

Różnorodność i kompleksowość
Ocena związana jest jedynie z przewozami – oferta jest stosunkowo uboga, brakuje
synchronizacji rozkładów jazdy.

Poziom usług
Ze względu na podstawowe parametry dotyczące dostępności, kompleksowości
i różnorodności usług – poziom jest dostateczny. Ocena użytkowników jest zgodna z tą
charakterystyką usługi (szerszy opis w rozdziale 4 Raportu).

Podsumowanie
Z punktu widzenia klientów usług – realizacja usług transportowych w gminie Nowy
Żmigród jest na dostatecznym poziomie.
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Osiek Jasielski
Gmina wiejska Osiek Jasielski jest terytorialnie jedną z mniejszych gmin w powiecie,
cechuje ją niewielka gęstość zaludnienia. W całej gminie zabudowa rozmieszczona jest
pasmowo w małych i rozproszonych jednostkach osadniczych o stosunkowo zwartej
strukturze. Przez gminę przebiega droga wojewódzka nr 993. Obsługę zapewniają drogi
powiatowe i gminne.

Formy organizacyjne
Pamiętając o uwagach podanych we wstępie niniejszego rozdziału – podstawową
jednostką organizacyjną odpowiedzialną za usługi transportowe będące w kompetencjach
gminy jest Urząd Gminy Osiek Jasielski. Zadania realizuje Referat Gospodarki Przestrzennej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Do jego zadań należy zapewnienie funkcjonowania
urządzeń infrastruktury technicznej i nadzór nad ich eksploatacją (w tym drogi, mosty,
komunikacja) oraz dbałość o ich rozbudowę.

Dostępność terytorialna
Usługi są dostępne na terenie gminy. Stan istniejący można scharakteryzować
następująco:
a) Drogi
Sieć dróg jest wystarczająca, jakość jest zróżnicowana i pozostaje wiele zadań do
zrealizowania.
b) Komunikacja zbiorowa
Siatka połączeń dostateczna, problemem są rozkłady jazdy.

Dostępność cenowa
W tym zakresie zawsze występuje pewien poziom niezadowolenia społecznego
(w skali powiatu stosunkowo nieliczni mieszkańcy deklarowali, że cena usług jest
problemem).
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Różnorodność i kompleksowość
Ocena związana jest jedynie z przewozami – oferta jest stosunkowo uboga, brakuje
synchronizacji rozkładów jazdy.

Poziom usług
Ze względu na podstawowe parametry dotyczące dostępności, kompleksowości
i różnorodności usług – poziom jest dostateczny. Ocena użytkowników jest zgodna z tą
charakterystyką usługi (szerszy opis w rozdziale 4 Raportu).

Podsumowanie
Z punktu widzenia klientów usług – realizacja usług transportowych w gminie Osiek
Jasielski jest na dostatecznym poziomie.

Skołyszyn
Skołyszyn to średniej wielkości gmina wiejska, cechuje ją relatywnie wysoka gęstość
zaludnienia. Jest to jednakże gmina o wysokim poziomie rozproszenia zabudowy. Przez
gminę przebiega droga krajowa nr 28. Obsługę gminy zapewniają drogi powiatowe i gminne.
Przez obszar gminy przebiega linia kolejowa nr 108 relacji: Stróże – Jasło – Tarnowiec
– Krosno – Sanok – Zagórz (przystanki: Siepietnica i Przysieki, stacja Skołyszyn), obecnie
nieczynna.
Obsługę komunikacyjną realizuje PKS Jasło i przewoźnicy prywatni (gmina, pomimo
bliskiego sąsiedztwa, nie ma porozumienia z MZKS Jasło).

Formy organizacyjne
Pamiętając o uwagach podanych we wstępie niniejszego rozdziału – jednostką
organizacyjną odpowiedzialną za usługi transportowe będące w kompetencjach gminy jest
Urząd Gminy Skołyszyn. Wszystkie zadania z zakresu gospodarki komunalnej realizuje
Referat Gospodarki Przestrzennej Inwestycji, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Handlu.
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Dostępność terytorialna
Usługi są dostępne na terenie gminy. Stan istniejący można scharakteryzować
następująco:
a) Drogi
Sieć dróg jest wystarczająca, jakość jest zróżnicowana i pozostaje wiele zadań do
zrealizowania.
b) Komunikacja zbiorowa
Siatka połączeń dostateczna, problemem są rozkłady jazdy.

Dostępność cenowa
W tym zakresie zawsze występuje pewien poziom niezadowolenia społecznego
(w skali powiatu stosunkowo nieliczni mieszkańcy deklarowali, że cena usług jest
problemem).

Różnorodność i kompleksowość
Ocena związana jest jedynie z przewozami – oferta jest stosunkowo uboga, brakuje
możliwych do zrealizowania połączeń kolejowych oraz synchronizacji rozkładów jazdy.

Poziom usług
Ze względu na podstawowe parametry dotyczące dostępności, kompleksowości
i różnorodności usług – poziom jest niski. Ocena użytkowników jest zgodna z tą
charakterystyką usługi (szerszy opis w rozdziale 4 Raportu).

Podsumowanie
Z punktu widzenia klientów usług realizacja usług transportowych w gminie Skołyszyn
jest na stosunkowo niskim poziomie. Relatywnie w skali powiatu usługi przewozowe mają
duże możliwości podnoszenia jakości (bliskość miasta Jasła i kolej).
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Tarnowiec
Gmina wiejska Tarnowiec terytorialnie jest małą gminą, cechuje ją średnia gęstość
zaludnienia. Zabudowa jest rozproszona i rozmieszczona pasmowo. Na terenie gminy układ
podstawowy sieci komunikacyjnej stanowią drogi powiatowe i gminne. Gmina nie posiada na
swoim terenie dróg krajowych i wojewódzkich. Do najważniejszych ciągów komunikacyjnych
należą drogi powiatowe:


droga powiatowa nr 19196 relacji Jasło – Łajsce – Zręcin,



droga powiatowa nr 19188 relacji Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze.
Elementem uzupełniającym i wspomagającym układ dróg powiatowych są drogi

gminne.
Przez obszar gminy przebiega linia kolejowa nr 108 relacji: Stróże – Jasło – Tarnowiec
– Krosno – Sanok – Zagórz (przystanek Gliniczek, stacja Tarnowiec), obecnie nieczynna.
Podstawową obsługę komunikacyjną realizują: PKS Jasło i MZKS Jasło.

Formy organizacyjne
Pamiętając o uwagach podanych we wstępie niniejszego rozdziału – podstawową
jednostką organizacyjną odpowiedzialną za usługi transportowe (w tym publiczną
komunikację zbiorową) będące w kompetencjach gminy jest Urząd Gminy Tarnowiec.
Zadania z zakresu transportu realizuje Wydział Gospodarczy. Do wydziału należy realizacja
zadań z zakresu dróg publicznych (przede wszystkim gminnych) oraz przewozu osób (w tym
koordynacja rozkładów jazdy).

Dostępność terytorialna
Usługi są dostępne na terenie gminy. Stan istniejący można scharakteryzować
następująco:
a) Drogi
Sieć dróg jest wystarczająca, jakość jest zróżnicowana i pozostaje wiele zadań do
zrealizowania.
b) Komunikacja zbiorowa
Ze względu na potencjał ruchowy peryferyjne części gminy nie są obsługiwane (brak
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połączeń, brak odpowiedniej liczby kursów).

Dostępność cenowa
W tym zakresie zawsze występuje pewien poziom niezadowolenia społecznego
(w skali powiatu stosunkowo nieliczni mieszkańcy deklarowali, że cena usług jest
problemem).

Różnorodność i kompleksowość
Ocena związana jest jedynie z przewozami – oferta jest stosunkowo uboga, brakuje
możliwych do zrealizowania połączeń kolejowych oraz synchronizacji rozkładów jazdy.

Poziom usług
Ze względu na podstawowe parametry dotyczące dostępności, kompleksowości
i różnorodności usług – poziom jest niski. Ocena użytkowników jest zgodna z tą
charakterystyką usługi (szerszy opis w rozdziale 4 Raportu).

Podsumowanie
Z punktu widzenia klientów usług – realizacja usług transportowych w gminie
Tarnowiec jest na stosunkowo niskim poziomie. Relatywnie w skali powiatu usługi
przewozowe mają duże możliwości podnoszenia jakości (bliskość miasta Jasła i kolej),
natomiast w zakresie sieci drogowej Tarnowiec leży „na uboczu” (brak dróg wojewódzkich).

Powiat jasielski
W zakresie transportu samorząd powiatowy jest aktywnym i ważnym uczestnikiem
realizującym usługi. Pomimo faktu, że w skali powiatu podstawowy ruszt układu
transportowego tworzą drogi krajowe i wojewódzkie (jedna oś północ-południe i dwie
poprzeczne wschód-zachód), to drogi powiatowe są najważniejsze dla poprawnego
funkcjonowania całego systemu. Jest ich nawet za dużo w stosunku do dróg gminnych
(wyjątkiem jest miasto Jasło).
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Na terenie powiatu funkcjonuje także komunikacja zbiorowa, ale poza dwoma
przewoźnikami (MZKS w Jaśle i PKS Jasło) pozostali wydają się działać obok systemu (brak
systemowego podejścia do rejestracji i zezwoleń). Generalnie północna część powiatu jest
obsługiwana, ale południowa (gmina Krempna) już nie.

Formy organizacyjne
Pamiętając o uwagach podanych we wstępie niniejszego rozdziału – podstawową
jednostką organizacyjną odpowiedzialną za usługi transportowe będące w kompetencjach
powiatu jest Starostwo Powiatowe w Jaśle. Zadania z tego zakresu realizuje Wydział
Komunikacji i Transportu. Do jego zadań należą m.in. sprawy działalności przedsiębiorców
transportowych oraz organizacji ruchu. W zakresie dróg zadania powiatu (na zasadzie
wyłączności) realizuje jednostka organizacyjna (jednostka budżetowa) – Zarząd Dróg
Powiatowych.

Dostępność terytorialna
a) Drogi
Sieć dróg jest nadmiernie rozwinięta w stosunku do dróg gminnych, jakość jest
zróżnicowana i pozostaje wiele zadań do zrealizowania.
b) Komunikacja zbiorowa
Ze względu na potencjał ruchowy peryferyjne części powiatu nie są obsługiwane
(brak połączeń, brak odpowiedniej liczby kursów).

Dostępność cenowa
W tym zakresie zawsze występuje pewien poziom niezadowolenia społecznego
(w skali powiatu stosunkowo nieliczni mieszkańcy deklarowali, że cena usług jest
problemem).

Różnorodność i kompleksowość
Ocena związana jest jedynie z przewozami – oferta jest stosunkowo uboga, brakuje
możliwych do zrealizowania połączeń kolejowych oraz synchronizacji rozkładów jazdy.
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Poziom usług
Ze względu na podstawowe parametry dotyczące dostępności, kompleksowości
i różnorodności usług – poziom jest niski. Ocena użytkowników jest zgodna z tą
charakterystyką usługi (szerszy opis w rozdziale 4 Raportu).

Podsumowanie
Z punktu widzenia klientów usług – realizacja usług transportowych w powiecie jest
na stosunkowo niskim poziomie. Nieco inaczej problem wygląda ze strony odpowiadającego
za usługi powiatu (w odbiorze społecznym za wszystkie, nawet gdy wpływ powiatu na ich
realizację jest niewielki). Najważniejsza jest stabilność i trwałość decyzji o sposobie realizacji
usług, to jest pogodzenie publicznego ich charakteru z biznesowym podejściem do
funkcjonowania przedsiębiorców i usług (przewozowych). Ważnym zagadnieniem jest
przygotowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

Podsumowanie
Podstawowa sieć dróg w skali powiatu, zapewniająca także połączenia międzygminne
składa się z dróg będących w zarządzie GDDKiA i Podkarpackiego ZDW w Rzeszowie. Ze
względu na zainwestowania terenów przy drogach krajowych potrzebne są obejścia drogowe
– najważniejsze w Jaśle oraz w Kołaczycach. Drogi powiatowe i gminne wymagają remontów,
w szczególności dotyczy to mostów i przepustów (poważnym problemem jest kwestia
nośności).
Podstawowym

problemem

transportu

zbiorowego

jest

odcięcie

obszarów

peryferyjnych w skali całego powiatu od transportu zbiorowego (np. gmina Krempna).
Poważny problem stanowi całkowity brak kursów komunikacji zbiorowej w dni wolne od
pracy. Brakuje koordynacji przewozów komunikacją zbiorową. Łączy się to z problemem
rynku usług transportowych – konkurencja obejmuje jedynie połączenia rentowne,
połączenia nierentowne zanikają, sytuacja może doprowadzić do zaniku rynku przewoźników
– zostaną jedynie przewoźnicy na rentownych liniach, to zmniejszy konkurencję i może
prowadzić do niepożądanej monopolizacji rynku (wadliwej, związanej z zyskiem a nie
realizacją usługi publicznej). Potrzebne są szybkie połączenia kolejowe w kierunkach:

94

Rzeszów i Stróże (kierunek do Krakowa). Brakuje lokalnych węzłów przesiadkowych,
w szczególności w Jaśle (łączących komunikacją autobusową i kolejową).
Integracja jest najważniejszym wyzwaniem w skali powiatu. Dotyczy to przede
wszystkim planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego – na
analizowanym terenie jest to zadanie powiatu i samorządu wojewódzkiego, może
zrealizować je związek gmin. Integracja mogłaby objąć także system taryfowy.
W tabeli poniżej zestawiono wybrane wskaźniki realizacji usług transportowych.
Usługi te realizowane są przez administrację publiczną (sieć drogowa) i przedsiębiorców
(przewozy). Generalnie poziom świadczenia usług jest dostateczny z wyjątkiem obsługi
komunikacją zbiorową. Odnosząc się do infrastruktury drogowej – sieć dróg powiatowych
a nie gminnych obsługuje mieszkańców (jest dłuższa, może to także być błąd związany
z pominięciem dróg wewnętrznych). O ile w mieście Jaśle proporcje są dobre, o tyle na
pozostałych terenach wypadają znacznie gorzej. Jest to związane z historycznym rozwojem
osadnictwa i sieci na tym terenie z jednej strony, z drugiej – warunkami fizjograficznymi.
Istotny także jest nie tylko poziom zaspokojenia usługi (mieszkańcy korzystający z usługi), ale
także parametry świadczące o jej jakości i opłacalności – takie parametry to długość dróg
i liczba

przystanków

przypadające

na

1 000

mieszkańców

(pokazuje

rentowność

przedsięwzięcia). W przypadku przystanków konieczny jest komentarz – nie gwarantują one
obsługi, czego przykładem jest gmina Krempna, gdzie obecnie nie funkcjonuje publiczna
komunikacja zbiorowa.
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Tabela 11. Wybrane wskaźniki jakości usług transportowych w powiecie jasielskim

gminne

drogi
powiatowe
dostępność
i gminne na
kolei
1 000
mieszkańców

ogółem

przystanki autobusowe**
gminnych*

powiatowych

wojewódzkich

krajowych

ogółem

długość dróg [km]*

142
15
2
18 107
3,39
tak
87
66
Miasto Jasło
62
0
0
24
38
9,65
32
20
Brzyska
83
0
9
52
22
8,59
34
2
Dębowiec
131
8
4
56
63
7,31
tak
58
36
Gmina Jasło
62
6
0
27
29
6,15
16
4
Kołaczyce
79
0
22
43
14
28,44
35
22
Krempna
91
0
14
46
31
8,21
28
6
Nowy Żmigród
37
0
7
26
4
5,55
18
5
Osiek Jasielski
73
8
0
50
15
5,21
tak
26
6
Skołyszyn
64
0
0
55
9
6,97
tak
27
3
Tarnowiec
823
37
58 397 332
6,30
tak 361 170
Powiat Jasielski
* dla dróg gminnych długość oszacowana, nie uwzględnia także gminnych dróg wewnętrznych
** obustronne, liczba przybliżona
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liczba
przystanków
na 1 000
mieszkańców
2,4
5,0
3,9
3,6
1,8
17,5
3,0
3,3
2,1
2,9
3,1

Model logiczny usług komunikacji i transportu

Rysunek 5. Model logiczny usług transportu i komunikacji (wersja 1)

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 12. Model logiczny usług komunalnych i zaopatrzenia w energię (wersja 2)

Zasoby (nakłady, wkład)
Infrastruktura:
 Linie kolejowe
 Drogi krajowe
 Drogi wojewódzkie
 Drogi powiatowe
 Drogi gminne
 Drogi wewnętrzne
 Ciągi piesze i rowerowe
 Obiekty komunikacji zbiorowej:
węzły przesiadkowe, dworce,
przystanki
Przewozy:
 Przewoźnicy
 Tabor
 Linie komunikacyjne – przebieg
 Kursy – częstość i częstotliwość,
prędkość podróżna
Zarządzanie:
 Zarządcy dróg
 Zarządcy ruchu
 Służby nadzorujące ruch (policja)
 Organizatorzy przewozów
w publicznym transporcie
zbiorowym
 Organy kierownicze przewoźników

Działania
Infrastruktura:
 Utrzymanie
 Remonty
 Przebudowy
 Budowy
 Organizacja ruchu (w tym
oznakowanie)
Przewozy:
 Organizacja przewozów
 Ustalanie połączeń (linii)
i przystanków
 Opracowywanie rozkładów jazdy
Zarządzanie:
 Plany rozwoju sieci
 Plany utrzymania
 Plany remontów
 Plany przebudów i budów
 Zmiany organizacji ruchu
 Wydawanie koncesji i pozwoleń
 Koordynacja przewozów – w tym
ocena potrzeb, ustalanie połączeń
(linii) i przystanków oraz rozkładów
jazdy

Produkty

Rezultaty

Infrastruktura:
 Drogi (w tym ciągi piesze
i rowerowe, linie kolejowe) –
długość dróg w poszczególnych
kategoriach
 Liczba i długość odcinków –
remonty
 Liczba i długość odcinków –
przebudowy
 Liczba i długość odcinków –
budowy
 Liczba i długość odcinków – zmiany
organizacji ruchu (w tym
oznakowanie)
 Węzły przesiadkowe, dworce
i przystanki – liczba

Infrastruktura:
Przewozy:
Zarządzanie:
 Wzrost bezpieczeństwa
 Wzrost szybkości podróży
 Podniesienie jakości podróży
 Większa trwałość produktów
 Większa niezawodność produktów

Przewozy:
 Plan zrównoważonego rozwoju
publicznego transportu
zbiorowego
 Przewoźnicy, tabor
 Połączenia (linie) i przystanki
(miejsca)
 Rozkłady jazdy
Zarządzanie:
 Zmiany organizacyjne
(konsolidacja, prywatyzacja itp.)
 Plany rozwoju sieci
 Plany utrzymania
 Plany remontów
 Plany przebudów i budów
 Zmiany organizacji ruchu
 Wydawane koncesje i pozwolenia

Źródło: opracowanie własne.
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Wpływ
Infrastruktura:
Przewozy:
Zarządzanie:
 Wzrost zadowolenia klientów
 Obniżenie kosztów operacyjnych
 Podniesienie jakości życia
 Podniesienie jakości przestrzeni
 Większa mobilność i lepszy rynek
pracy

3.4.

Edukacja

Uwagi wprowadzające
Zakres badania
Edukacja to jedna z pięciu kategorii usług publicznych badanych i analizowanych
w ramach projektu „Jasielska Strefa Usług Publicznych”. Interesował nas, zwłaszcza
w badaniu społecznych oczekiwań względem edukacji, szeroki zakres usług, obejmujący,
poza kształceniem obowiązkowym, również możliwości nauki i zdobywania kwalifikacji przez
osoby dorosłe, które „wyszły” już formalnie z systemu oświaty. Główny nacisk w diagnozie
został jednak położony na podstawowe zadania własne gmin i powiatu w dziedzinie edukacji
(przede wszystkim: opieka przedszkolna, szkolnictwo podstawowe, gimnazja i szkolnictwo
ponadgimnazjalne). Pełny zakres diagnozy obejmował:
1. Opiekę wychowawczą nad dziećmi w wieku 0-6 lat, w tym:
a) żłobki, kluby malucha;
b) przedszkola, oddziały i punkty przedszkolne.
2. Szkolnictwo na poziomie gminy (w tym m.in. stan infrastruktury, poziom nauczania):
a) szkoły podstawowe;
b) gimnazja.
3. Szkolnictwo ponadgimnazjalne – poziom powiatu (w tym m.in. stan infrastruktury,
poziom nauczania):
a) zasadnicze szkoły zawodowe;
b) licea profilowane;
c) licea ogólnokształcące;
d) technika;
e) licea i technika uzupełniające;
f) szkoły artystyczne;
g) zakłady kształcenia nauczycieli;
h) szkoły specjalne.
4. Zaangażowanie rodziców w edukację dzieci – działalność Rad Rodziców, programy
współpracy z rodzicami itp.
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5. Szkolnictwo specjalne, m.in. Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, Młodzieżowe
Ośrodki Socjoterapii, poradnie pedagogiczne.
6. Organizację wychowania pozaszkolnego – działalność młodzieżowych domów kultury,
ogrodów jordanowskich, międzyszkolnych ośrodków sportowych itp.
7. Szkolnictwo wyższe – obecność na terenie powiatu, współpraca z siecią szkół
ponadgimnazjalnych.
8. Możliwości kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz zdobywania lub podnoszenia
kwalifikacji dla dorosłych i młodzieży, w tym edukacja pozaszkolna:
a) Centra Kształcenia Praktycznego;
b) Centra Kształcenia Ustawicznego;
c) Zakłady Doskonalenia Zawodowego;
d) szkoły językowe;
e) podmioty publiczne i prywatne świadczące pozostałe usługi edukacji pozaszkolnej
(grupa PKD 85.5) i prowadzące działalność wspomagającą edukację (grupa PKD 85.6).
9. Pomoc materialną związaną z edukacją świadczoną przez powiat i gminy.
10. Działalność organizacji pozarządowych w obszarze edukacji.

Sposób opisu usług edukacyjnych w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego
Usługi edukacyjne, podobnie jak pozostałe kategorie badanych usług publicznych,
zostały opisane z punktu widzenia kilku wymiarów opisu: form organizacyjnych, dostępności
terytorialnej, dostępności cenowej, różnorodności i kompleksowości oraz poziomu usług.
W przypadku form organizacyjnych, w opisie skoncentrowaliśmy się na wskazaniu
zróżnicowania w istniejącej sieci szkół, m.in. ze względu na typy szkół działających w JST oraz
organy prowadzące. Wskazywaliśmy również na zmiany w sieci szkół oraz liczbie uczniów,
jakie zaszły w danej jednostce samorządu na przestrzeni 10 lat, od 2002 do 2012 roku.
Opis dostępności terytorialnej szkół odwołuje się przede wszystkim do stopnia
rozbudowania sieci szkół, dogodności komunikacyjnej oraz realizacji przez samorządy
wymogów ustawy zapewniającej dowóz do szkoły uczniów mieszkających w odległości od
szkoły większej niż 3 km (w przypadku dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych
klas I-IV) lub 4 km (w przypadku uczniów klas V-VI i uczniów gimnazjów). Analizowane były
również wskaźniki skolaryzacji dla danej jednostki samorządu, ilustrujące m.in. skalę
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pobierania nauki uczniów mieszkających na terenie danej jednostki i poza jej granicami (co
może, choć nie musi wiązać się z dostępnością terytorialną do sieci szkół). W ramach
dostępności terytorialnej analizie został poddany również poziom upowszechnienia opieki
przedszkolnej na terenie jednostki samorządu oraz poziom zapełnienia przedszkoli.
Dostępność cenowa, a w zasadzie ograniczenia w dostępie wynikające z wysokiej
ceny usług, były diagnozowane na podstawie ankiet prowadzonych wśród mieszkańców
i przedstawicieli poszczególnych jednostek samorządu.
Różnorodność i kompleksowość usług była oceniana z punktu widzenia możliwości
zdobywania wiedzy, umiejętności czy po prostu możliwości twórczego wykorzystania czasu
poza zajęciami dydaktycznymi w poszczególnych jednostkach samorządu. Analizowano
ofertę zajęć pozalekcyjnych w szkołach oraz, w zależności od dostępnych informacji, ofertę
edukacyjną innych placówek działających na terenie poszczególnych jednostek samorządu,
m.in. gminnych ośrodków kultury czy bibliotek. Z całą pewnością ocena ta wymaga
uzupełnienia i łącznej analizy z wnioskami pochodzącymi z wywiadów pogłębionych
w jednostkach samorządu i badań mieszkańców, którzy wypowiadali się m.in. na temat
zakresu i jakości tej oferty.
Poziom usług edukacyjnych był oceniany przez pryzmat warunków technicznych
i dostępnej infrastruktury dydaktycznej, w tym sportowej, wydatków ponoszonych przez
jednostki samorządu na edukację, wyników nauczania oraz edukacyjnej wartości dodanej
szkół. W miarę dostępności informacji, analizowano również satysfakcję uczniów i rodziców
z nauki w placówkach edukacyjnych, poziom współpracy ze szkołami i zaangażowania
rodziców w edukację dzieci oraz szczególne osiągnięcia edukacyjne uczniów.

Terminologia stosowana w opisie stanu usług edukacyjnych
W opisie stanu usług edukacyjnych wykorzystywane są specjalistyczne pojęcia: miary
i wskaźniki, wymagające zdefiniowania:
1) współczynnik skolaryzacji brutto – zgodnie z definicją GUS, relacja liczby osób uczących
się (stan na początku roku szkolnego) na danym poziomie kształcenia (niezależnie od
wieku) do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako
odpowiadająca temu poziomowi nauczania. Współczynnik skolaryzacji brutto np. dla
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poziomu szkoły podstawowej wyliczamy dzieląc liczbę wszystkich uczniów szkół
podstawowych bez względu na wiek na początku danego roku szkolnego przez liczbę
ludności w wieku 7-12 lat (wiek przypisany do tego poziomu) według stanu w dniu 31 XII
tego samego roku; wynik podajemy w ujęciu procentowym9.
2) współczynnik skolaryzacji netto – zgodnie z definicją GUS, jest to relacja liczby osób
uczących się (stan na początku roku szkolnego) na danym poziomie kształcenia (w danej
grupie wieku) do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako
odpowiadająca temu poziomowi nauczania. Współczynnik skolaryzacji netto np. dla
poziomu szkoły podstawowej wyliczamy dzieląc liczbę uczniów szkół podstawowych na
początku danego roku szkolnego w wieku 7-12 lat (wiek przypisany do tego poziomu)
przez liczbę ludności w wieku 7-12 lat według stanu w dniu 31 XII tego samego roku;
wynik podajemy w ujęciu procentowym10.
3) Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) – w uproszczeniu, wartość dodaną szkoły można
zdefiniować jako przeciętną wzrostu wiedzy uczniów do niej uczęszczających w danym
okresie czasu. Obliczenia opierają się na porównaniu różnic między rzeczywistymi
a oczekiwanymi (na podstawie wyników z poprzedniego etapu kształcenia, np. dla
gimnazjów będą to wyniki sprawdzianu na koniec klasy VI szkoły podstawowej)
wynikami uczniów uczęszczających do danej szkoły11. Wskaźnik EWD pokazuje, jak
efektywnie szkoła pracowała z uczniami w porównaniu z innymi uczniami w Polsce o tym
samym potencjale „na wejściu” 12 . Na podstawie zestawienia EWD z wynikami
egzaminów zewnętrznych, szkoły uzyskujące dodatnią wartość wskaźnika EWD
klasyfikowane są jako „szkoły sukcesu” bądź „szkoły wspierające”. Szkoły o ujemnej
wartości wskaźnika EWD klasyfikowane są jako „szkoły niewykorzystanych możliwości”
lub „szkoły wymagające pomocy”. Więcej informacji na temat edukacyjnej wartości
dodanej można znaleźć na portalu ewd.edu.pl.

9

www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-5063.htm.
www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-5064.htm.
11
M. Jakubowski, Metody szacowania edukacyjnej wartości dodanej, [w:] R. Dolata (red.), Edukacyjna wartość
dodana jako metoda oceny efektywności nauczania na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych,
Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2007, s. 10.
12
E. Stożek, EWD w ręku dyrektora szkoły, Dyrektor Szkoły 12(192)/2009, s. I-VIII.
10
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Opisy poszczególnych jednostek samorządu zawierają, jak wspomniano, również
ocenę dostępności cenowej usług edukacyjnych. Ocena ta, choć bardzo ważna, jest jednak
subiektywna – bazuje na opiniach przebadanej, nielicznej i niereprezentatywnej w sensie
statystycznym grupy mieszkańców danej gminy i jej przedstawicieli w ramach Jasielskiej
Agory. Warto wobec tego uzupełnić ją również ogólnodostępnymi informacjami na temat
kosztów ponoszonych przez rodziny w Polsce na edukację dzieci oraz przeciętnych
dochodów mieszkańców regionu.
Zgodnie z wynikami badania CBOS13, w roku szkolnym 2012/13 rodzice wydali na
zakupy związane z edukacją dzieci na początku roku szkolnego średnio 725 zł w przeliczeniu
na 1 dziecko (różnica pomiędzy poszczególnymi poziomami i typami szkół okazała się
nieistotna statystycznie). W kwocie tej średnio 369 zł stanowiły wydatki na zakup
podręczników. Nakłady finansowe rodziców, ponoszone miesięcznie na dodatkowe zajęcia
dla dzieci (nauka języków obcych, zajęcia sportowe, korepetycje, zajęcia artystyczne, kursy
komputerowe, inne), w przeliczeniu na 1 dziecko wyniosły średnio 296 zł.
Jednocześnie z danych GUS wynika, że w 2012 r. gospodarstwa domowe
w województwie podkarpackim cechowały się najniższym miesięcznym poziomem
przychodów netto (1 259,1 zł na osobę) i dochodu rozporządzanego do dyspozycji (921,85 zł
na osobę). Porównując wielkość dochodu rozporządzalnego ze średnimi kosztami
miesięcznymi związanymi z dodatkowymi zajęciami dla dzieci oraz wielkością jednorazowych
wydatków na początku roku szkolnego można przypuszczać, że wielu rodzin w województwie
na dodatkowe zajęcia dla dzieci nie będzie stać. Potwierdzają to zebrane opinie mieszkańców
powiatu jasielskiego. Choć brak danych dotyczących dochodów na poziomie powiatu i gmin
uniemożliwia precyzyjny opis tego deficytu, na poziomie ogólnym można potwierdzić istotną
potrzebę wsparcia finansowego rodzin w zapewnieniu dostępu do usług edukacyjnych,
zwłaszcza do oferty dodatkowej, płatnej.

13

Wydatki rodziców na edukację w roku szkolnym 2012/13, oprac. B. Badora, Fundacja CBOS, październik 2012.
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Miasto Jasło
Formy organizacyjne
Na terenie miasta Jasło, według danych GUS za rok 2012, prowadzono 11 szkół
podstawowych (w tym 1 szkoła specjalna) i 6 gimnazjów (w tym 1 specjalne). Część szkół jest
zorganizowanych w zespoły: szkoła podstawowa + przedszkole miejskie (2), szkoła
podstawowa + gimnazjum (3) oraz przedszkole + szkoła podstawowa + gimnazjum (Zespół
Szkół Społecznych, prowadzony przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Regionalne „Nasza
Szkoła”) – łącznie 6 zespołów szkół. Zespół Szkół Miejskich nr 3 (szkoła podstawowa
i gimnazjum) prowadzi oddziały integracyjne. W Jaśle działa 1 niepubliczny żłobek („Chatka
Puchatka”) oraz 12 przedszkoli (w tym 3 niepubliczne). Oprócz tego, w 2012 roku
prowadzone były 4 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Do instytucji
edukacyjnych prowadzonych przez miasto Jasło należą również Młodzieżowy Dom Kultury
w Jaśle i Ogród Jordanowski.
Ofertę

edukacyjną

miasta

kształtują

również

placówki

ponadgimnazjalne,

prowadzone przede wszystkim przez Starostwo Powiatowe w Jaśle. W Jaśle naukę po
gimnazjum można kontynuować w 6 zasadniczych szkołach zawodowych (w tym 1 specjalna
i 1 przysposabiająca do zawodu), 5 liceach ogólnokształcących dla młodzieży, 2 LO dla
dorosłych i 7 technikach. Dzieci pragnące kształcić się w kierunkach artystycznych mogą
uczęszczać do szkoły muzycznej (dodatkowo w Krośnie działa liceum plastyczne).
Jeśli chodzi o szkoły podstawowe i gimnazja, w ciągu ostatnich kilku lat liczba szkół
nie ulegała gwałtownym zmianom. Zmalała natomiast liczba uczniów. W roku 2012,
w szkołach podstawowych w gminie naukę pobierało 2 365 uczniów (70% liczby z 2002
roku), a w gimnazjach 1 345 uczniów (62% liczby z 2002 roku).
Brak informacji o podmiotach prowadzących działalność w kategorii PKD 85.5
(pozaszkolne formy edukacji) oraz PKD 85.6 (działalność wspomagająca edukację). Wiadomo
jednak, że na terenie miasta działa kilka szkół językowych. Ważniejszą organizacją
pozarządową (a dokładnie organizacją pożytku publicznego) działającą na terenie miasta jest
wspomniane stowarzyszenie prowadzące zespół szkół. Oprócz tego stowarzyszenia, na
terenie Jasła jest zarejestrowanych jeszcze kilkadziesiąt stowarzyszeń i fundacji.
Z ciekawszych przedsięwzięć warto wymienić Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu
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Trzeciego Wieku, realizujące projekty edukacyjne dla seniorów (UTW jest prowadzony przy
Podkarpackiej Szkole Wyższej im. bł. Władysława Findysza).

Dostępność terytorialna
Wysoka dostępność placówek szkolnych w Jaśle prowadzi do – mobilizującej w ocenie
rozmówców – konkurencji pomiędzy poszczególnymi szkołami. Placówki miejskie są też
dostępne dla uczniów spoza miasta, o czym świadczą bardzo wysokie współczynniki
skolaryzacji, znacznie przekraczające średnie wyniki dla miast w województwie
podkarpackim i w kraju (oczywiście świadczy to również o tym, że szkoły te są konkurencyjne
pod względem innych cech). W przypadku szkół podstawowych wartości współczynników
skolaryzacji wynoszą odpowiednio: 119,9% (brutto) i 115,9% (netto) i są wyższe od średniej
dla miast podkarpackich o 12-13 p.p. W przypadku gimnazjów wartości współczynników
wynoszą aż 127,5% (brutto) i 124% (netto) i są wyższe od średniej o 12-15 p.p.
Wyjątkowo wysoki, na tle gmin miejskich w województwie podkarpackim i w Polsce,
jest odsetek dzieci objętych opieką przedszkolną: 90% dla dzieci w wieku 3-5 lat i 91,9% dla
dzieci w wieku 3-6 lat.
Miasto Jasło, jako siedziba powiatu, stanowi naturalny węzeł w świadczeniu usług
edukacyjnych i okołoedukacyjnych wykraczających poza zadania własne gminy. Tak jest też
ono postrzegane w większości wywiadów przeprowadzonych na terenie powiatu. Rzadko,
i raczej w specyficznych kontekstach, jako punkt odniesienia wskazywane są inne miasta:
Krosno, Rzeszów, Kraków.

Dostępność cenowa
Dla badanych mieszkańców i przedstawicieli miasta Jasła największym problemem
związanym z dostępnością cenową usług edukacyjnych jest opieka nad dziećmi w wieku
0-3 lat oraz dziećmi w wieku przedszkolnym. W mieście, podobnie jak w gminach wiejskich,
wskazano na wysoki koszt nauki w szkołach języków obcych, który może uniemożliwiać
części zainteresowanych dostęp do nauki.
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Różnorodność i kompleksowość
Oferta edukacyjna w mieście Jaśle zaspokaja zdecydowaną większość potrzeb, nie
tylko mieszkańców miasta, ale też pozostałych gmin powiatu. W mieście można uzyskać
wykształcenie

niemal

z wykształceniem

na

każdym

inżynierskim

poziomie

(kierunki:

(obecność
transport,

szkół

wyższych),

gospodarka

łącznie

przestrzenna

w Podkarpackiej Szkole Wyższej). Jasło jest też jedynym punktem na mapie powiatu, gdzie
funkcjonuje żłobek. Część oferty edukacyjnej dostępnej w mieście i wynikającej z realizacji
zadań własnych powiatu jasielskiego, została opisana w części poświęconej powiatowi.
W tym miejscu skupimy się tylko na placówkach edukacyjnych prowadzonych przez miasto
Jasło.
Na uwagę zasługuje różnorodność w zakresie opieki przedszkolnej w mieście.
Praktycznie każde przedszkole dysponuje bogatą ofertą edukacyjną i stosuje zróżnicowane
metody pracy z dziećmi. Jedno z przedszkoli (nr 9) prowadzi oddział dla dzieci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych oraz oddział integracyjny (współpracujące ze SP nr 12 i Gimnazjum
nr 2, dzięki czemu dzieci mają możliwość edukacji w oddziałach integracyjnych aż do końca
gimnazjum).
Oferta miejskich szkół podstawowych i gimnazjów, pod względem różnorodności
i kompleksowości, stoi na dobrym poziomie. Jak wynika z poniższego zestawienia, uczniowie
w Jaśle mogą korzystać z rozmaitych zajęć pozalekcyjnych oferowanych w szkołach
podstawowych i gimnazjach na terenie miasta. Największą popularnością w roku szkolnym
2011/12

cieszyły

się

zajęcia

związane

z

przedmiotami

szkolnymi,

oferowane

w 15 placówkach. Podobna liczba placówek oferowała zajęcia artystyczne i sportowe.
Stosunkowo duża liczba uczniów uczęszczała na zajęcia zaklasyfikowane jako „inne”.
W stosunku do gmin wiejskich nie widać natomiast znacznego przyrostu liczby uczniów
uczęszczających na zajęcia techniczne – oferta w tym punkcie nie jest zbyt częsta
i popularna.
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Tabela 13. Oferta zajęć pozalekcyjnych w mieście Jasło
Zajęcia pozalekcyjne

Liczba korzystających uczniów

Liczba placówek oferujących
zajęcia
informatyczne
117
6
techniczne
81
4
przedmiotowe
2 156
15
artystyczne
509
13
sportowe
457
12
turystyczno-krajoznawcze
86
3
inne
452
9
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej, dane z marca
2012 r.

Dodatkowe formy aktywności dla dzieci i młodzieży organizuje również Młodzieżowy
Dom Kultury w Jaśle. W ofercie znajdują się m.in.:


zajęcia artystyczne: plastyka, grafika warsztatowa, rękodzieło artystyczne, taniec
(nowoczesny, estradowy, jazz, współczesny, rytmika, balet), teatr, recytacja, fotografia,
film, nauka gry na instrumentach, muzyka, śpiew, klub integracyjny PLAMA;



zajęcia sportowe: szachy, eko-turystyka, rekreacja, zajęcia plenerowe, tenis stołowy,
gimnastyka artystyczna, Zumba, aerobik, Krav Maga;



inne: akademia malucha – 4 latka, ogródkowe przedszkole, klub EKO-SMYK, modelarstwo
lotnicze, Młodzieżowa Rada Powiatu Jasielskiego, świetlica artystyczna C.O.Ś., klub
filmowy Moje Dobre Kino – edukacja filmowa, „Dwie godziny dla rodziny” – edukacja
rodzinna, Powiatowe Młodzieżowe Centrum Wolontariatu „Moc Wolontariatu”, Klub
Przyrodniczo-Turystyczny TRAMP.

Poziom usług
Oceniając poziom usług edukacyjnych w mieście powiatowym na tle gmin powiatu,
warto uwzględnić zasadnicze różnice występujące w kilku płaszczyznach:
1. Demografia i rynek pracy
Ubytek dzieci związany z niżem demograficznym i migracjami jest łagodniej
odczuwany w mieście, zwłaszcza że uczą się tam również dzieci z gmin podmiejskich.
Ludność miejska jest też bardziej zamożna i lepiej wykształcona, co wpływa m.in. na postawy
względem edukacji dzieci, aspiracje edukacyjne i zaangażowanie rodziców. W mieście
występuje też większa konkurencja wśród kadry dydaktycznej. Czynniki te przekładają się na
wyniki uzyskiwane przez uczniów, np. wyniki osiągnięte w 2013 r. We wszystkich częściach
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egzaminu gimnazjalnego w mieście Jaśle były wyższe od pozostałych gmin powiatu
jasielskiego. Naturalnym punktem odniesienia przy porównaniach poziomu nauczania są
więc inne miasta, w tym przypadku „lokalny rywal” – Krosno oraz Sanok (zbliżony pod
względem wielkości).

2. Baza dydaktyczna i infrastruktura
W wielu przypadkach na niekorzyść miasta będą wpływać uwarunkowania
architektoniczne i konieczność rygorystycznego wpisania się placówek edukacyjnych
w pejzaż urbanistyczny miasta. Z kolei wiele budynków szkolnych w gminach wiejskich to
stosunkowo nowe i nowoczesne inwestycje. Niejednokrotnie placówki edukacyjne
w gminach wiejskich dysponują bardziej rozbudowaną bazą sportową. W tym kontekście
należy podkreślić doskonałe warunki do nauki i rozwoju oferowane przez wiele placówek
w Jaśle, np. Zespół Szkół Miejskich nr 1 czy Zespół Szkół Miejskich nr 3.

3. Warunki pracy z uczniami, m.in. liczebność oddziałów
Pod tym względem sytuacja w gminach wiejskich jest bardziej komfortowa dla
uczniów i nauczycieli, oddziały są przeciętnie mniej liczne, co daje większe możliwości
indywidualizacji nauczania.
W

roku

szkolnym

2011/12

szkoły

podstawowe

w

Jaśle

dysponowały

144 pomieszczeniami szkolnymi, co oznacza, że na 1 pomieszczenie przypadało średnio
16 uczniów. Gimnazja dysponowały 67 pomieszczeniami, czyli na 1 pomieszczenie
przypadało średnio 22 uczniów. Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych
wynosiła 21 uczniów, a w gimnazjach 24 uczniów. Warunki takie są wyraźnie mniej korzystne
niż w szkołach wiejskich, a jednocześnie porównywalne z innymi miastami Podkarpacia.
W 2012 roku na 1 komputer z dostępem do internetu przeznaczony do użytku
uczniów przypadało w szkołach podstawowych w Jaśle średnio 9 uczniów (8,9),
a w gimnazjach 8 uczniów. Są to wyniki lepsze niż przeciętne dla gmin miejskich
w województwie podkarpackim i w Polsce. Szkoły miejskie w Jaśle, w wyniku realizacji
projektów systemowych zostały w ostatnim czasie doposażone w sprzęt dydaktyczny, m.in.
tablice interaktywne.
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Ewentualne oczekiwania względem poprawy poziomu usług edukacyjnych na terenie
Jasła można identyfikować poprzez odwołania do „porażek” w konkurencji z Krosnem, ale
dotyczy to już przede wszystkim szkolnictwa ponadgimnazjalnego, dla którego organem
prowadzącym jest powiat. Jednym z nielicznych takich przykładów jest spora liczba uczniów
(kilkudziesięciu, około 60, przeważnie najzdolniejszych), którzy co roku wybierają, zamiast
jasielskich liceów, naukę w LO im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Pojawiają się opinie o braku
silnego liceum w Jaśle, ale zdania na ten temat są podzielone. Warto wziąć pod uwagę, np.
fakt, że I LO im. Stanisława Leszczyńskiego, najlepsze liceum jasielskie, pomimo niższych
wyników maturalnych, osiąga nieco wyższe wartości edukacyjnej wartości dodanej (EWD)
w przypadku matematyki i przedmiotów przyrodniczych.

Wydatki na oświatę
Subwencja oświatowa dla gminy w 2012 r. pokryła 58% wydatków poniesionych przez
gminę na oświatę i wychowanie (i 55% łącznych wydatków w działach 801 – oświata
i wychowanie oraz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza). Wydatki oświatowe
w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły 11 069 zł. Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą
w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły 499 zł.
Wydatki na oświatę i wychowanie (kategoria 801 klasyfikacji budżetowej) w 2012 r.
stanowiły 35% wszystkich wydatków budżetowych. Różnica pomiędzy wydatkami na oświatę
a wielkością otrzymanej subwencji oświatowej, jaką miasto Jasło musiało dopłacić, stanowiła
niecałe 15% całości budżetu, co na tle innych samorządów jest wartością wysoką.

Wyniki nauczania
Poziom nauczania w mieście Jaśle wyróżnia się pozytywnie na tle jednostek powiatu,
choć pod względem osiąganych wyników egzaminów są gminy zbliżające się do stolicy
powiatu (w 2013 r. Dębowiec okazał się lepszy niż Jasło w części matematycznej egzaminu
gimnazjalnego). Jest przy tym nieznacznie wyższy niż średni wynik dla gmin miejskich
w województwie podkarpackim i zauważalnie (5-7 p.p.) wyższy od uśrednionego wyniku dla
miast w Polsce. Dotyczy to zarówno wyniku sprawdzianu na koniec klasy VI szkoły
podstawowej, jak i wszystkich części egzaminu gimnazjalnego.
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Edukacyjna wartość dodana, uśredniona dla 5 jasielskich gimnazjów, w cyklu
nauczania 2010-12 była pozytywna dla humanistycznej części egzaminu gimnazjalnego
i neutralna dla części matematyczno-przyrodniczej. Wskazuje to na pozytywny efekt
kształcenia w zakresie przedmiotów humanistycznych w szkołach gimnazjalnych w Jaśle.
Uczniowie jasielskich szkół aktywnie uczestniczą w konkursach przedmiotowych.
W 2012 roku przyniosło to następujące efekty:


w szkołach podstawowych 1 481 uczestników w tym: 195 laureatów, 34 wyróżnienia
i 9 finalistów;



w gimnazjach 846 uczestników w tym: 299 laureatów, 11 wyróżnień i 30 finalistów.

Powyższe wyniki dotyczą laureatów, uczestników, finalistów i zdobywców wyróżnień
konkursów

organizowanych

nie

tylko

przez

Podkarpackiego

Kuratora

Oświaty

(przedmiotowych, interdyscyplinarnych i innych), ale także konkursów organizowanych przez
inne instytucje, stowarzyszenia i fundacje.
Szkoły jasielskie biorą udział w programach rozwojowych i przygotowują się do
udziału w kolejnych. Godnym uwagi jest m.in. planowany pilotażowy projekt „Jasielska Liga
Naukowa”, realizowany przy wsparciu Lotosu. Będzie on polegał na realizacji przez uczniów
pod kierunkiem nauczycieli projektów badawczych.
W różnych formach prowadzona jest współpraca placówek edukacyjnych z rodzicami
uczniów i wychowanków. W przedszkolach opracowane są procedury dotyczące:
przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, kontaktów z rodzicami, sprawowania
opieki nad dziećmi w czasie zajęć i poza przedszkolem, opieki nad dziećmi w przypadku
pojawienia się u dziecka objawów chorobowych, przepływu informacji pomiędzy
przedszkolem a rodzicami. Procedury te mieszczą się w regulaminach rady rodziców,
w koncepcji pracy przedszkola, planach współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
W szkołach zasady współpracy szkoły z rodzicami określone są w statutach,
koncepcjach pracy danej szkoły, programach wychowawczych oraz regulaminach rad
rodziców, w kilku szkołach opracowany jest dokument pod nazwą „Zasady współpracy
z rodzicami w szkole”.
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Podsumowując,

miasto

Jasło,

pod

względem

poziomu

świadczenia

usług

edukacyjnych, dysponuje wyraźnym potencjałem, zapewnia korzystne warunki nauki
i rozwoju i osiąga bardzo dobre wyniki nauczania na tle porównywalnych gmin miejskich.

Podsumowanie
W podsumowaniu tej części analizy przedstawione zostały wartości podstawowych
wskaźników edukacyjnych w mieście Jaśle na tle wartości średnich dla województwa
podkarpackiego oraz dla kraju.
Tabela 14. Podstawowe dane statystyczne o usługach edukacyjnych w mieście Jasło
Wskaźnik
Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat
objętych wychowaniem
przedszkolnym: 90%
Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat
objętych wychowaniem
przedszkolnym: 91,9%
Uczniowie przypadający na
1 komputer z dostępem do Internetu
przeznaczony do użytku uczniów
(szkoły podstawowe): 8,9
Uczniowie przypadający na
1 komputer z dostępem do Internetu
przeznaczony do użytku uczniów
(gimnazja): 8
Współczynnik skolaryzacji brutto
(szkoły podstawowe): 119,9%
Współczynnik skolaryzacji netto
(szkoły podstawowe): 115,9%
Współczynnik skolaryzacji brutto
(gimnazja): 127,5%
Współczynnik skolaryzacji netto
(gimnazja): 124%
Stopień zapełnienia przedszkoli:
97,3%
Średni wynik sprawdzianu końcowego
2013 w szkołach podstawowych
(odsetek punktów): 65,8%
Średni wynik egzaminu gimnazjalnego
2013, część humanistyczna (historia,
WOS): 63,3%
Średni wynik egzaminu gimnazjalnego
2013, część humanistyczna (język
polski): 67,3%

Na tle województwa
Na tle kraju
(Wartość dla województwa)
(Wartość dla kraju)
Wyższy (83,6%)
Wyższy (77,9%)

Wyższy (85,4%)

Wyższy (79,7%)

Niższy (12,3)

Niższy (14,6)

Niższy (11,4)

Niższy (12,1)

Wyższy (106,5%)

Wyższy (106,3%)

Wyższy (103,3%)

Wyższy (102%)

Wyższy (115%)

Wyższy (113,6%)

Wyższy (109,3%)

Wyższy (104,6%)

Nieznacznie wyższy (97%)

Nieznacznie wyższy (97%)

Nieznacznie wyższy (65,4%)

Wyższy (58%)

Wyższy (61%)

Wyższy (58%)

Wyższy (66%)

Nieznacznie wyższy (62%)
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Wskaźnik

Na tle województwa
Na tle kraju
(Wartość dla województwa)
(Wartość dla kraju)
Średni wynik egzaminu gimnazjalnego Wyższy (64%)
Wyższy (59%)
2013, część matematycznoprzyrodnicza (przedmioty
przyrodnicze): 65,4%
Średni wynik egzaminu gimnazjalnego Wyższy (53%)
Wyższy (48%)
2013, część matematycznoprzyrodnicza (matematyka): 54,6%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS za 2012 r., danych Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Krakowie za 2013 r. oraz danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej za 2013 r.

Kluczowe wyzwania dla gminy
W świetle przeprowadzonej analizy do najważniejszych wyzwań wobec usług
edukacyjnych świadczonych przez miasto Jasło należą:
1. Właściwa promocja osiągnięć uczniów i nauczycieli szkół jasielskich w regionie,
województwie i kraju – zmniejszenie skali odpływu najzdolniejszych uczniów do Krosna.
2. Zwiększenie zakresu koordynacji działań z powiatem w celu zapewnienia ciągłości
i kompleksowości usług edukacyjnych (np. doradztwo zawodowe w gimnazjach
jasielskich i wzmocnienie zawodowego szkolnictwa ponadgimnazjalnego w skali
powiatu).
3. Utrzymanie wysokiego poziomu nauczania w szkołach jasielskich.

Brzyska
Formy organizacyjne
Na terenie gminy Brzyska są prowadzone 4 szkoły podstawowe (w tym 3 publiczne)
i 4 gimnazja (w tym 3 publiczne). Nie ma żłobków ani samodzielnych przedszkoli, natomiast
przy każdej szkole podstawowej funkcjonuje oddział przedszkolny. Stan ten utrzymuje się na
przestrzeni ostatniego 10-lecia (dane pochodzą z okresu 2002-2012), przy jednoczesnym
spadku liczby uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (jeśli chodzi o dzieci w oddziałach
przedszkolnych, od 2010 zauważalny jest wzrost ich liczby). W roku 2012 w szkołach
podstawowych w gminie naukę pobierało 390 uczniów (62% liczby z 2002 roku),
a w gimnazjach 251 uczniów (77% liczby z 2002 roku). Stopień zapełnienia oddziałów
przedszkolnych został, na podstawie danych z gminy, określony na 100% (wszystkie miejsca
zajęte).
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Do rejestru REGON w sekcji P-Edukacja w roku 2012 wpisanych było na terenie gminy
16 podmiotów. W obszarze edukacji na terenie gminy działa co najmniej jedna organizacja
pozarządowa (Stowarzyszenie „Szkoła Przyszłości” w Lipnicy Dolnej – prowadzone przez
Zespół Szkół Społecznych).

Dostępność terytorialna
Na terenie gminy nie ma żłobków oraz samodzielnych przedszkoli (działają 4 oddziały
przedszkolne przy szkołach podstawowych). Na tym polu można poszukiwać ewentualnych
niezaspokojonych potrzeb – odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem
przedszkolnym wynosi niecałe 45% i jest o kilka punktów procentowych niższy, niż
analogiczna wartość dla gmin wiejskich w województwie podkarpackim i w Polsce.
Jednocześnie warto odnotować, że bardziej inkluzywny wskaźnik – odsetek dzieci w wieku
3-6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym wyniósł w 2012 r. 57% i nie różnił się od
wartości w pozostałych gminach wiejskich.
Dostępność do usług z poziomu szkoły podstawowej i gimnazjum można określić jako
dobrą, czego zasługą jest przede wszystkim odpowiednie rozmieszczenie sieci szkół, dzięki
któremu nie zachodzi potrzeba dowozu uczniów do szkoły. Jednocześnie uwagę zwracają
wartości współczynników skolaryzacji. Wartość wskaźnika skolaryzacji brutto dla szkół
podstawowych wyniosła w 2012 r. 88,8% i była o kilka punktów procentowych niższa niż
analogiczne wartości dla szkół podstawowych w gminach wiejskich (wartość dla wskaźnika
netto nie odbiega zbytnio do pozostałych gmin wiejskich). Może to oznaczać, że część
uczniów spoza kategorii wiekowej nominalnie powiązanej z nauką w szkole podstawowej
przenosi się do szkół poza gminą Brzyska.
Wartości wskaźników skolaryzacji dla gimnazjów przewyższają natomiast średnie
wartości dla gmin wiejskich w województwie podkarpackim i w Polsce.

Dostępność cenowa
W ramach prowadzonych badań, przedstawiciele i mieszkańcy gminy Brzyska wskazali
na problem, jaki stanowi koszt nauki w szkołach języków obcych, w szkołach wyższych czy
szkołach artystycznych. Obciążeniem i wyzwaniem dla budżetów domowych mieszkańców są
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też wszelkie formy dodatkowej, pozalekcyjnej czy pozaszkolnej edukacji. Kilka wskazań
dotyczyło również kosztownej opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Niewielkie
możliwości nauki języków obcych poza szkołami podstawowymi i gimnazjami została
zidentyfikowana jako istotny problem.

Różnorodność i kompleksowość
Jak wynika z poniższego zestawienia, uczniowie w gminie Brzyska mogą korzystać
z rozmaitych zajęć pozalekcyjnych oferowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach na
terenie gminy. Największą popularnością w roku szkolnym 2011/12 cieszyły się zajęcia
związane z przedmiotami szkolnymi, były one również oferowane w największej liczbie
placówek (8). 6 placówek oferowało zajęcia sportowe i artystyczne. Najrzadszą kategorią
zajęć pozalekcyjnych były zajęcia techniczne i informatyczne.

Tabela 15. Oferta zajęć pozalekcyjnych w gminie Brzyska
Zajęcia pozalekcyjne

Liczba korzystających uczniów

Liczba placówek oferujących
zajęcia

informatyczne

55

2

techniczne

10

1

przedmiotowe

385

8

artystyczne

126

6

sportowe

133

6

inne
62
3
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej, dane z marca
2012 r.

Nie jest zauważalna oferta podmiotów świadczących pozaszkolne formy edukacji
(w tym szkół językowych) ani prowadzących działalność wspomagającą edukację. Osoby
chcące korzystać z takiej oferty mogą ją znaleźć w Jaśle. W ramach projektu „Wioska
internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” w Dąbrówce i w Ujeździe
utworzono 2 Centra Kształcenia umożliwiające naukę w formie e-learningu.

114

Poziom usług
W roku szkolnym 2011/12 szkoły podstawowe w gminie Brzyska dysponowały
53 pomieszczeniami szkolnymi, co oznacza, że na 1 pomieszczenie przypadało średnio
8 uczniów. Gimnazja dysponowały 24 pomieszczeniami, czyli na 1 pomieszczenie przypadało
średnio 11 uczniów. Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych wynosiła
14 uczniów, a w gimnazjach 17.
W 2012 roku na 1 komputer z dostępem do internetu, przeznaczony do użytku
uczniów, przypadało w szkołach podstawowych w gminie Brzyska średnio 5 uczniów (5,27),
podobnie jak w gimnazjach (4,74). To znaczna poprawa w stosunku do roku 2002 (wartość
wskaźnika: 11,98 w szkołach podstawowych i 37,78 w gimnazjach), zwłaszcza w przypadku
gimnazjów. Trzeba jednak pamiętać, że na korzystne wartości wskaźnika wpływa również
malejąca liczba uczniów.

Wydatki na oświatę
Subwencja oświatowa otrzymana przez gminę w 2012 r. pokryła 75% wydatków
poniesionych przez gminę na oświatę i wychowanie (i 70% łącznych wydatków w działach
801 – oświata i wychowanie oraz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza). Wydatki
oświatowe w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły 11 938 zł. Wydatki na edukacyjną opiekę
wychowawczą w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły 782 zł.
Wydatki na oświatę i wychowanie (kategoria 801 klasyfikacji budżetowej) w 2012 r.
stanowiły 41% wszystkich wydatków budżetowych. Różnica pomiędzy wydatkami na oświatę
a wielkością otrzymanej subwencji oświatowej, jaką samorząd musiał dopłacić stanowiła 10%
całości budżetu, co na tle pozostałych gmin powiatu jasielskiego jest wartością
umiarkowaną.

Wyniki nauczania
Poziom nauczania w gminie Brzyska, oceniając na podstawie wyników egzaminów,
nie odstaje od uśrednionych wyników dla województwa podkarpackiego i Polski,
a w pewnych elementach można go ocenić wyżej. Wyraźnie korzystnie, na tle województwa
i kraju, wypadły wyniki sprawdzianu w klasach VI szkół podstawowych. Uczniowie w gminie
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Brzyska zdobyli w 2013 roku średnio 65% maksymalnej liczby punktów, czyli o 7-11 punktów
procentowych więcej, niż średnie wyniki w województwie i kraju.
W przypadku egzaminu gimnazjalnego uczniowie z gminy Brzyska we wszystkich
częściach egzaminu wypadli lepiej od średniego wyniku dla wsi w Polsce. Jeśli chodzi
o województwo podkarpackie, niższy wynik uzyskali jedynie z przedmiotów przyrodniczych.
Na podstawie danych dla 4 gimnazjów określono średnią edukacyjnej wartości
dodanej w gminie w cyklu kształcenia 2012. Brzyska należy do nielicznych gmin w powiecie,
gdzie wartość ta była dodatnia zarówno w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego,
jak i w części matematyczno-przyrodniczej. Oznacza to, że uczęszczanie do gimnazjów
w gminie Brzyska ma pozytywny wpływ na wyniki uzyskiwane na egzaminie gimnazjalnym.

Podsumowanie
W podsumowaniu tej części analizy przedstawione zostały wartości podstawowych
wskaźników edukacyjnych w gminie Brzyska na tle wartości średnich dla województwa
podkarpackiego oraz dla kraju.

Tabela 16. Podstawowe dane statystyczne o usługach edukacyjnych w gminie Brzyska
Wskaźnik
Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat
objętych wychowaniem
przedszkolnym: 44,9%
Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat
objętych wychowaniem
przedszkolnym: (57%)
Uczniowie przypadający na
1 komputer z dostępem do Internetu
przeznaczony do użytku uczniów
(szkoły podstawowe): 5,3
Uczniowie przypadający na
1 komputer z dostępem do Internetu
przeznaczony do użytku uczniów
(gimnazja): 4,7
Współczynnik skolaryzacji brutto
(szkoły podstawowe): 88,8%
Współczynnik skolaryzacji netto
(szkoły podstawowe): 87,9%

Na tle województwa
(Wartość dla województwa)
Niższy (52,4% – wartość
średnia dla gmin wiejskich
w województwie
podkarpackim)
Taki sam (57,1%)

Na tle kraju
(Wartość dla kraju)
Niższy (53,6% – wartość
średnia dla gmin wiejskich
w Polsce)

Niższy (6,6)

Niższy (8,3)

Niższy (8,4)

Niższy (9,6)

Niższy (91,4%)

Niższy (93,4%)

Nieznacznie niższy (88,6%)

Niższy (89,8%)
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Niewiele niższy (58%)

Wskaźnik
Współczynnik skolaryzacji brutto
(gimnazja): 91,9%
Współczynnik skolaryzacji netto
(gimnazja): 90,8%
Stopień zapełnienia przedszkoli: nie
dotyczy

Średni wynik sprawdzianu końcowego
2013 w szkołach podstawowych
(odsetek punktów): 65,2%

Na tle województwa
(Wartość dla województwa)
Wyższy (88,6%)

Na tle kraju
(Wartość dla kraju)
Wyższy (89,4%)

Wyższy (87,1%)

Wyższy (85,9%)

Nie dotyczy (97% – średnia
dla gmin wiejskich
w województwie
podkarpackim)
Wyższy (58,6% – średni
wynik dla wsi
w województwie
podkarpackim)
Wyższy (57% – średni wynik
dla wsi w województwie
podkarpackim)
Taki sam (61%)

Nie dotyczy (97% – średnia
dla gmin wiejskich w Polsce)

Wyższy (54,3% – średni
wynik dla wsi w Polsce)

Średni wynik egzaminu gimnazjalnego
Wyższy (56% – średni wynik
2013, część humanistyczna (historia,
dla wsi w Polsce)
WOS): 60%
Średni wynik egzaminu gimnazjalnego
Wyższy (60%)
2013, część humanistyczna (język
polski): 61%
Średni wynik egzaminu gimnazjalnego Niższy (60%)
Nieznacznie wyższy (58%)
2013, część matematycznoprzyrodnicza (przedmioty
przyrodnicze): 58,9%
Średni wynik egzaminu gimnazjalnego Wyższy (48%)
Wyższy (46%)
2013, część matematycznoprzyrodnicza (matematyka): 51,4%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS za 2012 r., danych Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Krakowie za 2013 r. oraz danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej za 2013 r.

Kluczowe wyzwania dla gminy
Na podstawie przeprowadzonej analizy, do najważniejszych wyzwań wobec usług
edukacyjnych świadczonych przez gminę Brzyska, należy zaliczyć:
1. Utrzymanie wysokiego poziomu nauczania w szkołach funkcjonujących na terenie gminy.
2. Zwiększenie możliwości objęcia opieką przedszkolną dzieci w wieku 3-5 lat.
3. Zwiększenie możliwości nauki języków obcych w przystępnej cenie dla dzieci, młodzieży
i dorosłych.
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Dębowiec
Formy organizacyjne
Zgodnie z danymi GUS, na terenie gminy Dębowiec, w roku 2012 prowadzono 8 szkół
podstawowych i 2 gimnazja. Gimnazja działają samodzielnie, jedna szkoła podstawowa
tworzy zespół szkół z przedszkolem (w Woli Dębowieckiej). Ponadto gmina prowadziła jedno
samodzielne przedszkole (w Cieklinie). W 2012 roku planowano zamknięcie 2 szkół
podstawowych: w Majscowej i w Foluszu, ostatecznie zlikwidowano tylko szkołę
w Majscowej, a szkołę w Foluszu przejęło stowarzyszenie. Jest to jedyna szkoła na terenie
gminy prowadzona przez podmiot niepubliczny.
W roku 2012 w szkołach podstawowych w gminie naukę pobierało 519 uczniów (74%
liczby z 2002 roku), a w gimnazjach 342 uczniów (85% liczby z 2002 roku). Spośród
wszystkich gmin powiatu jasielskiego spadek liczby uczniów jest więc stosunkowo najmniej
odczuwalny w Dębowcu. Przedszkole gminne jest zapełnione w 100%.
Brak informacji o działalności gospodarczej podmiotów w kategorii PKD 85.5
(pozaszkolne formy edukacji) i PKD 85.6 (działalność wspomagająca edukację). Na terenie
gminy działa natomiast stowarzyszenie prowadzące szkołę podstawową w Foluszu
(Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Folusz) oraz 2 inne organizacje pozarządowe działające
w obszarze nauki. Jedna z nich – Fundacja Homo Homini zajmowała się fundowaniem
stypendiów dla zdolnej młodzieży, ale zawiesiła działania ze względu na brak środków.

Dostępność terytorialna
Sieć szkół podstawowych została w Planie Strategicznym Gminy Dębowiec uznana za
wystarczającą. Warto zwrócić uwagę, że Dębowiec, jako jedna z dwóch gmin wiejskich
w powiecie jasielskim, posiada 2 przedszkola (w międzyczasie w miejscowości Dębowiec
budowane jest kolejne). Na dostęp do usług edukacyjnych, zwłaszcza wykraczających poza
szkolnictwo podstawowe, korzystny wpływ ma bliskość Jasła (8-9 km). Brak szczegółowych
danych na temat sposobu organizacji i konieczności dowozu uczniów do szkół na terenie
gminy.
Na podstawie wartości współczynników skolaryzacji można powiedzieć, że uczniowie
z Dębowca uczą się przeważnie w szkołach na terenie gminy. Co prawda, w przypadku szkół
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podstawowych wartość współczynnika brutto wyniosła w 2012 r. 89,3%, a współczynnika
netto 89%, czyli była nieco niższa niż średnie dla województwa i kraju, ale gminę wyróżnia
ponadprzeciętny, wysoki poziom współczynników skolaryzacji dla gimnazjów (96,1% brutto,
95,5% netto).
Pomimo działania 2 przedszkoli na terenie gminy, niski jest odsetek dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym. Dotyczy to zwłaszcza grupy dzieci w wieku 3-5 lat (wyniósł on
w roku 2012 zaledwie 41% przy średniej dla gmin wiejskich w województwie 54%). Odsetek
dzieci w wieku 3-6 lat objętych opieką jest wyraźnie wyższy i wyniósł w 2012 r. 54%.

Dostępność cenowa
Badani w ramach diagnozy stanu usług publicznych mieszkańcy i przedstawiciele
gminy Dębowiec wskazali na problem związany z wysokim kosztem dostępu do nauki
w szkołach języków obcych, opieki przedszkolnej oraz edukacji pozaszkolnej.

Różnorodność i kompleksowość
Oferta edukacyjna w szkołach w Dębowcu, pod względem różnorodności
i kompleksowości, może wymagać poprawy. Przede wszystkim, co widać w poniższym
zestawieniu, szkoły nie oferują uczniom żadnych pozalekcyjnych zajęć technicznych (jest to
zresztą rzadkością w skali całego powiatu). Największą popularnością w roku szkolnym
2011/12

cieszyły

się

zajęcia

związane

z

przedmiotami

szkolnymi,

oferowane

w 10 placówkach. Zajęcia sportowe i artystyczne oferowało już tylko 4-5 placówek, a liczba
uczestniczących w nich uczniów była znacznie mniejsza, niż w przypadku zajęć
przedmiotowych. Najrzadszą kategorią zajęć pozalekcyjnych były zajęcia turystycznokrajoznawcze i inne.
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Tabela 17. Oferta zajęć pozalekcyjnych w gminie Dębowiec
Zajęcia pozalekcyjne

Liczba korzystających uczniów

Liczba placówek oferujących
zajęcia

informatyczne

73

6

przedmiotowe

338

10

artystyczne

140

5

sportowe

156

4

19

2

turystyczno-krajoznawcze

inne
31
2
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej, dane z marca
2012 r.

W Planie Strategicznym Gminy Dębowiec wskazano na szanse i problemy związane
z możliwościami rozwoju osobistego i edukacji. Dużym problemem, który zresztą dotyczy
większości gmin w powiecie, są niskie możliwości nauki języków obcych poza lekcjami
szkolnymi. Zajęcia sportowe oferują co prawda ludowe zespoły sportowe działające na
terenie gminy, lecz z kolei – w przeciwieństwie do większości gmin – w Dębowcu brakuje
Gminnego Ośrodka Kultury, który mógłby uzupełnić ofertę edukacyjną szkół. Aktywnością
w organizacji zawodów sportowych, m.in. turniejów siatkarskich, wykazuje się gimnazjum
w Dębowcu, gdzie działa Uczniowski Klub Sportowy.

Poziom usług
W roku szkolnym 2011/12 szkoły podstawowe w gminie Dębowiec dysponowały
76 pomieszczeniami szkolnymi, co oznacza, że na 1 pomieszczenie przypadało średnio
7 uczniów. Gimnazja dysponowały 34 pomieszczeniami, czyli na 1 pomieszczenie przypadało
średnio 12 uczniów. Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych wynosiła
14 uczniów, a w gimnazjach 22 uczniów. Stan techniczny szkół wymaga poprawy,
a infrastruktura sportowa dostępna przy szkołach w Planie Strategicznym Gminy Dębowiec
została określona jako niewystarczająca. Brak danych na temat dostępności świetlic
i stołówek w placówkach edukacyjnych w gminie.
Jeśli chodzi o dostęp do infrastruktury informatycznej w szkołach, to można go ocenić
pozytywnie. W 2012 roku na 1 komputer z dostępem do internetu, przeznaczony do użytku
uczniów, przypadało w szkołach podstawowych w gminie średnio 5 uczniów (4,5). Jest to
wartość niższa (lepsza), niż średnie dla gmin wiejskich w województwie podkarpackim
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i w Polsce. Gorzej wygląda sytuacja w gimnazjach, gdzie na 1 komputer z dostępem do
internetu przypadało 10 uczniów (powyżej średniej dla województwa).

Wydatki na oświatę
Subwencja oświatowa otrzymana przez gminę w 2012 r. pokryła 68% wydatków
poniesionych przez gminę na oświatę i wychowanie (i 65% łącznych wydatków w działach
801 – oświata i wychowanie oraz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza). Wydatki
oświatowe w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły 13 041 zł (druga pod względem wielkości
wartość w powiecie). Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą w przeliczeniu na
1 ucznia wyniosły 622 zł.
Wydatki na oświatę i wychowanie (kategoria 801 klasyfikacji budżetowej) w 2012 r.
stanowiły prawie 46% wszystkich wydatków budżetowych (druga, po Nowym Żmigrodzie,
wartość w powiecie jasielskim). Różnica pomiędzy wydatkami na oświatę a wielkością
otrzymanej subwencji oświatowej jaką samorząd musiał dopłacić stanowiła niemal 15%
całości budżetu (również druga pod względem wielkości wartość w skali powiatu).

Wyniki nauczania
Poziom nauczania w gminie Dębowiec, oceniając na podstawie wyników egzaminów,
dorównuje poziomowi szkół jasielskich. Korzystnie, na tle województwa i kraju, wypadły
wyniki sprawdzianu w klasach VI szkół podstawowych (średnio 1-5 punktów procentowych
wyższe). Jeszcze lepiej, na tle pozostałych samorządów powiatu, ale też województwa i kraju,
prezentują się wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013. Były one wyższe od średnich dla
województwa i kraju w każdej z czterech części egzaminu. Na uwagę zasługuje szczególnie
wynik egzaminu w części przyrodniczej (średnio 5-7 punktów procentowych więcej niż dla
pozostałych wsi w województwie i w Polsce) oraz w części matematycznej (9-11 p.p. więcej).
Wyniki egzaminu gimnazjalnego z matematyki w roku 2013 były w Dębowcu najwyższe
w całym powiecie.
Na podstawie danych dla 2 gimnazjów określono wartość średnią edukacyjnej
wartości dodanej w gminie w cyklu kształcenia 2010-2012. Nie odbiega ona od wartości
średnich dla kraju, zarówno w części humanistycznej, jak i matematyczno-przyrodniczej.
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Niemniej jednak średnia ta kryje fakt, że zarówno pod względem wyników egzaminacyjnych,
jak i EWD, gimnazjum w Dębowcu wypada wyraźnie lepiej od gimnazjum w Cieklinie.

Podsumowanie
W podsumowaniu tej części analizy przedstawione zostały wartości podstawowych
wskaźników edukacyjnych w gminie Dębowiec na tle wartości średnich dla województwa
podkarpackiego oraz dla kraju.
Tabela 18. Podstawowe dane statystyczne o usługach edukacyjnych w gminie Dębowiec
Wskaźnik
Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych
wychowaniem przedszkolnym: 40,9%
Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat objętych
wychowaniem przedszkolnym: 53,5%
Uczniowie przypadający na 1 komputer
z dostępem do Internetu przeznaczony do
użytku uczniów (szkoły podstawowe): 4,5
Uczniowie przypadający na 1 komputer
z dostępem do Internetu przeznaczony do
użytku uczniów (gimnazja): 9,8
Współczynnik skolaryzacji brutto (szkoły
podstawowe): 89,3%
Współczynnik skolaryzacji netto (szkoły
podstawowe): 89%
Współczynnik skolaryzacji brutto (gimnazja):
96,1%
Współczynnik skolaryzacji netto (gimnazja):
95,5%
Stopień zapełnienia przedszkoli: 100%
Średni wynik sprawdzianu końcowego 2013
w szkołach podstawowych (odsetek
punktów): 59,1%
Średni wynik egzaminu gimnazjalnego 2013,
część humanistyczna (historia, WOS): 62,1%

Na tle województwa
Na tle kraju
(Wartość dla województwa)
(Wartość dla kraju)
Niższy (52,4%)
Niższy (53,6%)
Niższy (57,2%)

Niższy (58%)

Niższy (6,6)

Niższy (8,3)

Wyższy (8,4)

Wyższy (9,6)

Niższy (91,4%)

Niższy (93,4%)

Nieznacznie wyższy (88,6%)
Wyższy (88,6%)

Nieznacznie niższy
(89,8%)
Wyższy (89,4%)

Wyższy (87,1%)

Wyższy (85,9%)

Wyższy (97%)
Wyższy (97%)
Wyższy (58,6% – średni wynik Wyższy (54,3% – średni
dla wsi w województwie
wynik dla wsi w Polsce)
podkarpackim)
Wyższy (57% – średni wynik
Wyższy (56% – średni
dla wsi w województwie
wynik dla wsi w Polsce)
podkarpackim)
Średni wynik egzaminu gimnazjalnego 2013, Taki sam (61%)
Wyższy (60%)
część humanistyczna (język polski): 61,1%
Średni wynik egzaminu gimnazjalnego 2013, Wyższy (60%)
Wyższy (58%)
część matematyczno-przyrodnicza
(przedmioty przyrodnicze): 65%
Średni wynik egzaminu gimnazjalnego 2013, Wyższy (48%)
Wyższy (46%)
część matematyczno-przyrodnicza
(matematyka): 57,4%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS za 2012 r., danych Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Krakowie za 2013 r. oraz danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej za 2013 r.
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Kluczowe wyzwania dla gminy
W świetle przeprowadzonej analizy, do najważniejszych wyzwań wobec usług
edukacyjnych świadczonych przez gminę Dębowiec należą:
1. Utrzymanie sukcesu związanego z wysokimi wynikami uczniów na egzaminie
gimnazjalnym.
2. Poprawa poziomu nauczania w gimnazjum w Cieklinie.
3. Poszerzenie oferty pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży.
4. Doposażenie gimnazjów w sprzęt komputerowy.
5. Upowszechnienie opieki przedszkolnej, szczególnie w grupie młodszych dzieci, w wieku
3-5 lat.

Gmina Jasło
Formy organizacyjne
Na terenie gminy Jasło, według danych GUS za rok 2012, było prowadzonych 8 szkół
podstawowych i 6 gimnazjów (1 niepubliczne – w Opaciu). Część szkół jest zorganizowana
w zespoły szkół (szkoła podstawowa + gimnazjum – w sumie 4). Ponadto w Zespole Szkół
w Trzcinicy działało sportowe liceum ogólnokształcące i technikum. Nie ma żłobków,
natomiast działa jedno samodzielne przedszkole (w Szebniach, prowadzone przez
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP) i 8 oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych. Stopień zapełnienia przedszkola, w danych pozyskanych z gminy, określono
na 100%.
W ciągu ostatnich kilku lat liczba szkół nie ulegała zmianie. Widocznie natomiast
zmalała liczba uczniów. W roku 2012 w szkołach podstawowych w gminie naukę pobierało
692 uczniów (62% liczby z 2002 roku), a w gimnazjach 409 uczniów (66% liczby z 2002 roku).
Stopień zapełnienia oddziałów przedszkolnych został, na podstawie danych z gminy,
określony na 100% (wszystkie miejsca zajęte).
Brak informacji o podmiotach prowadzących działalność w kategorii PKD 85.5
(pozaszkolne formy edukacji) oraz PKD 85.6 (działalność wspomagająca edukację). Na
terenie gminy, w obszarze edukacji, działają 2 organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie
Przyjaciół Opacia (prowadzi gimnazjum) oraz wspomniane zgromadzenie sióstr.
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Dostępność terytorialna
Dostępność placówek edukacyjnych w gminie Jasło jest zapewniona m.in. dzięki
organizacji dowozu uczniów. Dowóz realizowany jest w różnych formach organizacyjnych,
w zależności od położenia konkretnej szkoły. W ramach przetargu wyłoniono wykonawcę
dowozu dzieci do i ze szkół w Szebniach i Niepli z miejscowości Zimna Woda, Bierówka,
Chrząstówka, Niepla oraz Szebnie. W przypadku Zespołu Szkół w Osobnicy zwracane są
koszty biletów okresowych nabywanych przez uczniów u przewoźników obsługujących kursy
do i przez Osobnicę. Uczniowie niepełnosprawni są dowożeni do szkół i ośrodków
specjalistycznych przez rodziców, na podstawie umów zawartych z gminą. Ze względu na
fakt, że przy malejącej liczbie uczniów na terenie gminy zamykanie szkół w ostatnich latach
to zjawisko marginalne, sieć szkolną z całą pewnością można uznać za wystarczającą,
a porównując z innymi gminami, nawet za bardzo rozbudowaną w stosunku do liczby
uczniów. Co więcej, gmina Jasło jest gminą podmiejską, co powoduje, że część rodziców
posyła dzieci do szkół w mieście. Uwidaczniają to wartości współczynników skolaryzacji,
pozostające na bardzo niskim poziomie: odpowiednio dla szkół podstawowych i gimnazjów
69,6% i 69,1% (brutto) oraz 68% i 61,8% (netto). Taka sytuacja odbija się niekorzystnie na
budżecie gminy, która do prowadzenia szkół dokłada rocznie ok. 2,5 mln zł.
Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym wyniósł
w 2012 r. 26,9% (przy średniej dla gmin wiejskich w woj. podkarpackim na poziomie 52,4%),
a odsetek dzieci w wieku 3-6 lat wyniósł 30,2% (przy średniej 53,6%). Wynik ten jest więc
bardzo niski. Tu również jedną z głównych przyczyn jest bliskość miasta – gmina dopłaca do
około 100 dzieci uczęszczających do przedszkoli w Jaśle.

Dostępność cenowa
Mieszkańcy i przedstawiciele gminy Jasło, badani w ramach diagnozy stanu usług
publicznych, wskazali na problem wynikający przede wszystkim z wysokich kosztów opieki
przedszkolnej (nad dziećmi w wieku 3-6 lat) i opieki nad najmłodszymi dziećmi. W dalszej
kolejności w tym kontekście zostały wymienione: szkoły języków obcych, szkoły wyższe,
szkoły artystyczne.
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Różnorodność i kompleksowość
Oferta edukacyjna w gminie Jasło, pod względem różnorodności i kompleksowości,
stoi na dobrym poziomie. Jak wynika z poniższego zestawienia, uczniowie w gminie Jasło
mogą korzystać z rozmaitych zajęć pozalekcyjnych oferowanych w szkołach podstawowych
i gimnazjach na terenie gminy. Największą popularnością w roku szkolnym 2011/12 cieszyły
się zajęcia związane z przedmiotami szkolnymi, oferowane w 14 placówkach. Również
14 placówek oferowało zajęcia sportowe. Oprócz tego, aż 10 placówek oferowało zajęcia
informatyczne i artystyczne. Najrzadszą kategorią zajęć pozalekcyjnych były zajęcia
techniczne.

Tabela 19. Oferta zajęć pozalekcyjnych w gminie Jasło
Zajęcia pozalekcyjne

Liczba korzystających uczniów

informatyczne

Liczba placówek oferujących
zajęcia

131

10

13

1

przedmiotowe

676

14

artystyczne

192

10

sportowe

285

14

36

3

techniczne

turystyczno-krajoznawcze

inne
32
3
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej, dane z marca
2012 r.

Poza szkołami zajęcia edukacyjne prowadzone są m.in. w gminnej bibliotece
publicznej i jej oddziałach. Są to m.in. lekcje: historyczne, ekologiczne warsztaty,
komputerowe, językowe, dziennikarskie, rękodzieła, plastyczne, filmowe oraz spotkania
z ciekawymi postaciami i konkursy.

Poziom usług
W roku szkolnym 2011/12 szkoły podstawowe w gminie Jasło dysponowały
72 pomieszczeniami szkolnymi, co oznacza, że na 1 pomieszczenie przypadało średnio
10 uczniów. Gimnazja dysponowały 24 pomieszczeniami, czyli na 1 pomieszczenie
przypadało średnio 13 uczniów. Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych
wynosiła 15 uczniów, a w gimnazjach 18 uczniów i warunki takie należy uznać za
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komfortowe. W ostatnich latach rozbudowano szkoły podstawowe w Warzycach (tu nowy
gmach zastąpił budynek liczący 104 lata) i Trzcinicy, w większości szkół funkcjonują świetlice.
Infrastruktura sportowa dostępna przy szkołach jest oceniana pozytywnie – większość szkół
posiada własne sale gimnastyczne. Warunki nauczania poprawiają się z roku na rok zgodnie
z celami przyjętymi w Strategii Rozwoju Gminy Jasło (obejmowały m.in. modernizację bazy
lokalowej szkół, organizację świetlic i doposażenie w sprzęt dydaktyczny i naukowy).
W 2012 roku na 1 komputer z dostępem do internetu, przeznaczony do użytku
uczniów, przypadało w szkołach podstawowych w gminie średnio 6 uczniów (5,8), podobnie
jak w gimnazjach. Są to wyniki lepsze niż przeciętne dla gmin wiejskich w województwie
podkarpackim i w Polsce.

Wydatki na oświatę
Subwencja oświatowa otrzymana przez gminę w 2012 r. pokryła 76% wydatków
poniesionych przez gminę na oświatę i wychowanie (i 70% łącznych wydatków w działach
801 – oświata i wychowanie oraz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza). Wydatki
oświatowe w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły 11 419 zł. Wydatki na edukacyjną opiekę
wychowawczą w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły 968 zł.
Wydatki na oświatę i wychowanie (kategoria 801 klasyfikacji budżetowej) w 2012 r.
stanowiły 34% wszystkich wydatków budżetowych (jest to jedna z najniższych wartości dla
gmin wiejskich). Różnica pomiędzy wydatkami na oświatę a wielkością otrzymanej subwencji
oświatowej, jaką samorząd musiał dopłacić stanowiła 8% całości budżetu, co na tle
pozostałych gmin powiatu jasielskiego jest wartością stosunkowo niską.

Wyniki nauczania
Poziom nauczania w gminie Jasło nie odstaje od uśrednionych wyników dla
województwa podkarpackiego i Polski, a w pewnych elementach można go ocenić wyżej.
Wyniki sprawdzianu w klasach VI szkół podstawowych były nieco wyższe od średniej dla wsi
w województwie i wyraźnie wyższe od średniej dla kraju. W przypadku egzaminu
gimnazjalnego, różnice pomiędzy gminą a średnimi wynikami w skali województwa i kraju
dla poszczególnych części mieszczą się w granicach 1-5 punktów procentowych. Żadna
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z części egzaminu nie wypadła wyjątkowo mocno lub słabo, przy czym należy podkreślić, że
dla każdego wyniku różnicę należy policzyć na korzyść gminy Jasło.
Na podstawie danych dla 11 gimnazjów (brak danych dla Społecznego Gimnazjum
w Opaciu) określono wartość średnią edukacyjnej wartości dodanej w gminie w cyklu
kształcenia 2010-2012. Jasło należy do najliczniejszej grupy gmin powiatu jasielskiego, gdzie
wartość ta była dodatnia w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego, podczas gdy
w części matematyczno-przyrodniczej można ją określić jako neutralną – nie odbiegającą od
średniej dla kraju. Oznacza to, że uczęszczanie do gimnazjów w gminie Jasło ma pozytywny
wpływ na wyniki uzyskiwane na egzaminie gimnazjalnym w części humanistycznej.
Brak danych na temat zadowolenia uczniów i rodziców z edukacji w gminie, polityki
współpracy z rodzicami czy osiągnięć uczniów – ewentualne dane są gromadzone na
poziomie poszczególnych szkół.

Podsumowanie
W podsumowaniu tej części analizy przedstawione zostały wartości podstawowych
wskaźników edukacyjnych w gminie Jasło na tle wartości średnich dla województwa
podkarpackiego oraz dla kraju.
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Tabela 20. Podstawowe dane statystyczne o usługach edukacyjnych w gminie Jasło
Wskaźnik

Na tle województwa
(Wartość dla województwa)
Niższy (52,4%)

Na tle kraju
(Wartość dla kraju)
Niższy (53,6%)

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat
objętych wychowaniem
przedszkolnym: 26,9%
Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat
Niższy (57,2%)
Niższy (58%)
objętych wychowaniem
przedszkolnym: 30,2%
Uczniowie przypadający na
Niższy (6,6)
Niższy (8,3)
1 komputer z dostępem do
Internetu przeznaczony do użytku
uczniów (szkoły podstawowe): 5,8
Uczniowie przypadający na
Niższy (8,4)
Niższy (9,6)
1 komputer z dostępem do
Internetu przeznaczony do użytku
uczniów (gimnazja): 5,8
Współczynnik skolaryzacji brutto
Niższy (91,4%)
Niższy (93,4%)
(szkoły podstawowe): 69,6%
Współczynnik skolaryzacji netto
Niższy (88,6%)
Niższy (89,8%)
(szkoły podstawowe): 68%
Współczynnik skolaryzacji brutto
Niższy (88,6%)
Niższy (89,4%)
(gimnazja): 69,1%
Współczynnik skolaryzacji netto
Niższy (87,1%)
Niższy (85,9%)
(gimnazja): 61,8%
Stopień zapełnienia przedszkoli:
Wyższy (97%)
Wyższy (97%)
100%
Średni wynik sprawdzianu
Wyższy (58,6% – średni wynik
Wyższy (54,3% – średni wynik
końcowego 2013 w szkołach
dla wsi w województwie
dla wsi w Polsce)
podstawowych (odsetek punktów): podkarpackim)
60,5%
Średni wynik egzaminu
Wyższy (57% – średni wynik dla Wyższy (56% – średni wynik dla
gimnazjalnego 2013, część
wsi w województwie
wsi w Polsce)
humanistyczna (historia, WOS):
podkarpackim)
60,4%
Średni wynik egzaminu
Wyższy (61%)
Wyższy (60%)
gimnazjalnego 2013, część
humanistyczna (język polski): 62,5%
Średni wynik egzaminu
Wyższy (60%)
Nieznacznie wyższy (58%)
gimnazjalnego 2013, część
matematyczno-przyrodnicza
(przedmioty przyrodnicze): 61%
Średni wynik egzaminu
Wyższy (48%)
Wyższy (46%)
gimnazjalnego 2013, część
matematyczno-przyrodnicza
(matematyka): 50,9%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS za 2012 r., danych Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Krakowie za 2013 r. oraz danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej za 2013 r.
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Kluczowe wyzwania dla gminy
W świetle przeprowadzonej analizy, do najważniejszych wyzwań wobec usług
edukacyjnych świadczonych przez gminę Jasło należą:
1. Monitorowanie stanu opieki przedszkolnej we współpracy z miastem Jasło w celu
zapewnienia odpowiedniego poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych związanych
z dostępem do przedszkoli.
2. Monitorowanie możliwości dostępu do różnych form edukacji związanych z dojazdem
dzieci i młodzieży do szkół w Jaśle, organizacją dowozu i ewentualnymi problemami w tej
dziedzinie.
3. Utrzymanie i dalsza poprawa dobrego poziomu nauczania w szkołach działających na
terenie gminy.

Kołaczyce
Formy organizacyjne
Na terenie gminy Kołaczyce, według danych GUS za rok 2012, było prowadzonych
6 szkół podstawowych i 6 gimnazjów. 4 zespoły szkół (szkoła podstawowa + gimnazjum),
a więc większość szkół, jest prowadzonych przez podmioty niepubliczne (stowarzyszenia) na
prawach szkół publicznych. Gmina prowadzi 2 zespoły szkół i samodzielne przedszkole. Na
terenie gminy nie ma samodzielnych szkół podstawowych i gimnazjów. Biorąc pod uwagę
powyższe fakty, sieć szkolną w gminie Kołaczyce należy uznać za przykład najsilniej
zracjonalizowanej pod względem ekonomicznym sieci szkół w powiecie jasielskim. Poza
siecią szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkolem, na terenie gminy działa również
liceum ogólnokształcące, dla którego organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe
w Jaśle.
Według danych GUS z 2012 roku, 5 szkół podstawowych w gminie prowadziło
oddziały przedszkolne. Gminne przedszkole nie było zapełnione w 100%.
W ciągu ostatnich kilku lat liczba szkół nie ulegała zmianie, pomimo znaczących zmian
związanych z przejęciem szkół przez podmioty niepubliczne. Pomimo zauważalnego spadku
liczby uczniów, nie był on tak gwałtowny, jak w wielu innych gminach powiatu jasielskiego.
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W roku 2012 w szkołach podstawowych w gminie naukę pobierało 632 uczniów (68% liczby
z 2002 roku), a w gimnazjach 335 uczniów (71% liczby z 2002 roku).
Brak informacji o podmiotach gospodarczych, prowadzących działalność w kategorii
PKD 85.5 (pozaszkolne formy edukacji) oraz PKD 85.6 (działalność wspomagająca edukację).
Na terenie gminy w obszarze edukacji działają natomiast 4 organizacje pozarządowe,
prowadzące szkoły. Są to: Stowarzyszenie Edukacyjno-Regionalne „Nasza Szkoła – Wspólne
Dobro” w Sowinie, Stowarzyszenie Edukacyjno-Regionalne „Wspólna Szkoła – Wspólna
Sprawa” w Sieklówce, Stowarzyszenie Edukacyjne „Nasza Szkoła” w Lublicy oraz
Stowarzyszenie Edukacyjno-Regionalne „Razem” w Krajowicach. Ponadto w ramach
konkursu wyłoniono podmiot realizujący zadania związane z opieką nad dziećmi w wieku
przedszkolnym. Jest nim Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej (Serafitki) w Bieździadce.
Zakres współpracy w dziedzinie edukacji z podmiotami niepublicznymi wyróżnia gminę
Kołaczyce na tle pozostałych gmin powiatu.

Dostępność terytorialna
Dostępność placówek edukacyjnych w gminie Kołaczyce jest zapewniona m.in. dzięki
utrzymanej na przestrzeni lat sieci szkół oraz organizacji dowozu uczniów.
W roku szkolnym 2012/13 prowadzony był dowóz uczniów do szkół w Bieździedzy
oraz Kołaczyc. Ponadto gmina zapewniała dowóz uczniów niepełnosprawnych do specjalnych
ośrodków szkolno-wychowawczych we Frysztaku i w Jaśle, Szkoły Przysposabiającej do Pracy
w Jaśle, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie, Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie
(łącznie 34 uczniów). Do dowozu uczniów wykorzystuje się 2 samochody gminne (w tym
jeden otrzymany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w Rzeszowie),

podpisane

zostały

indywidualne

umowy

z

2

rodzicami

dzieci

niepełnosprawnych oraz z firmą zewnętrzną.
Dobrą dostępność do szkół na terenie gminy potwierdzają w pewnym stopniu
wysokie wartości współczynników skolaryzacji. Dla szkół podstawowych w roku 2012
wartości te wynosiły 96,3% i 94,7% (brutto, netto), a dla gimnazjów 96,5% i 95,1% (brutto,
netto). Warto podkreślić, szczególnie w przypadku gimnazjów, że są to wartości wyższe od
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średnich dla gmin miejsko-wiejskich w województwie podkarpackim i w Polsce.
Gminne przedszkole nie jest zapełnione w 100% i wobec niższej niż średni poziom dla
gmin miejsko-wiejskich powszechności opieki przedszkolnej (zwłaszcza w przypadku dzieci
w wieku 3-5 lat – niecałe 50%), warto się zastanowić czy problem tkwi w dostępności
(odległość, sposób dotarcia do przedszkola) czy ma inne źródła (np. brak przekonania
rodziców o korzyściach z posyłania dziecka do przedszkola). W przypadku szerszej grupy
dzieci w wieku 3-6 lat, odsetek objętych opieką przedszkolną (59,3%) nie odbiega już
znacząco od innych gmin miejsko-wiejskich na Podkarpaciu.

Dostępność cenowa
Badani, w ramach diagnozy stanu usług publicznych, mieszkańcy i przedstawiciele
gminy Kołaczyce wskazali na występowanie problemu z dostępnością cenową usług
edukacyjnych. Najczęściej wskazywana w tym kontekście była opieka nad dziećmi w wieku
0-3 lat, opieka przedszkolna i nauka języków obcych. Zwrócono również uwagę na wysokie
koszty związane z nauką w szkołach artystycznych i wyższych.

Różnorodność i kompleksowość
Ofertę

edukacyjną

w

gminie

Kołaczyce,

pod

względem

różnorodności

i kompleksowości można ocenić jako dostateczną, choć w niektórych gminach jest ona
bardziej rozbudowana. Jak wynika z poniższego zestawienia, uczniowie w gminie Kołaczyce
mogą korzystać z zajęć pozalekcyjnych oferowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach
na terenie gminy. Największą popularnością w roku szkolnym 2011/12 cieszyły się zajęcia
związane z przedmiotami szkolnymi, oferowane w 9 placówkach. Tylko 4 placówki oferowały
zajęcia sportowe i informatyczne. Podobnie jak w innych gminach powiatu jasielskiego,
widoczny jest niedostatek zajęć technicznych.
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Tabela 21. Oferta zajęć pozalekcyjnych w gminie Kołaczyce
Zajęcia pozalekcyjne

Liczba korzystających uczniów

Liczba placówek oferujących
zajęcia

informatyczne

82

4

techniczne

12

1

przedmiotowe

483

9

artystyczne

290

6

sportowe

196

4

34

1

turystyczno-krajoznawcze

inne
25
2
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej, dane z marca
2012 r.

Poza szkołami zajęcia edukacyjno-rozwojowe prowadzone są m.in. Gminnym Ośrodku
Kultury, który organizuje zajęcia taneczno-ruchowe, zajęcia plastyczne, wycieczki, konkursy
i zawody sportowe. Ośrodek współpracuje w organizacji różnych przedsięwzięć ze szkołami
z terenu gminy, dzięki czemu beneficjentami wielu wydarzeń są dzieci i młodzież szkolna. Na
terenie gminy, w Sieklówce, w ramach projektu „Wioska Internetowa – kształcenie na
odległość na terenach wiejskich” uruchomiono Centrum Kształcenia e-learningowego.

Poziom usług
W roku szkolnym 2011/12 szkoły podstawowe w gminie Kołaczyce dysponowały
62 pomieszczeniami szkolnymi, co oznacza, że na 1 pomieszczenie przypadało średnio
10 uczniów. Gimnazja dysponowały 30 pomieszczeniami, czyli na 1 pomieszczenie
przypadało średnio 11 uczniów. Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych
wynosiła 14 uczniów, podobnie jak w gimnazjach i warunki takie należy uznać za
komfortowe. Mocną stroną jest dobry stan techniczny szkół, w ostatnim czasie były one
termomodernizowane. Remontu wymaga natomiast budynek gminnego przedszkola.
Pozytywnie można ocenić wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy. W 2012 roku na
1 komputer z dostępem do internetu, przeznaczony do użytku uczniów, przypadało
w szkołach podstawowych w gminie średnio 6 uczniów (6,2), podobnie jak w gimnazjach. Są
to wyniki lepsze, niż przeciętne dla gmin miejsko-wiejskich w województwie podkarpackim
i w Polsce.
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Wydatki na oświatę
Subwencja oświatowa otrzymana przez gminę w 2012 r. pokryła 81% (najwyższa
wartość dla gmin w powiecie jasielskim) wydatków poniesionych przez gminę na oświatę
i wychowanie (i 78% łącznych wydatków w działach 801 – oświata i wychowanie oraz 854 –
edukacyjna opieka wychowawcza). Wydatki oświatowe w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły
10 417 zł. Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły
365 zł. Są to jedne z niższych wartości w powiecie jasielskim.
Wydatki na oświatę i wychowanie (kategoria 801 klasyfikacji budżetowej) w 2012 r.
stanowiły 38% wszystkich wydatków budżetowych (jest to jedna z najniższych wartości
w powiecie jasielskim). Różnica pomiędzy wydatkami na oświatę a wielkością otrzymanej
subwencji oświatowej, jaką samorząd musiał dopłacić stanowiła 7% całości budżetu, co na
tle pozostałych gmin powiatu jasielskiego jest wartością niską (niższa jedynie w Krempnej).

Wyniki nauczania
Poziom nauczania w gminie Kołaczyce nie odstaje od uśrednionych wyników dla
województwa podkarpackiego i Polski, a w pewnych elementach można go ocenić wyżej.
Wyniki sprawdzianu w klasach VI szkół podstawowych były nieco niższe od średniej dla wsi
w województwie, ale wyższe od średniej dla kraju. W przypadku egzaminu gimnazjalnego,
różnice pomiędzy gminą a średnimi wynikami w skali województwa i kraju dla
poszczególnych części mieszczą się w granicach 1-5 punktów procentowych. Żadna z części
egzaminu nie wypadła wyjątkowo mocno lub słabo, przy czym stosunkowo najsłabsze wyniki
osiągnęli uczniowie w części humanistycznej (historia, WOS), a najlepsze w części
przyrodniczej.
Dane dotyczące edukacyjnej wartości dodanej w cyklu kształcenia 2010-12 są
dostępne tylko dla 2 gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina. Choć wyniki
są mocno zawężone i nie można na ich podstawie dokonywać uogólnień, warto odnotować,
że wartość średnia EWD dla tych szkół jest wyraźnie pozytywna, zarówno w części
humanistycznej egzaminu gimnazjalnego, jak i w części matematyczno-przyrodniczej.
Z danych uzyskanych dla części szkół w gminie wynika, że uczniowie i rodzice są
zadowoleni z nauczania, a nauczyciele współpracują z uczniami i rodzicami na wielu
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płaszczyznach. Prowadzona jest indywidualizacja nauczania, uczniowie aktywnie biorą udział
w konkursach i olimpiadach, niekiedy dochodząc nawet do finałów ogólnopolskich. Podobnie
jak w innych gminach, szkoły aktywnie uczestniczą w programach wymiany czy projektach
(np. Comenius) zdobywając środki m.in. na podnoszenie poziomu nauczania (m.in. zajęcia
wyrównawcze, koła naukowe).

Podsumowanie
W podsumowaniu tej części analizy przedstawione zostały wartości podstawowych
wskaźników edukacyjnych w gminie Kołaczyce na tle wartości średnich dla województwa
podkarpackiego oraz dla kraju.

Tabela 22. Podstawowe dane statystyczne o usługach edukacyjnych w gminie Kołaczyce
Wskaźnik
Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat
objętych wychowaniem
przedszkolnym: 49,7%
Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat
objętych wychowaniem
przedszkolnym: 59,3%
Uczniowie przypadający na
1 komputer z dostępem do Internetu
przeznaczony do użytku uczniów
(szkoły podstawowe): 6,2
Uczniowie przypadający na
1 komputer z dostępem do Internetu
przeznaczony do użytku uczniów
(gimnazja): 6,2
Współczynnik skolaryzacji brutto
(szkoły podstawowe): 96,3%
Współczynnik skolaryzacji netto
(szkoły podstawowe): 94,7%
Współczynnik skolaryzacji brutto
(gimnazja): 96,5%
Współczynnik skolaryzacji netto
(gimnazja): 95,1%
Stopień zapełnienia przedszkoli:
97,6%
Średni wynik sprawdzianu
końcowego 2013 w szkołach
podstawowych (odsetek punktów):
57,6%

Na tle województwa
(Wartość dla województwa)
Niższy (58,2% – wartość
średnia dla gmin miejskowiejskich)
Niższy (62,5%)

Na tle kraju
(Wartość dla kraju)
Niższy (62,5% – wartość
średnia dla gmin miejskowiejskich)
Niższy (66,2%)

Niższy (7,3)

Niższy (10)

Niższy (9,7)

Niższy (11,6)

Wyższy (93,8%)

Taki sam (96,3%)

Wyższy (91,1%)

Wyższy (92,7%)

Wyższy (91,5%)

Nieznacznie wyższy (96%)

Wyższy (89%)

Wyższy (89,9%)

Niższy (100%)

Niższy (99%)

Niższy (58,6% – średni wynik
dla wsi w województwie
podkarpackim)

Wyższy (54,3% – średni wynik
dla wsi w Polsce)

134

Wskaźnik

Na tle województwa
(Wartość dla województwa)
Niższy (57% – średni wynik dla
wsi w województwie
podkarpackim)

Na tle kraju
(Wartość dla kraju)
Niższy (56% – średni wynik dla
wsi w Polsce)

Średni wynik egzaminu
gimnazjalnego 2013, część
humanistyczna (historia, WOS):
54,3%
Średni wynik egzaminu
Nieznacznie niższy (61%)
Taki sam (60%)
gimnazjalnego 2013, część
humanistyczna (język polski): 60,2%
Średni wynik egzaminu
Wyższy (60%)
Wyższy (58%)
gimnazjalnego 2013, część
matematyczno-przyrodnicza
(przedmioty przyrodnicze): 62,9%
Średni wynik egzaminu
Wyższy (48%)
Wyższy (46%)
gimnazjalnego 2013, część
matematyczno-przyrodnicza
(matematyka): 49,4%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS za 2012 r., danych Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Krakowie za 2013 r. oraz danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej za 2013 r.

Kluczowe wyzwania dla gminy
Na podstawie przeprowadzonej analizy, do najważniejszych wyzwań wobec usług
edukacyjnych świadczonych przez gminę Kołaczyce należą:
1. Zwiększenie nacisku na zakres i różnorodność zajęć dodatkowych oferowanych dzieciom
i młodzieży.
2. Poprawa wyników nauczania uzyskiwanych w szkołach podstawowych oraz gimnazjach
(przedmioty humanistyczne).
3. Remont budynku przedszkola i upowszechnienie opieki przedszkolnej, zwłaszcza wśród
młodszych dzieci (3-4 latków).

Krempna
Formy organizacyjne
Na terenie gminy Krempna obecnie prowadzony jest wyłącznie jeden zespół szkół,
szkoła podstawowa i gimnazjum. Na przestrzeni ostatnich lat zamknięto szkoły w Grabie,
Świątkowej, Myscowej i Polanach. Wygaszanie szkół następowało – podobnie, jak w innych
gminach – stopniowo, szkoły w Grabie i w Myscowej próbowały przez krótki okres prowadzić
stowarzyszenia. Przy zespole szkół działa oddział przedszkolny, a w nowym roku szkolnym
ma zostać uruchomiony ze środków UE punkt przedszkolny dla 3-4 latków). W roku 2012,
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w szkole podstawowej w Krempnej naukę pobierało 108 uczniów (55% liczby uczniów z 2002
roku, gdy działały 4 szkoły), a w gimnazjum 73 uczniów (51% liczby z 2002 roku).
Brak informacji na temat działania na terenie gminy prywatnych podmiotów
zajmujących się edukacją. Brak również organizacji pozarządowych działających na polu
edukacji (wcześniej istniała jedna).

Dostępność terytorialna
W związku z likwidacją szkół na terenie gminy oraz rozległością obszaru, jaki zajmuje
gmina, jednym z głównych wyzwań realizowanych przez władze gminy jest sprawna
realizacja dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Krempnej. Część uczniów jest dowożona do
Krempnej autobusem szkolnym. Pozostali mają wykupione bilety okresowe i dojeżdżają do
szkoły autobusami kursowymi PKS Jasło. Duże dystanse wymagają dodatkowej pracy ze
strony opiekuna, który dojeżdża do miejscowości najbardziej odległych od Krempnej, by
towarzyszyć uczniom w drodze do szkoły. Rzadka siatka połączeń wymusza wczesne
rozpoczynanie zajęć w szkole i wczesne ich kończenie (ostatnie zajęcia pozalekcyjne
rozpoczynają się o godzinie 14). Na możliwości dotarcia do Krempnej wpływa również brak
komunikacji prywatnej (busów), najdalej dojeżdżają do Kątów (gm. Nowy Żmigród).
Z racji słabego skomunikowania, do Zespołu Szkół w Krempnej trafiają tylko
uczniowie mieszkający na terenie gminy. W przypadku szkoły podstawowej, wartość
wskaźnika skolaryzacji brutto w roku 2012 wyniosła 96%, a wartość wskaźnika netto
wyniosła 89%. Współczynniki skolaryzacji dla gimnazjów są wyraźnie niższe niż średnie dla
gmin wiejskich w województwie podkarpackim i w Polsce (80% brutto, 77% netto).
Dramatycznie niskie są wskaźniki powszechności opieki przedszkolnej. Odsetek dzieci
w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym wyniósł w 2012 r. niecałe 25% (przy
średniej dla gmin wiejskich w województwie podkarpackim na poziomie 52,4%), a odsetek
dzieci w wieku 3-6 lat 33% (przy średniej 53,6%). W świetle tych danych uruchomienie
w nowym roku szkolnym punktu przedszkolnego dla dwudziestu kilkorga dzieci należy uznać
za duży sukces i bardzo potrzebne działanie.
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Dostępność cenowa
Badani mieszkańcy i przedstawiciele gminy Krempna wskazali usługi edukacyjne,
które ich zdaniem mogą być niedostępne dla mieszkańców ze względu na wysokie koszty. Są
to, przede wszystkim: opieka nad dziećmi, zarówno w wieku przedszkolnym (3-6 lat), jak
i młodszymi, nauka w szkołach wyższych i szkołach języków obcych, zajęcia pozaszkolne, ale
też, co może być alarmujące, w szkole podstawowej i gimnazjum. Może to oznaczać, że
uboższych rodzin nie stać na ponoszenie różnych kosztów związanych z nauką dzieci w szkole
(np. komitet rodzicielski, wyjazdy, wycieczki). W takiej sytuacji konieczne jest monitorowanie
rozmiarów zjawiska i wspieranie najuboższych rodzin.

Różnorodność i kompleksowość
Ofertę edukacyjną w Krempnej, pod względem różnorodności i kompleksowości oraz
przy uwzględnieniu liczby uczniów, należy ocenić jako zadawalającą, choć niekompletną.
Problemem jest też, jak wcześniej wspomniano, jej dostępność.
Jak wynika z poniższego zestawienia, uczniowie w gminie Krempna korzystają przede
wszystkim z pozalekcyjnych zajęć przedmiotowych. Widoczna jest, w stosunku do
pozostałych gmin, duża dysproporcja pomiędzy uczniami korzystającymi z zajęć
przedmiotowych a pozostałymi typami zajęć (np. sportowymi czy artystycznymi).

Tabela 23. Oferta zajęć pozalekcyjnych w gminie Krempna
Zajęcia pozalekcyjne

Liczba korzystających uczniów

Liczba placówek oferujących
zajęcia

informatyczne

0

0

techniczne

6

1

148

2

artystyczne

24

2

sportowe

36

1

8

1

przedmiotowe

turystyczno-krajoznawcze

inne
54
2
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej, dane z marca
2012 r.
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Problem z dostępnością dodatkowej oferty edukacyjnej na miejscu pedagogowie
z Krempnej starają się łagodzić m.in. poprzez stosunkowo częstą organizację wyjazdów do
większych ośrodków miejskich, np. do Rzeszowa, Krakowa, a nawet Warszawy. W Krempnej,
w ramach projektu „Wioska Internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”
uruchomiono Centrum Kształcenia e-learningowego.
Wskazana byłaby lepsza promocja oferty gminnej biblioteki i Gminnego Ośrodka
Kultury i Rekreacji oraz ich współpraca na rzecz rozwoju oferty zajęć dla dzieci i młodzieży
(GOKiR oferuje m.in. naukę języka angielskiego dla dzieci, naukę gry na instrumentach
muzycznych czy zajęcia dla 3-4 latków w ramach „Klubu Przedszkolaka”).

Poziom usług
W roku szkolnym 2011/12 szkoła podstawowa w gminie Krempna dysponowała
10 pomieszczeniami szkolnymi, co oznacza, że na 1 pomieszczenie przypadało średnio
11 uczniów. Gimnazjum dysponowało 5 pomieszczeniami, czyli na 1 pomieszczenie
przypadało średnio 15 uczniów. Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych
wynosiła 19 uczniów, a w gimnazjach 25 uczniów. Infrastruktura szkolna stopniowo się
poprawia, choć wciąż wymaga dalszych usprawnień i rozbudowy. Przede wszystkim
w zespole szkół brakuje własnej stołówki i świetlicy, które zostały zorganizowane
w pobliskim budynku Urzędu Gminy w Krempnej. W ostatnim czasie poprawiono
bezpieczeństwo uczniów m.in. poprzez ogrodzenie terenu szkoły. Uczniowie mają do
dyspozycji 2 boiska trawiaste i salę gimnastyczną, brak jest nowoczesnego zaplecza
sportowego.
Zespół Szkół w Krempnej dysponuje łącznie 3 pracowniami komputerowymi. W 2012
roku na 1 komputer z dostępem do internetu, przeznaczony do użytku uczniów, przypadało
w szkole podstawowej średnio 5 uczniów (5,4), w gimnazjach nieco więcej, bo 7 (7,3).
Oznacza to wynik lepszy niż przeciętny dla gmin wiejskich w województwie podkarpackim
i w Polsce. Wpływ na to ma jednak mocno odczuwalny w Krempnej niż demograficzny.

138

Wydatki na oświatę
Subwencja oświatowa otrzymana przez gminę w 2012 r. pokryła 80% wydatków
poniesionych przez gminę na oświatę i wychowanie (i 70% łącznych wydatków w działach
801 – oświata i wychowanie oraz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza). Wydatki
oświatowe w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły 9 376 zł. Wydatki na edukacyjną opiekę
wychowawczą w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły 1 759 zł, czyli znacznie więcej niż
w przypadku pozostałych gmin powiatu jasielskiego.
Wydatki na oświatę i wychowanie (kategoria 801 klasyfikacji budżetowej) w 2012 r.
stanowiły „tylko” 28% wszystkich wydatków budżetowych (jest to najniższa wartość dla gmin
powiatu jasielskiego). Różnica pomiędzy wydatkami na oświatę a wielkością otrzymanej
subwencji oświatowej, jaką samorząd musiał dopłacić stanowiła niecałe 6% całości budżetu
(najniższa wartość w powiecie).

Wyniki nauczania
Wyniki nauczania w gminie Krempna, zwłaszcza osiągane w sprawdzianie na koniec
VI klasy szkoły podstawowej, stanowią największy powód do zmartwień, jeśli chodzi
o edukację w gminie. W 2013 roku wynik ten był o 12-16 punktów procentowych niższy niż
średnia dla województwa i kraju. Wyniki egzaminu gimnazjalnego na tym tle również
wypadły słabo – najlepsze wyniki, oscylujące wokół średnich wyników wsi w województwie
i kraju, osiągnęli uczniowie z języka polskiego oraz historii i WOS. W pozostałych częściach
egzaminu uczniowie byli słabsi od średniej wojewódzkiej i krajowej o 4-10 p.p.
Edukacyjną wartość dodaną gimnazjów w Krempnej stanowi pojedynczy wynik
jedynej szkoły tego typu na terenie gminy. Na tle słabych wyników egzaminów warto
podkreślić, że EWD gimnazjum w Krempnej, w okresie 2010-12, w części humanistycznej była
dodatnia, a w części matematyczno-przyrodniczej neutralna.
Wywiady przeprowadzone na terenie gminy wskazują na skorelowanie słabych
wyników nauczania z podstawowymi charakterystykami gminy – do jej głównych problemów
należą m.in. bezrobocie, bieda i powszechny problem alkoholowy. Znaczna część dzieci
i młodzieży ma mało pozytywnych wzorców i niską motywację do nauki, nie przejawia też
pasji i zainteresowań. Swoistym wyjątkiem są zainteresowania ekologiczne i przyrodnicze,
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w czym spora zasługa współpracy zespołu szkół z dyrekcją Magurskiego Parku Narodowego,
której siedziba znajduje się w Krempnej. Nie zmienia to jednak faktu, że placówki edukacyjne
są w dużej mierze osamotnione w swych działaniach wychowawczych. Rodzice uczniów nie
są tak zaangażowani w edukację i wychowanie dzieci, jak to ma miejsce w wielu innych
gminach. Istotnym problemem jest włóczęgostwo dzieci i młodzieży.

Podsumowanie
W podsumowaniu tej części analizy przedstawiono wartości podstawowych
wskaźników edukacyjnych w gminie Krempna na tle wartości średnich dla województwa
podkarpackiego oraz dla kraju.

Tabela 24. Podstawowe dane statystyczne o usługach edukacyjnych w gminie Krempna
Wskaźnik
Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat
objętych wychowaniem
przedszkolnym: 24,6%
Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat
objętych wychowaniem
przedszkolnym: 32,9%
Uczniowie przypadający na
1 komputer z dostępem do
Internetu przeznaczony do użytku
uczniów (szkoły podstawowe): 5,4
Uczniowie przypadający na
1 komputer z dostępem do
Internetu przeznaczony do użytku
uczniów (gimnazja): 7,3
Współczynnik skolaryzacji brutto
(szkoły podstawowe): 96,4%
Współczynnik skolaryzacji netto
(szkoły podstawowe): 89,3%
Współczynnik skolaryzacji brutto
(gimnazja): 80,2%
Współczynnik skolaryzacji netto
(gimnazja): 76,9%
Stopień zapełnienia przedszkoli:
nie dotyczy
Średni wynik sprawdzianu
końcowego 2013 w szkołach
podstawowych (odsetek
punktów): 42,9%

Na tle województwa
(Wartość dla województwa)
Niższy (52,4%)

Na tle kraju
(Wartość dla kraju)
Niższy (53,6%)

Niższy (57,2%)

Niższy (58%)

Niższy (6,6)

Niższy (8,3)

Niższy (8,4)

Niższy (9,6)

Wyższy (91,4%)

Wyższy (93,4%)

Wyższy (88,6%)

Nieznacznie niższy (89,8%)

Niższy (88,6%)

Niższy (89,4%)

Niższy(87,1%)

Niższy (85,9%)

Nie dotyczy (97%)

Nie dotyczy (97%)

Niższy (58,6% – średni wynik dla
wsi w województwie
podkarpackim)

Niższy (54,3% – średni wynik dla
wsi w Polsce)
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Wskaźnik

Na tle województwa
(Wartość dla województwa)
Niższy (57% – średni wynik dla
wsi w województwie
podkarpackim)

Na tle kraju
(Wartość dla kraju)
Niższy (56% – średni wynik dla
wsi w Polsce)

Średni wynik egzaminu
gimnazjalnego 2013, część
humanistyczna (historia, WOS):
54,9%
Średni wynik egzaminu
Nieznacznie niższy (61%)
Nieznacznie wyższy (60%)
gimnazjalnego 2013, część
humanistyczna (język polski):
60,5%
Średni wynik egzaminu
Niższy (60%)
Niższy (58%)
gimnazjalnego 2013, część
matematyczno-przyrodnicza
(przedmioty przyrodnicze): 50,4%
Średni wynik egzaminu
Niższy (48%)
Niższy (46%)
gimnazjalnego 2013, część
matematyczno-przyrodnicza
(matematyka): 42,8%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS za 2012 r., danych Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Krakowie za 2013 r. oraz danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej za 2013 r.

Kluczowe wyzwania dla gminy
Z przeprowadzonej analizy wynika, że do najważniejszych wyzwań wobec usług
edukacyjnych świadczonych przez gminę Krempna należą:
1. Zapewnienie w długim okresie czasu dostępności usług związanych z możliwością
dotarcia do centrum gminy z miejscowości położonych na jej terenie (utrzymanie lub
zwiększenie liczby kursów przewoźników publicznych lub oferowanie części usług np.
zajęć dodatkowych w odległych miejscowościach).
2. Zapewnienie dostępu do szerokiej gamy usług edukacyjnych i zajęć rodzinom
najuboższym, zagrożonym wykluczeniem społecznym.
3. Poprawa wyników nauczania w Zespole Szkół w Krempnej.
4. Wsparcie Zespołu Szkół w Krempnej, jako jedynej placówki oświatowej w gminie
w realizacji działań edukacyjnych i wychowawczych, w tym współpracy z rodzicami
uczniów.
5. Upowszechnienie opieki przedszkolnej na terenie gminy.
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Nowy Żmigród
Formy organizacyjne
Na terenie gminy Nowy Żmigród obecnie prowadzonych jest 9 szkół podstawowych
(w tym: 3 wchodzące w skład zespołu szkół, 1 filia zespołu szkół dla dzieci z klas 0-3,
4 samodzielne szkoły publiczne i 1 szkoła niepubliczna, prowadzona przez stowarzyszenie)
i 4 gimnazja (w tym jedno samodzielne). Liczba szkół w stosunku do liczby uczniów
i nauczycieli jest duża, w związku z czym podejmowane były próby (nieudane) likwidacji szkół
(4 przypadki). Na przestrzeni wcześniejszych lat zamknięto 3 szkoły. Przy każdej szkole
podstawowej poza Nowym Żmigrodem działa oddział przedszkolny (zerowy, dla 5-6 latków).
W samym Nowym Żmigrodzie działa samodzielne przedszkole gminne, prowadzące zarówno
oddziały zerowe, jak i oddziały dla 3-4 latków.
W roku 2012, w szkołach podstawowych w Nowym Żmigrodzie naukę pobierało
582 uczniów (65% liczby uczniów z 2002 roku), a w gimnazjach 318 uczniów (62% liczby
z 2002 roku).
W Nowym Żmigrodzie działa również liceum ogólnokształcące, prowadzone przez
Starostwo Powiatowe w Jaśle (Nowy Żmigród to jedna z dwóch gmin wiejskich w powiecie
jasielskim, w których działa szkoła ponadgimnazjalna; drugi taki przypadek to Zespół Szkół
w Trzcinicy w gminie Jasło). W ostatnim roku zlikwidowane zostały zasadnicza szkoła
zawodowa i technikum, działające w ramach Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika.
Brak sprawdzonych informacji na temat działania na terenie gminy prywatnych
podmiotów zajmujących się edukacją oraz organizacji pozarządowych działających na tym
polu. Wyjątek stanowi Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skalnik, prowadzące szkołę podstawową
w Skalniku. Do pewnego stopnia, w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, można
wspomnieć również o Towarzystwie Miłośników Nowego Żmigrodu.

Dostępność terytorialna
Szkoły, które ze względu na racjonalizację gminnych wydatków przewidziane były do
likwidacji, pozostały. W związku z tym sieć szkół nie uległa drastycznym zmianom
i prawdopodobnie zapewnia wystarczającą dostępność usług edukacyjnych. Sama gmina
Nowy Żmigród jest lepiej skomunikowana niż sąsiadująca z nią Krempna. Nowy Żmigród
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przecinają dwie drogi powiatowe (z Jasła i z Dukli), co zwiększa liczbę kursów realizowanych
przez PKS Jasło, PKS w Krośnie i przewoźników prywatnych.
Część uczniów jest dowożona do Nowego Żmigrodu autobusem szkolnym (jest
potrzeba wymiany w bliskiej przyszłości). Pozostali mają wykupione bilety okresowe
i dojeżdżają do szkoły autobusami kursowymi PKS Jasło (są dodatkowe kursy szkolne, tylko
w czasie roku szkolnego).
Sądząc po wartościach wskaźników skolaryzacji, gmina Nowy Żmigród przyciąga do
swoich szkół podstawowych i gimnazjów uczniów z innych gmin. W przypadku szkół
podstawowych, wartość wskaźnika skolaryzacji brutto w roku 2012 wyniosła 101,2%,
a wartość wskaźnika netto wyniosła 97,7%. Współczynniki skolaryzacji dla gimnazjów są
równie wysokie i również wyższe niż średnie dla gmin wiejskich w województwie
podkarpackim i w Polsce (101,6% brutto, 101% netto).
Niższe niż wartości średnie dla Podkarpacia i Polski są natomiast wartości wskaźników
powszechności opieki przedszkolnej. Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem
przedszkolnym wyniósł w 2012 r. niecałe 42,1% (przy średniej dla gmin wiejskich
w województwie podkarpackim na poziomie 52,4%), a odsetek dzieci w wieku 3-6 lat 48,9%
(przy średniej 53,6%). Zdarzały się przypadki nie przyjęcia dzieci do przedszkola gminnego,
ale dotyczyły dzieci pochodzących z miejscowości, w których działają oddziały przedszkolne.

Dostępność cenowa
Mieszkańcy i przedstawiciele gminy Nowy Żmigród, badani w ramach diagnozy stanu
usług publicznych, wskazali na problem z dostępnością cenową następujących usług
edukacyjnych: opieka nad dziećmi w wieku 0-3 lat, opieka nad dziećmi w wieku 3-6 lat,
edukacja pozaszkolna, szkolnictwo wyższe i placówki oświatowo-wychowawcze. Problem,
poza najmłodszymi dziećmi, dotyczy więc w znacznym stopniu dodatkowych zajęć dla dzieci
i młodzieży, które nie są oferowane w szkołach działających na terenie gminy.
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Różnorodność i kompleksowość
W świetle powyższych ustaleń, oferta edukacyjna w Nowym Żmigrodzie pod
względem różnorodności i kompleksowości sprawia wrażenie bogatej, choć nie kompletnej.
Placówki starają się sprostać oczekiwaniom rodziców względem dodatkowych zajęć dla
dzieci.
Jak wynika z poniższego zestawienia, uczniowie w gminie Nowy Żmigród korzystali
w 2012 r. z różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, przy czym główną grupę stanowiły zajęcia
przedmiotowe. W większości szkół prowadzone były również zajęcia artystyczne i sportowe.
Stosunkowo najrzadsze były zajęcia turystyczno-krajoznawcze, oferowane w 2 szkołach, nie
prowadzono natomiast pozalekcyjnych zajęć o charakterze technicznym.

Tabela 25. Oferta zajęć pozalekcyjnych w gminie Nowy Żmigród
Zajęcia pozalekcyjne

Liczba korzystających uczniów

informatyczne

Liczba placówek oferujących
zajęcia

68

4

0

0

przedmiotowe

338

8

artystyczne

193

7

sportowe

169

8

25

2

techniczne

turystyczno-krajoznawcze

inne
89
4
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej, dane z marca
2012 r.

W Nowym Żmigrodzie, w ramach projektu „Wioska Internetowa – kształcenie na
odległość na terenach wiejskich” uruchomiono Centrum Kształcenia e-learningowego.

Poziom usług
W roku szkolnym 2011/12 szkoły podstawowe w gminie Nowy Żmigród dysponowały
65 pomieszczeniami szkolnymi, co oznacza, że na 1 pomieszczenie przypadało średnio
9 uczniów. Gimnazja dysponowały 23 pomieszczeniami, czyli na 1 pomieszczenie przypadało
średnio 15 uczniów. Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych wynosiła
14 uczniów, a w gimnazjach 20 uczniów. Infrastruktura szkolna od kilku lat się poprawia
(przykładem są nowe budynki Zespołu Szkół w Nienaszowie, oddane do użytkowania
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w 2008 r.). Wciąż potrzebne są jednak usprawnienia i rozbudowa istniejącej bazy. Na terenie
gminy znajduje się tylko 1 stołówka i 1 świetlica, choć przygotowane tam posiłki są
dostarczane do wszystkich szkół. Wszystkie szkoły dysponują salami gimnastycznymi
i boiskami do koszykówki i siatkówki, ale tylko 2 mają pełnowymiarowe sale. Na terenie
gminy odczuwalny jest brak nowoczesnej hali sportowej lub „orlika”, szczególnie
w południowej części gminy (Kąty, Skalnik).
Pożądane

byłyby

również

działania

uzupełniające

sprzęt

multimedialny

i komputerowy w placówkach. W 2012 roku na 1 komputer z dostępem do internetu,
przeznaczony do użytku uczniów, przypadało w szkołach podstawowych średnio 7 uczniów
(7,3), co jest wynikiem gorszym niż średnia dla województwa. W gimnazjach na 1 komputer
przypadało 8 uczniów (8,4).

Wydatki na oświatę
Subwencja oświatowa otrzymana przez gminę w 2012 r. pokryła 70% wydatków
poniesionych przez gminę na oświatę i wychowanie (i 67% łącznych wydatków w działach
801 – oświata i wychowanie oraz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza). Wydatki
oświatowe w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły 12 610 zł, co stanowi wysoką wartość na tle
pozostałych gmin powiatu jasielskiego. Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą
w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły 743 zł.
Wydatki na oświatę i wychowanie (kategoria 801 klasyfikacji budżetowej) w 2012 r.
stanowiły nieco ponad 46% wszystkich wydatków budżetowych (jest to najwyższa wartość
w powiecie jasielskim). Różnica pomiędzy wydatkami na oświatę a wielkością otrzymanej
subwencji oświatowej, jaką samorząd musiał dopłacić, stanowiła prawie 14% całości
budżetu, co na tle pozostałych gmin powiatu jasielskiego jest wartością wysoką.

Wyniki nauczania
Wyniki nauczania w gminie Nowy Żmigród są bardzo zbliżone (różnice na poziomie
1-5 punktów procentowych) do średnich wyników dla województwa podkarpackiego i Polski.
Dotyczy to zarówno sprawdzianu na koniec klasy VI w szkołach podstawowych, jak
i poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego. Wobec widocznego zróżnicowania poziomu
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uczniów (co skutkuje na poziomie wskaźników przeciętnymi wartościami) wskazane są
dodatkowe umiejętności nauczycieli w pracy ze słabszymi uczniami oraz dziećmi
o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. z lekkim upośledzeniem umysłowym).
Na podstawie danych dla 4 gimnazjów określono wartość średnią edukacyjnej
wartości dodanej w gminie w cyklu kształcenia 2010-2012. Nowy Żmigród należy do
najliczniejszej grupy gmin powiatu jasielskiego, gdzie wartość ta była dodatnia w części
humanistycznej egzaminu gimnazjalnego, podczas gdy w części matematyczno-przyrodniczej
można ją określić jako neutralną – nie odbiegającą od średniej dla kraju. Oznacza to, że
uczęszczanie do gimnazjów w gminie Nowy Żmigród ma pozytywny wpływ na wyniki
uzyskiwane na egzaminie gimnazjalnym w części humanistycznej.
Wpływ na osiągane wyniki nauczania ma również niż demograficzny, który
doprowadził m.in. do ograniczenia nauczania w szkole podstawowej w Starym Żmigrodzie do
klas 0-3. Konsekwencją tego było rozproszenie bardzo dobrej kadry nauczycieli, która jako
zespół osiągała w poprzednich latach bardzo dobre wyniki w nauczaniu.
Kadra nauczycielska jest aktywna w zakresie dokształcania, korzysta m.in.
z doskonalenia zawodowego w Krośnie (co ciekawe, jest to praktyka częstsza niż korzystanie
z oferty ośrodka w Jaśle). Zdobywanie dodatkowych kwalifikacji przez nauczycieli wiąże się
jednak tyleż z rozwojem w zakresie metodyki nauczania wybranego przedmiotu, co
z dywersyfikacją portfolio w sytuacji niżu demograficznego (m.in. powszechne rozszerzanie
zakresu nauczanych przedmiotów przez kończenie studiów podyplomowych).

Podsumowanie
W podsumowaniu tej części analizy przedstawione zostały wartości podstawowych
wskaźników edukacyjnych w gminie Nowy Żmigród na tle wartości średnich dla
województwa podkarpackiego oraz dla kraju.
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Tabela 26. Podstawowe dane statystyczne o usługach edukacyjnych w gminie Nowy Żmigród
Wskaźnik

Na tle województwa
(Wartość dla województwa)
Niższy (52,4%)

Na tle kraju
(Wartość dla kraju)
Niższy (53,6%)

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat
objętych wychowaniem
przedszkolnym: 42,1%
Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat
Niższy (57,2%)
Niższy (58%)
objętych wychowaniem
przedszkolnym: 48,9%
Uczniowie przypadający na
Wyższy (6,6)
Niższy (8,3)
1 komputer z dostępem do Internetu
przeznaczony do użytku uczniów
(szkoły podstawowe): 7,3
Uczniowie przypadający na
Taki sam (8,4)
Niższy (9,6)
1 komputer z dostępem do Internetu
przeznaczony do użytku uczniów
(gimnazja): 8,4
Współczynnik skolaryzacji brutto
Wyższy (91,4%)
Wyższy (93,4%)
(szkoły podstawowe): 101,2%
Współczynnik skolaryzacji netto
Wyższy (88,6%)
Wyższy (89,8%)
(szkoły podstawowe): 97,7%
Współczynnik skolaryzacji brutto
Wyższy (88,6%)
Wyższy (89,4%)
(gimnazja): 101,6%
Współczynnik skolaryzacji netto
Wyższy (87,1%)
Wyższy (85,9%)
(gimnazja): 101%
Stopień zapełnienia przedszkoli: 98% Wyższy (97%)
Wyższy (97%)
Średni wynik sprawdzianu
Nieznacznie wyższy (58,6% –
Wyższy (54,3% – średni wynik
końcowego 2013 w szkołach
średni wynik dla wsi
dla wsi w Polsce)
podstawowych (odsetek punktów):
w województwie
59%
podkarpackim)
Średni wynik egzaminu
Taki sam (57% – średni wynik
Nieznacznie wyższy (56% –
gimnazjalnego 2013, część
dla wsi w województwie
średni wynik dla wsi w Polsce)
humanistyczna (historia, WOS):
podkarpackim)
56,9%
Średni wynik egzaminu
Wyższy (61%)
Wyższy (60%)
gimnazjalnego 2013, część
humanistyczna (język polski): 62%
Średni wynik egzaminu
Wyższy (60%)
Wyższy (58%)
gimnazjalnego 2013, część
matematyczno-przyrodnicza
(przedmioty przyrodnicze): 62%
Średni wynik egzaminu
Wyższy (48%)
Wyższy (46%)
gimnazjalnego 2013, część
matematyczno-przyrodnicza
(matematyka): 49,1%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS za 2012 r., danych Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Krakowie za 2013 r. oraz danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej za 2013 r.
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Kluczowe wyzwania dla gminy
Na podstawie przeprowadzonej analizy, do najważniejszych wyzwań wobec usług
edukacyjnych świadczonych przez gminę Nowy Żmigród, należą:
1. W dłuższym okresie czasu: utrzymanie rozbudowanej sieci szkół na terenie gminy.
2. Dalsza poprawa i uzupełnianie infrastruktury szkół (m.in. świetlice, stołówki, pracownie
i stanowiska komputerowe).
3. Zwiększenie możliwości korzystania przez dzieci i młodzież z oferty zajęć dodatkowych,
pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Osiek Jasielski
Formy organizacyjne
Na terenie gminy Osiek Jasielski jest prowadzonych 7 szkół podstawowych
i 1 gimnazjum (wszystkie publiczne). Działają 2 zespoły szkół integracyjnych, złożone ze szkół
podstawowych i przedszkoli. Przy każdej szkole podstawowej działa oddział przedszkolny dla
dzieci w wieku poniżej 6 lat. Podobnie jak w pozostałych gminach wiejskich w powiecie,
w Osieku Jasielskim nie ma żłobka. Stan ten utrzymuje się na przestrzeni ostatniego 10-lecia
(dane pochodzą z okresu 2002-2012), przy jednoczesnym spadku liczby uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych. W roku 2012 w szkołach podstawowych w gminie naukę
pobierało 278 uczniów (57% liczby z 2002 roku), a w gimnazjach 155 uczniów (62% liczby
z 2002 roku). Wg danych z GUS, przedszkola gminne w roku 2012 były przepełnione
(77 dzieci przy nominalnie 60 dostępnych miejscach).
Do rejestru REGON w sekcji P-Edukacja, w roku 2012 wpisane były na terenie gminy
2 podmioty. Nie zarejestrowano w tym obszarze żadnej organizacji pozarządowej.

Dostępność terytorialna
Na terenie gminy działają 2 przedszkola (w ramach zespołów szkół integracyjnych)
i wobec danych wskazujących na ich przepełnienie można przypuszczać, że zapotrzebowanie
może być większe. Z drugiej strony, znaczna część rodziców nie posyła dzieci do przedszkola:
odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym wyniósł w 2012 r.
48%, co jest wartością niższą niż przeciętna dla gmin wiejskich w województwie
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podkarpackim i w Polsce (podobnie w przypadku wskaźnika dla dzieci w wieku 3-6 lat).
Dostępność do usług edukacyjnych z poziomu szkoły podstawowej i gimnazjum jest
zapewniona m.in. dzięki organizacji dowozu uczniów do szkół (przewoźnik wyłoniony
w przetargu). Niewykluczone jednak, że obecne rozmieszczenie i liczba szkół nie dla
wszystkich uczniów są dogodne i uczęszczają oni do szkół w ościennych gminach. Takie
zjawisko sugerowałyby wartości współczynników skolaryzacji: dla szkół podstawowych,
w 2012 r. wyniosły one 83,7% i 80,7% (brutto, netto) i były o kilkanaście punktów
procentowych niższe niż średnie wartości dla gmin wiejskich na Podkarpaciu i w kraju.
Jeszcze niższe wartości dotyczą gminnego gimnazjum: współczynnik skolaryzacji brutto,
podobnie jak netto, wyniósł zaledwie około 75%, co oznacza, że ¼ uczniów z terenu gminy,
w wieku odpowiadającym pobieraniu nauki w gimnazjum, nie uczy się w Osieku Jasielskim.
Sieć szkół jest utrzymywana pomimo dużego spadku liczby uczniów. Podjęto decyzję
o reorganizacji kilku szkół podstawowych i ograniczeniu nauczania w nich do klas 0-3.
Wymusza to organizację dojazdów uczniów z klas 4-6 do pozostawionych, większych
placówek.

Dostępność cenowa
W ramach diagnozy stanu usług publicznych w powiecie jasielskim, mieszkańcy
i przedstawiciele gminy Osiek Jasielski mieli możliwość wskazania problemów z dostępnością
do usług edukacyjnych, powodowanych wysokim kosztem tych usług. Zdaniem badanych,
problem ten dotyczy przede wszystkim: opieki nad dziećmi w wieku 0-3 lat, edukacji
pozaszkolnej, szkół wyższych i szkół językowych.

Różnorodność i kompleksowość
Jak wynika z poniższego zestawienia, uczniowie w gminie Osiek Jasielski mogą
korzystać z różnych zajęć pozalekcyjnych oferowanych w szkołach podstawowych
i gimnazjum na terenie gminy. Korzystanie z zajęć nie jest jednak zbyt intensywne, co widać
m.in. w liczbie uczęszczających na zajęcia sportowe – w pozostałych gminach liczba ta jest
znacznie większa. Największą popularnością w roku szkolnym 2011/12 cieszyły się zajęcia
związane z przedmiotami szkolnymi, były one oferowane w 5 placówkach. Popularne były
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również zajęcia artystyczne. Żadna z placówek nie oferowała zajęć technicznych, których,
w skali całego powiatu, jest zdecydowanie za mało.

Tabela 27. Oferta zajęć pozalekcyjnych w gminie Osiek Jasielski
Zajęcia pozalekcyjne

Liczba korzystających uczniów

Liczba placówek oferujących
zajęcia

informatyczne

47

3

turystyczno-krajoznawcze

33

3

przedmiotowe

133

5

artystyczne

122

5

69

5

sportowe

inne
72
3
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej, dane z marca
2012 r.

Ofertę szkół uzupełnia Klub Sportowo-Rekreacyjny e6, oferujący m.in. zajęcia
i rozgrywki szachowe, turnieje piłkarskie, siatkarskie i zawody biegowe.

Poziom usług
W roku szkolnym 2011/12 szkoły podstawowe w gminie Osiek Jasielski dysponowały
44 pomieszczeniami szkolnymi, co oznacza, że na 1 pomieszczenie przypadało średnio
7 uczniów. Gimnazjum dysponowało 11 pomieszczeniami, czyli na 1 pomieszczenie
przypadało średnio 15 uczniów. Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych
wynosiła 8 uczniów, a w gimnazjum 21 uczniów.
W 2012 roku na 1 komputer z dostępem do internetu, przeznaczony do użytku
uczniów, przypadało w szkołach podstawowych w gminie Osiek Jasielski średnio 4 uczniów
(3,9), co jest wynikiem bardzo niskim (pozytywnym) na tle średniej dla województwa i kraju.
Z kolei wartość tego wskaźnika w gimnazjum (1 komputer na 13 uczniów), wyższa od
średnich dla województwa i kraju wskazuje na konieczność doposażenia gimnazjum w sprzęt
informatyczny.
Na podstawie danych pozyskanych ze szkół, w których prowadzone są badania
zadowolenia rodziców i uczniów można stwierdzić, że w niektórych placówkach pożądane
byłoby rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych, m.in. przedmiotowych oraz poprawa
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infrastruktury sportowej. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż nie każda szkoła dysponuje salą
gimnastyczną czy świetlicą.

Wydatki na oświatę
Subwencja oświatowa otrzymana przez gminę w 2012 r. pokryła 62% wydatków
poniesionych przez gminę na oświatę i wychowanie (i 59% łącznych wydatków w działach
801 – oświata i wychowanie oraz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza). Wydatki
oświatowe w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły 13 982 zł. Jest to najwyższa kwota spośród
wszystkich gmin powiatu jasielskiego. Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą
w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły 905 zł.
Wydatki na oświatę i wychowanie (kategoria 801 klasyfikacji budżetowej) w 2012 r.
stanowiły 39% wszystkich wydatków budżetowych gminy i jest to, w skali całego powiatu,
wartość przeciętna. Natomiast różnica pomiędzy wydatkami na oświatę a wielkością
otrzymanej subwencji oświatowej, jaką samorząd musiał dopłacić, stanowiła 15% całości
budżetu (dokładnie 14,9%) i była najwyższa spośród wszystkich gmin wiejskich powiatu
jasielskiego (jak również nieco wyższa, niż w przypadku miasta Jasła).

Wyniki nauczania
Poziom nauczania w gminie Osiek Jasielski, oceniając na podstawie wyników
egzaminów, jest niższy od uśrednionych wyników dla województwa podkarpackiego i Polski.
Zarówno w przypadku sprawdzianu w klasach VI szkół podstawowych, jak i egzaminów
gimnazjalnych, uczniowie w gminie Osiek Jasielski zdobywali w 2013 roku średnio kilka
punktów procentowych mniej, niż średnie dla województwa i kraju. Wyjątkiem był tutaj
egzamin gimnazjalny z języka polskiego, gdzie osiągnięte wyniki były ok. 2 p.p. wyższe niż
średnie dla województwa i kraju.
Wyniki edukacyjnej wartości dodanej w gminie w cyklu kształcenia 2012 odpowiadają
skuteczności nauczania w jedynym gimnazjum w Osieku Jasielskim. Niestety, wartość ta była
ujemna zarówno w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego, jak i w części
matematyczno-przyrodniczej. W kilku ostatnich cyklach kształcenia zdarzały się wartości
lepsze i gorsze, niemniej jednak wciąż odstają one od wielu innych gimnazjów na terenie
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powiatu jasielskiego.
Z danych nadesłanych ze szkół w gminie wynika, że poziom zaangażowania rodziców
i współpracy z nimi jest zróżnicowany i w niektórych placówkach wymaga poprawy.

Podsumowanie
W podsumowaniu tej części analizy przedstawiono wartości podstawowych
wskaźników edukacyjnych w gminie Osiek Jasielski na tle wartości średnich dla województwa
podkarpackiego oraz dla kraju.

Tabela 28. Podstawowe dane statystyczne o usługach edukacyjnych w gminie Osiek Jasielski
Wskaźnik
Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat
objętych wychowaniem
przedszkolnym: 48,1%
Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat
objętych wychowaniem
przedszkolnym: 51,6%
Uczniowie przypadający na
1 komputer z dostępem do
Internetu przeznaczony do użytku
uczniów (szkoły podstawowe): 3,9
Uczniowie przypadający na
1 komputer z dostępem do
Internetu przeznaczony do użytku
uczniów (gimnazja): 12,9
Współczynnik skolaryzacji brutto
(szkoły podstawowe): 83,7%
Współczynnik skolaryzacji netto
(szkoły podstawowe): 80,7%
Współczynnik skolaryzacji brutto
(gimnazja): 75,6%
Współczynnik skolaryzacji netto
(gimnazja):75,1%
Stopień zapełnienia przedszkoli:
128%
Średni wynik sprawdzianu
końcowego 2013 w szkołach
podstawowych (odsetek
punktów): 54,2%

Na tle województwa
Na tle kraju
(Wartość dla województwa)
(Wartość dla kraju)
Niższy (52,4% – wartość średnia Niższy (53,6% – wartość średnia
dla gmin wiejskich
dla gmin wiejskich w Polsce)
w województwie podkarpackim)
Taki sam (57,1%)
Niższy (58%)

Niższy (6,6)

Niższy (8,3)

Wyższy (8,4)

Wyższy (9,6)

Niższy (91,4%)

Niższy (93,4%)

Niższy (88,6%)

Niższy (89,8%)

Wyższy (88,6%)

Wyższy (89,4%)

Wyższy (87,1%)

Wyższy (85,9%)

Wyższy (97% – średnia dla gmin
wiejskich w województwie
podkarpackim)
Niższy (58,6% – średni wynik dla
wsi w województwie
podkarpackim)

Wyższy (97% – średnia dla gmin
wiejskich w Polsce)
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Taki sam (54,3% – średni wynik
dla wsi w Polsce)

Wskaźnik

Na tle województwa
(Wartość dla województwa)
Niższy (57% – średni wynik dla
wsi w województwie
podkarpackim)

Na tle kraju
(Wartość dla kraju)
Niższy (56% – średni wynik dla
wsi w Polsce)

Średni wynik egzaminu
gimnazjalnego 2013, część
humanistyczna (historia, WOS):
53,2%
Średni wynik egzaminu
Wyższy (61%)
Wyższy (60%)
gimnazjalnego 2013, część
humanistyczna (język polski):
63,3%
Średni wynik egzaminu
Niższy (60%)
Niższy (58%)
gimnazjalnego 2013, część
matematyczno-przyrodnicza
(przedmioty przyrodnicze): 55,8%
Średni wynik egzaminu
Niższy (48%)
Niższy (46%)
gimnazjalnego 2013, część
matematyczno-przyrodnicza
(matematyka): 41,9%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS za 2012 r., danych Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Krakowie za 2013 r. oraz danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej za 2013 r.

Kluczowe wyzwania dla gminy
Z przeprowadzonej analizy, do najważniejszych wyzwań wobec usług edukacyjnych
świadczonych przez gminę Osiek Jasielski należą:
1. Racjonalizacja sieci szkół pod kątem zapewnienia odpowiednich warunków nauki
i podwyższenia poziomu nauczania.
2. Poprawa wyników nauczania, zwłaszcza uzyskiwanych w gminnym gimnazjum. Placówka
ta może wymagać również innych inwestycji, np. w wyposażenie w sprzęt komputerowy.
3. Podwyższenie współczynników skolaryzacji poprzez stworzenie dogodnej i atrakcyjnej
oferty dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie gminy.
4. Poprawa infrastruktury placówek, zwłaszcza w zakresie organizacji czasu wolnego
i możliwości uprawiania sportu.
5. Wraz ze wzrostem fizycznych możliwości (infrastruktura), wskazane byłoby również
wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych w gminnych szkołach lub ścisła współpraca
z organizacjami świadczącymi tego typu usługi.
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Skołyszyn
Formy organizacyjne
Na terenie gminy Skołyszyn jest prowadzonych 8 szkół podstawowych i 4 gimnazja
(wyłącznie placówki publiczne). 4 szkoły podstawowe działają samodzielnie, pozostałe, wraz
z gimnazjami, tworzą zespoły szkół. Nie ma żłobków, natomiast działa jedno samodzielne
przedszkole i 6 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. W stosunku do lat
wcześniejszych, działa 1 szkoła podstawowa mniej (szkoła filialna w Lipnicy Górnej). W roku
2012 w szkołach podstawowych w gminie naukę pobierało 787 uczniów (66% liczby z 2002
roku), a w gimnazjach 412 uczniów (79% liczby z 2002 roku). Stopień zapełnienia oddziałów
przedszkolnych został, na podstawie danych z gminy, określony na 100% (wszystkie miejsca
zajęte).
Działalność edukacyjną w gminie, zgodnie z pozyskanymi informacjami, prowadzi
7 podmiotów w kategorii PKD 85.5 (pozaszkolne formy edukacji), dodatkowo 2 podmioty
zarejestrowane w tej kategorii prowadzą działalność poza terenem gminy. W kategorii PKD
85.6 (działalność wspomagająca edukację) działają 3 podmioty. Brak na terenie gminy
organizacji pozarządowych działających na polu edukacji.

Dostępność terytorialna
Dostępność do placówek edukacyjnych w gminie Skołyszyn jest zapewniona dzięki
licznym działaniom związanym z organizacją dowozu dzieci do szkół i przedszkola. Po
pierwsze, gmina Skołyszyn, realizując zapisy ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r.
nr 256, poz. 272 z późn. zm.) zapewnia bezpłatny dowóz uczniom niepełnosprawnym. Dowóz
realizowany jest w różnych formach organizacyjnych, m.in.:


poprzez zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna komunikacją publiczną (2 uczniów);



refundację kosztów przejazdu dziecka, jeśli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice
(wówczas zakres obowiązków i zasady refundacji kosztów określa stosowna umowa
zawarta między wójtem i rodzicami ucznia – 4 uczniów);



poprzez dowóz samochodem Urzędu Gminy (6 uczniów).
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Oprócz tego, z dowozu korzystają uczniowie uczęszczający do 3 szkół podstawowych
i 3 gimnazjów. Gmina dowozi też uczniów spoza terenu gminy, m.in. z okręgu
zlikwidowanych szkół w gminie Biecz. Takie działania mają wpływ na wysoką wartość
wskaźników skolaryzacji. Dla szkół podstawowych, zarówno wskaźnik brutto, jak i netto
przekraczają wartość 95% i są wyższe o kilka punktów procentowych od analogicznych
wartości uśrednionych dla gmin wiejskich w województwie podkarpackim i w Polsce.
Współczynniki skolaryzacji dla gimnazjów zbliżają się do 90% i są nieznacznie wyższe od
średnich dla województwa i Polski, przy czym część uczniów uczęszcza do gimnazjum
sportowego w Trzcinicy (gmina Jasło).
Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym wyniósł
w 2012 r. 45,3% (przy średniej dla gmin wiejskich w województwie podkarpackim na
poziomie 52,4%), a odsetek dzieci w wieku 3-6 lat wyniósł 54,5% (przy średniej 53,6%).
Wynik ten mógłby być wyższy, gdyby udało się uruchomić oddziały dla 3-4 latków (obecnie
brak). Kilkoro dzieci uczęszcza do przedszkoli niepublicznych w Jaśle, choć mogłyby być
przyjęte w Skołyszynie (decyzja rodziców).
Nie bez znaczenia dla dostępności usług edukacyjnych, przynajmniej w samym
Skołyszynie, jest jego położenie przy drodze krajowej nr 28 (stosunkowo duża dostępność
połączeń).

Dostępność cenowa
Spośród badanych mieszkańców i przedstawicieli gminy Skołyszyn, którzy wskazali
usługi edukacyjne potencjalnie niedostępne dla części mieszkańców z powodu wysokich
kosztów, najczęściej wymieniane były: opieka nad dziećmi w wieku 0-3 lat, nauka w szkołach
języków obcych oraz opieka przedszkolna.

Różnorodność i kompleksowość
Ofertę edukacyjną w Skołyszynie, pod względem różnorodności i kompleksowości,
należy ocenić wysoko.
Jak wynika z poniższego zestawienia, uczniowie w gminie Skołyszyn mogą korzystać
z rozmaitych zajęć pozalekcyjnych oferowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach na
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terenie gminy. Największą popularnością w roku szkolnym 2011/12 cieszyły się zajęcia
związane z przedmiotami szkolnymi, oferowane w 10 placówkach. Również 10 placówek
oferowało zajęcia artystyczne. Najrzadszą kategorią zajęć pozalekcyjnych były zajęcia
turystyczno-krajoznawcze i techniczne.

Tabela 29. Oferta zajęć pozalekcyjnych w gminie Skołyszyn
Zajęcia pozalekcyjne

Liczba korzystających uczniów

Liczba placówek oferujących
zajęcia

informatyczne

95

6

techniczne

16

1

przedmiotowe

479

10

artystyczne

239

10

sportowe

236

9

15

1

turystyczno-krajoznawcze

inne
64
3
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej, dane z marca
2012 r.

Zajęcia dodatkowe są organizowane również w Gminnym Ośrodku Kultury
i Czytelnictwa w Skołyszynie (m.in. zajęcia z tańca i rytmiki, zajęcia plastyczne, grupa
teatralna, warsztaty wokalne, pracownia rękodzieła czy język angielski).
Gmina Skołyszyn współpracuje z 4 innymi gminami w ramach Lokalnej Grupy
Działania „Liwocz”. W obszarze edukacji grupa ta organizuje różne akcje dla dzieci, ze
szczególnym uwzględnieniem konkursów ekologicznych.

Poziom usług
W roku szkolnym 2011/12 szkoły podstawowe w gminie Skołyszyn dysponowały
89 pomieszczeniami szkolnymi, co oznacza, że na 1 pomieszczenie przypadało średnio
9 uczniów. Gimnazja dysponowały 32 pomieszczeniami, czyli na 1 pomieszczenie przypadało
średnio 13 uczniów. Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych wynosiła
16 uczniów, a w gimnazjach 18 uczniów i warunki takie należy uznać za komfortowe.
Infrastrukturę sportową dostępną przy szkołach również należy ocenić wysoko; w ostatnich
latach została ona uzupełniona i rozbudowana. Wszystkie zespoły szkół posiadają sale
gimnastyczne. Niektóre obiekty są nowoczesne i rozbudowane, np. przy Zespole Szkół
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Publicznych w Bączalu Dolnym w 2012 r. otwarto centrum rekreacyjno-sportowe (największe
w gminie).
6 szkół posiada własne stołówki, do 2 innych posiłki są dowożone. Stan obiektów jest
dobry, a potrzebne remonty wykonywane są na bieżąco (obecnie rozpisany przetarg na
remont gminnego przedszkola w Skołyszynie).
W 2012 roku na 1 komputer z dostępem do internetu, przeznaczony do użytku
uczniów, przypadało w szkołach podstawowych w gminie średnio 6 uczniów (6,2),
w gimnazjach nieco więcej, bo 10. Tu jednak prowadzone są działania zmierzające do
poprawy dostępności komputerów (m.in. w Święcanach).

Wydatki na oświatę
Subwencja oświatowa otrzymana przez gminę w 2012 r. pokryła 79% wydatków
poniesionych przez gminę na oświatę i wychowanie (i 73% łącznych wydatków w działach
801 – oświata i wychowanie oraz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza). Wydatki
oświatowe w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły 11 634 zł. Wydatki na edukacyjną opiekę
wychowawczą w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły 927 zł.
Wydatki na oświatę i wychowanie (kategoria 801 klasyfikacji budżetowej) w 2012 r.
stanowiły 42% wszystkich wydatków budżetowych (jest to jedna z wyższych wartości
w powiecie jasielskim). Różnica pomiędzy wydatkami na oświatę a wielkością otrzymanej
subwencji oświatowej, jaką samorząd musiał dopłacić stanowiła 9% całości budżetu, co na
tle pozostałych gmin powiatu jasielskiego jest wartością stosunkowo niską.

Wyniki nauczania
Poziom nauczania w gminie Skołyszyn, oceniając na podstawie wyników egzaminów,
nie odstaje od uśrednionych wyników dla województwa podkarpackiego i Polski,
a w pewnych elementach można go ocenić wyżej. Wyraźnie korzystnie, na tle województwa
i kraju, wypadły wyniki sprawdzianu w klasach VI szkół podstawowych. Uczniowie w gminie
Skołyszyn w 2013 roku zdobyli średnio 63% maksymalnej liczby punktów, czyli o 5-9 punktów
procentowych więcej, niż średnie wyniki w województwie i kraju.
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Na podstawie danych dla 4 gimnazjów określono wartość średnią edukacyjnej
wartości dodanej w gminie w cyklu kształcenia 2010-2012. W przypadku Skołyszyna,
zarówno w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego, jak i w części matematycznoprzyrodniczej można ją określić jako neutralną – nie odbiegającą od średniej dla kraju.
Jeśli chodzi o egzamin gimnazjalny, uczniowie z gminy Skołyszyn wypadli stosunkowo
najlepiej w części matematycznej. Nieznacznie słabiej na tle województwa wypadli z języka
polskiego i przedmiotów przyrodniczych.
Imponująco wygląda zestawienie dodatkowych aktywności uczniów, przede
wszystkim udziału w konkursach na różnym szczeblu (gminny, powiatowy, wojewódzki,
ogólnopolski) i olimpiadach. Osiągnięcia te wskazują na dużą różnorodność zainteresowań
uczniów oraz dobrą współpracę z kadrą nauczycielską.
Na podstawie danych nadesłanych z placówek edukacyjnych z terenu gminy należy
ponadto stwierdzić, że dominuje zadowolenie uczniów i rodziców z poziomu edukacji
w gminie. Wskazywane są liczne przykłady dobrej współpracy z rodzicami, których postawa
najczęściej określana jest jako zaangażowana w życie szkoły. Aktywnie działają Rady
Rodziców.

Podsumowanie
W podsumowaniu tej części analizy przedstawione zostały wartości podstawowych
wskaźników edukacyjnych w gminie Skołyszyn na tle wartości średnich dla województwa
podkarpackiego oraz dla kraju.
Tabela 30. Podstawowe dane statystyczne o usługach edukacyjnych w gminie Skołyszyn
Wskaźnik

Na tle województwa
(Wartość dla województwa)
Niższy (52,4%)

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat
objętych wychowaniem
przedszkolnym: 45,3%
Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat
Niższy (57,2%)
objętych wychowaniem
przedszkolnym: 54,5%
Uczniowie przypadający na 1 komputer Niższy (6,6)
z dostępem do Internetu przeznaczony
do użytku uczniów (szkoły
podstawowe): 6,2
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Na tle kraju
(Wartość dla kraju)
Niższy (53,6%)

Niższy (58%)

Niższy (8,3)

Wskaźnik

Na tle województwa
Na tle kraju
(Wartość dla województwa)
(Wartość dla kraju)
Uczniowie przypadający na 1 komputer Wyższy (8,4)
Wyższy (9,6)
z dostępem do Internetu przeznaczony
do użytku uczniów (gimnazja): 10,1
Współczynnik skolaryzacji brutto
Wyższy (91,4%)
Wyższy (93,4%)
(szkoły podstawowe): 97,8%
Współczynnik skolaryzacji netto (szkoły Wyższy (88,6%)
Wyższy (89,8%)
podstawowe): 95,7%
Współczynnik skolaryzacji brutto
Wyższy (88,6%)
Nieznacznie wyższy
(gimnazja): 89,6%
(89,4%)
Współczynnik skolaryzacji netto
Wyższy (87,1%)
Wyższy (85,9%)
(gimnazja): 88,7%
Stopień zapełnienia przedszkoli: 89%
Niższy (97%)
Niższy (97%)
Średni wynik sprawdzianu końcowego Wyższy (58,6% – średni wynik Wyższy (54,3% – średni
2013 w szkołach podstawowych
dla wsi w województwie
wynik dla wsi w Polsce)
(odsetek punktów): 63,3%
podkarpackim)
Średni wynik egzaminu gimnazjalnego Nieznacznie wyższy (57% –
Wyższy (56% – średni
2013, część humanistyczna (historia,
średni wynik dla wsi
wynik dla wsi w Polsce)
WOS): 57,7%
w województwie
podkarpackim)
Średni wynik egzaminu gimnazjalnego Niższy (61%)
Taki sam (60%)
2013, część humanistyczna (język
polski): 59,9%
Średni wynik egzaminu gimnazjalnego Nieznacznie niższy (60%)
Wyższy (58%)
2013, część matematycznoprzyrodnicza (przedmioty
przyrodnicze): 59,3%
Średni wynik egzaminu gimnazjalnego Wyższy (48%)
Wyższy (46%)
2013, część matematycznoprzyrodnicza (matematyka): 51,9%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS za 2012 r., danych Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Krakowie za 2013 r. oraz danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej za 2013 r.

Kluczowe wyzwania dla gminy
W świetle przeprowadzonej analizy, do najważniejszych wyzwań wobec usług
edukacyjnych świadczonych przez gminę Skołyszyn należą:
1. Utrzymanie bogatej i zróżnicowanej oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
2. Zwiększenie możliwości dostępu do opieki przedszkolnej, zwłaszcza dla dzieci w wieku
3-4 lat.
3. Poprawa wyposażenia szkół (zwłaszcza gimnazjów) w sprzęt komputerowy.
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Tarnowiec
Formy organizacyjne
Na terenie gminy Tarnowiec, w roku 2012, prowadzonych było 10 szkół
podstawowych i 3 gimnazja. 3 szkoły podstawowe i 3 gimnazja wchodzą w skład 3 zespołów
szkół publicznych. Ponadto gmina prowadzi 2 samodzielne szkoły podstawowe i przedszkole.
Podmioty niepubliczne prowadzą pozostałych 5 samodzielnych szkół podstawowych oraz
1 punkt przedszkolny. 9 szkół podstawowych prowadzi oddziały przedszkolne.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat zamknięto 2 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum,
część szkół przekazano zaś stowarzyszeniom. W roku 2012 w szkołach podstawowych
w gminie naukę pobierało 549 uczniów (67% liczby z 2002 roku), a w gimnazjach
254 uczniów (66% liczby z 2002 roku). Przedszkole gminne jest zapełnione w 100%.
Brak informacji o działalności gospodarczej podmiotów w kategorii PKD 85.5
(pozaszkolne formy edukacji) i PKD 85.6 (działalność wspomagająca edukację). Na terenie
gminy działają natomiast stowarzyszenia prowadzące szkoły podstawowe: Stowarzyszenie
„Moja Szkoła” w Łubienku, Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim (prowadzi szkoły
w Gliniku Polskim, Roztokach i Wrocance), Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik oraz
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzezówka, prowadzące niepubliczny punkt przedszkolny
„Leśne przedszkole”.

Dostępność terytorialna
Utrzymana, dość rozbudowana sieć szkół z całą pewnością wpływa pozytywnie na
dostępność do usług edukacyjnych, która w przypadku bezpowrotnej likwidacji szkół
przejętych przez stowarzyszenia uległaby znacznemu pogorszeniu. Dojazd do szkół jest
zapewniony dzięki rozwiniętej sieci dróg powiatowych na terenie gminy oraz połączenia
realizowane przez PKS Jasło i ZMKS Jasło. Brak szczegółowych danych na temat sposobu
organizacji i konieczności dowozu uczniów do szkół na terenie gminy.
Na podstawie wartości współczynników skolaryzacji można powiedzieć, że uczniowie
szkół podstawowych uczą się przeważnie w szkołach na terenie gminy. Wartość
współczynnika brutto wyniosła w 2012 r. 95,6%, a współczynnika netto 90,1%. Zupełnie
inaczej sytuacja wygląda w przypadku gimnazjów. Współczynniki skolaryzacji wynoszą 73,4%

160

i 71,1% (brutto, netto). Jest to, obok gminy Jasło, najniższa wartość w powiecie i wskazuje na
uczęszczanie znaczącej grupy uczniów w wieku gimnazjalnym do szkół w innych gminach,
najprawdopodobniej w pobliskim i dobrze skomunikowanym Jaśle.
Pomimo bliskości Jasła (około 10 km), do którego wielu rodziców z ościennych gmin
dowozi dzieci do przedszkoli, na uwagę zasługuje wysoki odsetek dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym. Dla grupy 3-5 lat wyniósł on w roku 2012 66%, a dla grupy
3-6 lat 63,8%. Zwłaszcza w przypadku młodszej grupy, jest to wynik wyraźnie wyższy
(13-14 punktów procentowych) od średniej dla gmin wiejskich w województwie
podkarpackim i w Polsce. Opiekę nad młodszymi dziećmi sprawują 2 placówki: gminne
przedszkole w Tarnowcu i niepubliczny punkt przedszkolny w Brzezówce.

Dostępność cenowa
Badani mieszkańcy i przedstawiciele gminy Tarnowiec mieli możliwość wskazania
problemów z dostępem do usług edukacyjnych, dla których powodem jest wysoka cena
usług. Najistotniejsze wskazania to: oferta związana z edukacją pozaszkolną, oferta placówek
oświatowo-wychowawczych oraz opieka przedszkolna nad dziećmi w wieku 3-6 lat. Wskazuje
to na zapotrzebowanie na tanie (dofinansowane lub bezpłatne) możliwości dodatkowego,
pozaszkolnego rozwoju dla dzieci i młodzieży.

Różnorodność i kompleksowość
Oferta edukacyjna w Tarnowcu, pod względem różnorodności i kompleksowości, jest
raczej satysfakcjonująca, choć w kilku aspektach wymaga poprawy. Przede wszystkim, co
widać w poniższym zestawieniu, szkoły nie oferują uczniom żadnych pozalekcyjnych zajęć
technicznych. Największą popularnością w roku szkolnym 2011/12 cieszyły się zajęcia
związane z przedmiotami szkolnymi, oferowane w 10 placówkach. Zajęcia sportowe
i artystyczne oferowało już tylko 6-7 placówek, a liczba uczestniczących w nich uczniów była
znacznie mniejsza niż w przypadku zajęć przedmiotowych. Najrzadszą kategorią zajęć
pozalekcyjnych były zajęcia turystyczno-krajoznawcze.
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Tabela 31. Oferta zajęć pozalekcyjnych w gminie Tarnowiec
Zajęcia pozalekcyjne

Liczba korzystających uczniów

Liczba placówek oferujących
zajęcia

informatyczne

43

5

przedmiotowe

430

10

artystyczne

135

6

sportowe

139

7

43

2

turystyczno-krajoznawcze

inne
88
5
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej, dane z marca
2012 r.

Oferta szkół jest uzupełniona dzięki działalności Gminnego Ośrodka Kultury. Wśród
zajęć oferowanych w GOK są m.in. zajęcia taneczne, plastyczne, wokalne, aerobik, zajęcia
sportowe, w tym badminton (specjalność młodzieży z Tarnowca; aktywnością wyróżniają się
tutaj uczniowskie kluby sportowe: „Arka” z Umieszcza i „MixTeam” z Tarnowca). Dla
młodszych dzieci oferowane są zajęcia logopedyczne (Klub Małego Gaduły), a dla dorosłych
zajęcia komputerowe.

Poziom usług
W roku szkolnym 2011/12 szkoły podstawowe w gminie Tarnowiec dysponowały
98 pomieszczeniami szkolnymi (najwyższa wartość po mieście Jaśle), co oznacza, że na
1 pomieszczenie przypadało średnio 6 uczniów. Wartość ta wskazuje na znaczne
rozbudowanie bazy dydaktycznej w stosunku do potrzeb i liczby uczniów. Gimnazja
dysponowały 21 pomieszczeniami, czyli na 1 pomieszczenie przypadało średnio 13 uczniów.
Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych wynosiła 10 uczniów,
a w gimnazjach 20 uczniów. Widoczna jest więc duża różnica w warunkach nauczania
pomiędzy szkołami podstawowymi a gimnazjami w gminie. Infrastruktura sportowa
dostępna przy szkołach (7 placówek posiada sale gimnastyczne) stanowi jednocześnie
podstawową bazę sportową dla gminy, ale wymaga uzupełnień. Na terenie gminy istnieją
3 stadiony sportowe (Czeluśnica, Roztoki, Tarnowiec).
Brak danych na temat dostępności świetlic i stołówek w placówkach edukacyjnych
w gminie.
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Jeśli chodzi o dostęp do infrastruktury informatycznej w szkołach, to można go ocenić
pozytywnie. W 2012 roku na 1 komputer z dostępem do internetu, przeznaczony do użytku
uczniów, przypadało w szkołach podstawowych w gminie średnio 6 uczniów (5,5),
w gimnazjach nieco więcej, bo 7. Są to wartości niższe (lepsze), niż średnie dla gmin wiejskich
w województwie podkarpackim i w Polsce.

Wydatki na oświatę
Subwencja oświatowa otrzymana przez gminę w 2012 r. pokryła 75% wydatków
poniesionych przez gminę na oświatę i wychowanie (i 72% łącznych wydatków w działach
801 – oświata i wychowanie oraz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza). Wydatki
oświatowe w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły 11 906 zł. Wydatki na edukacyjną opiekę
wychowawczą w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły 439 zł, co należy w skali powiatu do
mniejszych kwot.
Wydatki na oświatę i wychowanie (kategoria 801 klasyfikacji budżetowej) w 2012 r.
stanowiły 42% wszystkich wydatków budżetowych (jest to jedna z wyższych wartości
w powiecie jasielskim). Różnica pomiędzy wydatkami na oświatę a wielkością otrzymanej
subwencji oświatowej, jaką samorząd musiał dopłacić stanowiła 11% całości budżetu, co na
tle pozostałych gmin powiatu jasielskiego jest wartością umiarkowaną.

Wyniki nauczania
Poziom nauczania w gminie Tarnowiec, oceniając na podstawie wyników egzaminów,
wypada oceniać osobno dla szkół podstawowych i gimnazjów. O ile korzystnie, na tle
województwa i kraju, wypadły wyniki sprawdzianu w klasach VI szkół podstawowych
(średnio o 1-5 punktów procentowych wyższe), to wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku
2013 były niższe od średnich dla województwa i kraju w każdej z czterech części egzaminu.
Stosunkowo najlepiej uczniowie z gminnych gimnazjów wypadli w części humanistycznej
(historia i WOS), z pozostałych uzyskali średnio 3-5 p.p. poniżej średniej dla województwa
i kraju.
Na podstawie danych dla 3 gimnazjów określono wartość średnią edukacyjnej
wartości dodanej w gminie w cyklu kształcenia 2010-2012. EWD w części humanistycznej
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była pozytywna, a w części matematyczno-przyrodniczej lekko negatywna. Oznacza to, że
gimnazja

w

Tarnowcu

kształcą

skutecznie,

ale

tylko

w

zakresie

przedmiotów

humanistycznych (sytuacja ta pozostaje bez większych zmian w kilku ostatnich cyklach
kształcenia).

Podsumowanie
W podsumowaniu tej części analizy przedstawione zostały wartości podstawowych
wskaźników edukacyjnych w gminie Tarnowiec na tle wartości średnich dla województwa
podkarpackiego oraz dla kraju.

Tabela 32. Podstawowe dane statystyczne o usługach edukacyjnych w gminie Tarnowiec
Wskaźnik
Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat
objętych wychowaniem
przedszkolnym: 66%
Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat
objętych wychowaniem
przedszkolnym: 63,8%
Uczniowie przypadający na
1 komputer z dostępem do
Internetu przeznaczony do użytku
uczniów (szkoły podstawowe): 5,5
Uczniowie przypadający na
1 komputer z dostępem do
Internetu przeznaczony do użytku
uczniów (gimnazja): 7,1
Współczynnik skolaryzacji brutto
(szkoły podstawowe): 95,6%
Współczynnik skolaryzacji netto
(szkoły podstawowe): 90,1%
Współczynnik skolaryzacji brutto
(gimnazja): 73,4%
Współczynnik skolaryzacji netto
(gimnazja): 71,1%
Stopień zapełnienia przedszkoli:
100%
Średni wynik sprawdzianu
końcowego 2013 w szkołach
podstawowych (odsetek
punktów): 59,2%

Na tle województwa
(Wartość dla województwa)
Wyższy (52,4%)

Na tle kraju
(Wartość dla kraju)
Wyższy (53,6%)

Wyższy (57,2%)

Wyższy (58%)

Niższy (6,6)

Niższy (8,3)

Wyższy (8,4)

Wyższy (9,6)

Wyższy (91,4%)

Wyższy (93,4%)

Wyższy (88,6%)

Wyższy (89,8%)

Niższy (88,6%)

Niższy (89,4%)

Niższy (87,1%)

Niższy (85,9%)

Wyższy (97%)

Wyższy (97%)

Wyższy (58,6% – średni wynik
dla wsi w województwie
podkarpackim)

Wyższy (54,3% – średni wynik
dla wsi w Polsce)
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Wskaźnik

Na tle województwa
(Wartość dla województwa)
Niższy (57% – średni wynik dla
wsi w województwie
podkarpackim)

Na tle kraju
(Wartość dla kraju)
Niższy (56% – średni wynik dla
wsi w Polsce)

Średni wynik egzaminu
gimnazjalnego 2013, część
humanistyczna (historia, WOS):
55,3%
Średni wynik egzaminu
Niższy (61%)
Niższy (60%)
gimnazjalnego 2013, część
humanistyczna (język polski):
55,5%
Średni wynik egzaminu
Niższy (60%)
Niższy (58%)
gimnazjalnego 2013, część
matematyczno-przyrodnicza
(przedmioty przyrodnicze): 54,2%
Średni wynik egzaminu
Niższy (48%)
Niższy (46%)
gimnazjalnego 2013, część
matematyczno-przyrodnicza
(matematyka): 43,4%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS za 2012 r., danych Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Krakowie za 2013 r. oraz danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej za 2013 r.

Kluczowe wyzwania dla gminy
Wśród najważniejszych wyzwań wobec usług edukacyjnych świadczonych przez
gminę Tarnowiec można wskazać:
1. Poprawę renomy placówek i wyników nauczania w gimnazjach na terenie gminy.
Szczególnie wskazany jest nacisk na nauczanie przedmiotów ścisłych i przyrodniczych
(słabe wyniki egzaminu gimnazjalnego w połączeniu z lekko negatywną EWD).
2. Poszerzenie zakresu zajęć dodatkowych dla uczniów, w szczególności wzbogacenie oferty
zajęć technicznych i informatycznych.
3. Rozbudowę infrastruktury sportowej przy szkołach na terenie gminy.
4. Racjonalizację zarządzania rozbudowaną bazą dydaktyczną (duża liczba pomieszczeń
w stosunku do liczby uczniów, wysokie koszty utrzymania).

Powiat jasielski
W opisie usług edukacyjnych świadczonych przez powiat jasielski skupimy się na tym
wycinku usług edukacyjnych, dla którego powiat jest podmiotem odpowiedzialnym za
organizację i dostarczenie usług. Wśród najważniejszych, realizowanych przez powiat zadań
można wymienić m.in.:
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prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół
podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych w tym
z oddziałami integracyjnymi i szkół sportowych;



prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem placówek oświatowowychowawczych,

poradni

psychologiczno-pedagogicznych

i

innych

określonych

w ustawie o systemie oświaty;


ustalanie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz podejmowanie działań
zmierzających do łączenia różnych szkół lub placówek w zespoły lub rozwiązywania tych
zespołów;



sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek w zakresie gospodarowania
mieniem, organizacji pracy, finansowania, przestrzegania przepisów BHP i p. poż. oraz
przygotowywanie projektów wniosków i zaleceń dla dyrektorów szkół w tym zakresie we
współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi starostwa;



prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, ewidencją i dotowaniem szkół
niepublicznych.
Najistotniejszym elementem działań w dziedzinie edukacji na szczeblu powiatu,

w sensie

zarówno

ilościowym,

jak

i

strategicznym

jest

prowadzenie

szkół

ponadgimnazjalnych i szczególny nacisk w opisie powiatu położony został właśnie na
szkolnictwo ponadgimnazjalne.

Formy organizacyjne
Powiat jasielski prowadzi różnego typu szkoły ponadgimnazjalne, wśród nich:


5 liceów ogólnokształcących dla młodzieży: 3 w Jaśle (I LO im. Króla Stanisława
Leszczyńskiego, II LO im. ppłk. J Modrzejewskiego, LO w Zespole Szkół nr 4 – dawny
Zespół Szkół Ekonomicznych), jedno w Kołaczycach (LO im. M. Skłodowskiej-Curie)
i jedno w Nowym Żmigrodzie (LO im. Mikołaja Kopernika);



liceum ogólnokształcące dla dorosłych (w Zespole Szkół nr 3);



4 zespoły szkół technicznych (wszystkie w Jaśle):
a) Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września (technikum + zasadnicza szkoła
zawodowa);
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b) Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle (technikum + zasadnicza szkoła
zawodowa + zasadnicza szkoła zawodowa specjalna);
c) Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego, tzw. „Chemik” (technikum, zasadnicza
szkoła zawodowa);
d) Zespół Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego (technikum + zasadnicza
szkoła zawodowa).

W 2013 roku zlikwidowano technikum w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika
w Nowym Żmigrodzie, a wcześniej również Zasadniczą Szkołę Zawodową.
Sieć publicznych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest
powiat, uzupełnia Zespół Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy (gmina wiejska
Jasło), wcześniej prowadzone przez powiat, a obecnie przez Stowarzyszenie Absolwentów
Szkół Rolniczych w Trzcinicy. W ramach zespołu szkół działają: gimnazjum sportowe,
sportowe liceum ogólnokształcące oraz technikum. Działa również Medyczna Szkoła
Policealna, prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
Na terenie powiatu działa też szereg niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół
publicznych. Są to:


Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO;



Społeczne Technikum Uzupełniające STO;



Policealne Studium Zawodowe „Wszechnica”;



Technikum Zaoczne dla Dorosłych Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych
w Trzcinicy,



Liceum

Ogólnokształcące

dla

Dorosłych

Zakładu

Doskonalenia

Zawodowego

w Rzeszowie;


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Jaśle;



Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Jaśle;



Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Jaśle;



Niepubliczna Szkoła Policealna w Jaśle;



Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Wszechnica” w Jaśle;



Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Wszechnica” w Jaśle.
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Na terenie powiatu jasielskiego prowadzonych jest ponadto, przez podmioty
niepubliczne, 11 placówek kształcenia ustawicznego (w tym 2 dla dorosłych) i 1 placówka
wychowania pozaszkolnego.
Powracając

do

jednostek

prowadzonych

przez

powiat,

poza

szkołami

ponadgimnazjalnymi są to:


Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle;



Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle;



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum
specjalne, szkoła przysposabiająca do pracy);



Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaśle;



Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli;



Bursa Międzyszkolna;



Dom Dziecka w Wolicy.

W sumie, na terenie powiatu prowadzono:
a) 7 liceów ogólnokształcących dla młodzieży (w tym 2 prowadzone przez podmioty
niepubliczne);
b) 4 licea ogólnokształcące dla dorosłych (3 prowadzone przez podmioty niepubliczne);
c) 2 uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych, prowadzone przez podmioty
niepubliczne;
d) 4 zasadnicze szkoły zawodowe (publiczne);
e) 1 zasadnicza szkoła zawodowa specjalna;
f) 5 techników (w tym 1 prowadzone przez stowarzyszenie);
g) 1 technikum uzupełniające i 1 technikum zaoczne (obydwa niepubliczne);
h) 4 szkoły policealne (w tym 3 niepubliczne).

Warto dodać, że na terenie powiatu działa jedna publiczna szkoła artystyczna –
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia. W tym samym budynku działa również Prywatna
Szkoła Muzyczna I i II stopnia.

168

Dostępność terytorialna
Zróżnicowanie placówek edukacyjnych na terenie powiatu jasielskiego służy realizacji
interesów różnych grup: uczniów i ich rodziców (zróżnicowana oferta kształcenia), jak
również nauczycieli (m.in. dostęp do szkoleń oferowanych przez Powiatowy Ośrodek
Edukacji Nauczycieli). Jednocześnie trzeba zauważyć, że siedzibą większości placówek
prowadzonych przez powiat, w tym przede wszystkim szkół ponadgimnazjalnych, jest miasto
Jasło, co ze względu na uwarunkowania komunikacyjne powiatu może być przez część jego
mieszkańców odbierane pozytywnie, a część negatywnie. Należy podkreślić, że dotarcie do
Jasła z gmin dalej położonych, np. Krempnej w kontekście nauki w Jaśle jest poważnym
wyzwaniem (drogi dojazd lub konieczność opłacenia internatu). Stąd też zaniepokojenie
części mieszkańców wzbudziła likwidacja zasadniczej szkoły zawodowej i technikum
w Nowym Żmigrodzie oraz, przynajmniej potencjalne, zagrożenie losów Zespołu Szkół
w Trzcinicy.
W badaniach ilościowych, prowadzonych wśród mieszkańców powiatu jasielskiego
część osób wskazała na problem z dostępnością do usług, zwłaszcza związanych z opieką nad
dziećmi w wieku 0-3 lat i 3-6 lat. Brakuje również szkół artystycznych, jest tylko szkoła
muzyczna, a np. najbliższa publiczna szkoła plastyczna znajduje się w Krośnie. Sporym
problemem jest niewielka liczba szkół językowych – wątek ten pojawił się również
w wywiadach z przedstawicielami gmin, którzy potwierdzają, że większość dzieci i młodzieży
(pomijając zupełnie niewielkie możliwości nauki dla dorosłych) języków obcych uczy się tylko
w szkole, w zakresie przewidzianym programem nauki na danym poziomie.
W badaniach pojawiła się również kwestia braku możliwości rozwoju, zarówno dla
najzdolniejszej młodzieży, jak i dorosłych, posiadających już pewien poziom kwalifikacji. Jak
widać w zestawieniu szkół działających na terenie powiatu, brakuje publicznych szkół
policealnych (wyjątkiem jest szkoła medyczna). Poziom nauki w policealnych szkołach
niepublicznych jest czasem poddawany w wątpliwość i być może mocna oferta zawodowa
skierowana do osób, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną, a nie będą kontynuować
nauki w szkole wyższej zapełniłaby istniejącą lukę. Warto zwrócić uwagę, że pomimo
działających na terenie powiatu 11 placówek kształcenia ustawicznego możliwości
dokształcania się i zdobywania kwalifikacji zostały nisko ocenione w badaniach. Na terenie
powiatu istnieją 4 punkty przeprowadzania egzaminów zawodowych.
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Nie dziwi zjawisko gotowości rodziców i uczniów, jak również osób dorosłych do
poszukiwania usług odpowiadających ściśle określonym wymaganiom poza terenem
powiatu, np. w pobliskim Krośnie. Dotyczy to m.in. jasielskiej młodzieży gimnazjalnej, z której
część wybiera naukę w liceum w Krośnie, choć najmocniejsze licea jasielskie nie odstają
poziomem od konkurencji. Powiat ze swojej strony wywiązuje się ze swoich zadań
związanych z zapewnieniem dostępności do usług edukacyjnych, np. poprzez organizację
dowozu do szkół specjalnych, w tym leżących daleko poza granicami powiatu.

Dostępność cenowa
Dla poziomu całego powiatu, przeprowadzone badania wskazały na problem
z dostępnością do niektórych usług edukacyjnych z uwagi na wysoką cenę. W tym kontekście
najczęściej wymienianymi usługami były:


opieka nad dziećmi w wieku 0-6 lat;



szkoły językowe.
Wyniki badań sugerują, że istnieje potrzeba zwiększenia możliwości opieki nad

dziećmi, zwłaszcza najmłodszymi, w wieku 0-3 lat. W chwili obecnej na terenie powiatu
działa zaledwie 1 niepubliczny żłobek. Jeżeli do tej pory mieszkańcy nie dopominali się
o poprawę oferty edukacyjnej w tym aspekcie (z wywiadów wynika, że tego typu sytuacje
zdarzają się sporadycznie), być może wynika to właśnie z wysokich cen – rodzice nie oczekują
czegoś, na co i tak nie byłoby ich stać. Gdyby rozwój oferty w zakresie opieki nad
najmłodszymi dziećmi był połączony np. z jakimś systemem dopłat, zainteresowanie tego
typu usługami byłoby mocniej odczuwalne. W sytuacji niżu demograficznego w szkołach
i konieczności zwalniania nauczycieli, prowadzone są dyskusje na temat rozwoju oferty
edukacyjnej dla najmłodszych przy wykorzystaniu potencjału nauczycieli tracących
możliwość pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną.
Jeśli chodzi o wskazywany powszechnie na terenie powiatu problem z nauką języków
obcych, warto byłoby zastanowić się nad tanimi, ale stojącymi na wysokim poziomie,
metodami nauki alternatywnymi dla drogich szkół językowych, dostępnymi w miejscu
zamieszkania. Szanse na wykorzystanie tego typu metod stworzył m.in. projekt „Wiosek
internetowych” (5 na terenie powiatu), zapewniających dostęp do e-learningu, m.in. nauki
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języka angielskiego. Biorąc jednak pod uwagę stosunkowo świeże doświadczenia w Polsce
z prowadzeniem nauczania na odległość, jak również przyzwyczajenia do nauki tradycyjnymi
metodami, należy przygotować projekt dostarczenia usług nauki języków dostosowany do
potrzeb mieszkańców i likwidujący bariery w nauce przy pomocy nowoczesnych metod.

Różnorodność i kompleksowość
Wśród oferowanych w roku szkolnym 2013/14 przez szkoły ponadgimnazjalne
w powiecie jasielskim kierunków kształcenia, zgodnie z wykazem udostępnianym przez
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, są te, które są dostępne w szkołach zawodowych (tabela
poniżej) i liceach ogólnokształcących.

Tabela 33. Kierunki kształcenia oferowane w szkołach zawodowych w powiecie jasielskim
Szkoła

Kierunki kształcenia
(T – technikum, ZSZ – zasadnicza szkoła zawodowa)

Zespół Szkół Budowlanych
w Jaśle

(T) technik geodeta, technik budownictwa

Zespół Szkół Technicznych
im. Bohaterów Września w Jaśle

(T) technik informatyk, technik pojazdów samochodowych,
technik mechanik, technik elektryk

(ZSZ) murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie

(ZSZ) mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik
pojazdów samochodowych, elektromechanik
Zespół Szkół Usługowych
i Spożywczych w Jaśle

(T) technik usług fryzjerskich, technik technologii odzieży, technik
technologii żywności
(ZSZ) cukiernik, kucharz, fryzjer

Zespół Szkół nr 3 w Jaśle

(T) technik mechatronik, technik logistyk, kelner, technik
teleinformatyk, technik ochrony środowiska, technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej, technik technologii
chemicznej, technik analityk
(ZSZ) monter mechatronik, kucharz

Zespół Szkół nr 4 w Jaśle

(T) technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy,
technik handlowiec, technik ekonomista, technik cyfrowych
procesów graficznych

Medyczna Szkoła Policealna
im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle

technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik usług
kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna

Zespół Szkół w Trzcinicy

(T) technik rolnik, technik agrobiznesu, technik weterynarii,
kelner, technik ogrodnik, technik hotelarstwa, technik żywienia
i usług gastronomicznych, technik informatyk
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
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Porównując oferowane kierunki kształcenia do najpopularniejszych kierunków
w kraju14, łatwo zauważyć, że szkoły zawodowe w powiecie jasielskim starają się oferować
popularne kierunki, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy, np. technik budownictwa,
technik geodeta, technik informatyk, technik organizacji reklamy czy technik cyfrowych
procesów graficznych. Z drugiej strony jednak, widoczne jest zjawisko polaryzacji szkół
i zróżnicowania na takie, które poszukują nowych, niszowych i przyszłościowych kierunków
kształcenia (np. technik urządzeń i systemów energii odnawialnej) oraz borykających się
z niskim naborem w związku ze spadkiem zapotrzebowania na zawody określonego typu
(zawody rolnicze w Trzcinicy). Powiat stara się prowadzić świadomą politykę zarządzania
kierunkami kształcenia oferowanymi przez szkoły, w taki sposób, by cechowały się one
wyraźnym profilem, dzięki czemu minimalizowane jest zjawisko konkurencji między
szkołami. Jakkolwiek utarło się sądzić, że konkurencja w ofercie kształcenia sprzyja jakości
nauczania, być może dla powiatu wielkości powiatu jasielskiego jest to lepszy scenariusz
zarządzania różnorodnością (odpowiednie wyposażenie szkół, by mogły one skutecznie
i efektywnie uczyć określonego zawodu, to duża inwestycja zasobów, zarówno trwałych, jak
i ludzkich; koncentracja zasobów, w przypadku scenariusza wzmacniania pozycji szkolnictwa
zawodowego wydaje się być słuszna i logiczna). Powiat chce doprowadzić do wzmocnienia
roli szkolnictwa zawodowego na swoim terenie. O ile w przypadku techników prowadzona
polityka wydaje się zmierzać w dobrym kierunku, o tyle, jak widać w zestawieniu,
problemem pozostaje raczej uboga, z punktu widzenia kandydatów oraz pracodawców,
oferta zasadniczych szkół zawodowych.
Jeżeli chodzi o licea ogólnokształcące, to rekrutowały one uczniów na rok szkolny
2013/14 na zróżnicowane profile nauczania: humanistyczne, matematyczno-fizyczne,
biologiczno-chemiczne czy językowe, w różnych konfiguracjach szczegółowych (np. geografia
z matematyką, bądź geografia z j. polskim i WOS). Ponadto w skali powiatu można
zaobserwować kilka specyficznych profili kształcenia licealnego, które w zamiarze mają
odpowiadać na realia rynku pracy i dawać mocne atuty w ręku absolwentów. LO w Zespole
Szkół nr 4 („Ekonomik”) oferowało klasę społeczno-medialną, LO w Kołaczycach
rozpoznawalną w skali kraju klasę policyjno-strażacko-wojskową, LO w Nowym Żmigrodzie
klasę wojskowo-policyjną i kosmetyczno-menedżerską, której uczniowie będą zachęcani do
14

M. Jelonek, D. Szklarczyk, Kogo kształcą polskie szkoły? Analiza kierunków kształcenia w szkołach
ponadgimnazjalnych i wyższych, PARP, Warszawa 2012.
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zakładania po jej ukończeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze usług. Liceum
sportowe w Trzcinicy ma natomiast profil lekkoatletyczny.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, zróżnicowanie oferty edukacyjnej na poziomie
ponadgimnazjalnym można ocenić pozytywnie. Zarówno szkoły, jak i powiat jako organ
prowadzący starają się dostrzegać trendy rynku pracy i uwzględniając lokalne
uwarunkowania podejmować odpowiednie kroki, jakkolwiek nie wszystkim tendencjom
udaje się przeciwdziałać (m.in. spadek zainteresowania rolnictwem, pomimo lokalnych
uwarunkowań sprzyjających rozwojowi rolnictwa). Interesującym kierunkiem rozwoju
w szkolnictwie zawodowym mogłoby być odbudowanie tradycji i zawodów związanych
z naturalnymi zasobami regionu (górnictwo i wiertnictwo ropy i gazu). W tym momencie na
terenie powiatu szansa ta nie jest zupełnie wykorzystywana.
Nieco gorzej, również w opinii badanych mieszkańców, należy ocenić kompleksowość
usług. Po pierwsze, współpraca pomiędzy szkolnictwem różnego szczebla – od gimnazjów do
szkół wyższych, nie jest wystarczająca. Jednym z niedostatków wskazanych w trakcie badań
jest współpraca szkół ponadgimnazjalnych z gimnazjami w zakresie doradztwa zawodowego
dla młodzieży. Działania takie są o tyle konieczne, że warunkują skuteczność przesuwania
akcentu w szkolnictwie na terenie powiatu – ze szkolnictwa ogólnego na zawodowe.
Pozytywnie oceniana jest natomiast koordynacja przez powiat działań związanych
z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych (elektroniczny system rekrutacji). Brakuje
komunikacji i porozumienia pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi a nielicznymi szkołami
wyższymi działającymi na terenie Jasła, przez co osłabiona jest spójność ścieżek kształcenia
pomiędzy poziomem ponadgimnazjalnym i wyższym na terenie powiatu. Ocenę
różnorodności i kompleksowości usług edukacyjnych obniża wspomniany już wcześniej brak
szkół artystycznych i językowych.

Poziom usług
Ogólna ocena poziomu usług edukacyjnych w powiecie jasielskim jest pozytywna.
Pomimo doświadczania trudności systemowych, występujących w całym „ekosystemie”
edukacji (np. niż demograficzny), widoczne są pozytywne działania i tendencje. Decyzja
o zwiększeniu nacisku na rozwój szkolnictwa zawodowego niesie za sobą działania związane
z rozbudową i unowocześnieniem bazy dydaktycznej do nauki zawodów. Modernizowane
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jest Centrum Kształcenia Praktycznego, planuje się konsekwentne doposażanie placówki
(wraz ze szkołami zawodowymi) w sprzęt i stanowiska do zdobywania umiejętności
zawodowych. Już w tym momencie część szkół może się pochwalić bardzo dobrze
wyposażonymi pracowniami (m.in. Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół nr 3), które mają
być jeszcze rozbudowywane wraz z rozwojem oferty kierunków kształcenia. Trwa
termomodernizacja budynków szkół prowadzonych przez powiat. Unowocześnienia
i rozbudowy wymaga również w niektórych placówkach baza sportowa. Prowadzone są
działania dofinansowujące bazę kształcenia specjalnego (m.in. zakup busa dla uczniów
niepełnosprawnych).

Wydatki na oświatę
W przypadku powiatu, podobnie jak w przypadku większości gmin, wydatki na
oświatę stanowią znaczną część całości budżetu, w 2012 r. było to 40%. Inaczej natomiast
wygląda stopień pokrycia wydatków subwencją oświatową – jej wielkość przewyższa wydatki
na oświatę w dziale 801 budżetu – oświata i wychowanie. W 2012 r. subwencja w wysokości
44 066 316 zł stanowiła 102% wydatków w dziale 801. Kolejne 5 225 280 zł stanowiły jednak
wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą. Jeśli chodzi o przeznaczenie wydatków,
największą część (66%) stanowiły wydatki bieżące na wynagrodzenia, natomiast w ujęciu
typów szkół, największą część środków (47%) przeznaczono na szkoły zawodowe, a na licea
ogólnokształcące 32%. Na szkolnictwo specjalne poświęcono 7% wydatków w dziale 801.

Wyniki nauczania
W kontekście opisywanej wyżej zmiany proporcji w kształceniu ponadgimnazjalnym
na rzecz szkolnictwa zawodowego, z całą pewnością – oceniając na podstawie wyników
egzaminów zawodowych w sesji letniej 2013 r. – pracy wymaga przygotowanie uczniów do
egzaminów zawodowych, w części pisemnej (uczniowie ZSZ – tu również rekomendowane są
zmiany systemowe w sposobie przeprowadzania i punktowania egzaminów) i w części
praktycznej (słabe wyniki techników), choć i tak w ostatnim czasie wzrosła ich zdawalność.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że w trakcie badań podniesiony został problem związany
z uczeniem „pod egzamin”, zamiast solidnym nauczaniu zawodu i manualnych umiejętności
z nim związanych. W związku z tym długofalowy sukces powiatu, który chce postawić na
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szkolnictwo zawodowe, będzie zależał również od lobbowania na rzecz systemowych zmian
w szkolnictwie zawodowym.
Warto przyjrzeć się pozycji powiatu na tle województwa podkarpackiego w zakresie
wyników gimnazjalistów na egzaminach końcowych. Ostatecznie to szkoły prowadzone przez
powiat będą teraz pracować z tymi uczniami starając się maksymalnie wykorzystać ich
potencjał. W części humanistycznej (historia, WOS) wyniki w 2013 r. były niezróżnicowane,
z niewielką przewagą miast na prawach powiatu. Spośród powiatów ziemskich, powiat
jasielski (59,6% punktów) został „wyprzedzony” jedynie przez uczniów z powiatu
mieleckiego. Stosunkowo słabiej na tle pozostałych powiatów wypadli gimnazjaliści z języka
polskiego (63%, najwyższy wynik – Krosno: 69,5%). Powiat jasielski wyprzedził kilkanaście
innych powiatów w części matematycznej egzaminu (51,6% punktów). Jest to potencjał,
którego nie można zmarnować. Jeśli chodzi o przedmioty przyrodnicze – wyniki były mało
zróżnicowane (+/- 2 punkty procentowe, z wyłączeniem Krosna i Rzeszowa).
Jeśli chodzi o zdawalność matur, średnia w liceach ogólnokształcących w powiecie
jasielskim, ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i w głównym terminie, wyniosła 92%,
co jest jednym z lepszych wyników w województwie (najniższy: 71% powiat przemyski,
najwyższe: 96% powiaty kolbuszowski, łańcucki, mielecki). W technikach średnia zdawalność
matur w powiecie jasielskim wyniosła zaledwie 68%, co plasuje powiat mniej więcej
pośrodku stawki (najwyższa zdawalność: 79% powiat mielecki).
Średni wynik matury w liceach ogólnokształcących w powiecie:


język polski – 61,5%;



język angielski – 77,1%;



matematyka – 68,3%.

Uzyskane wyniki, jakkolwiek na tle województwa wyglądają satysfakcjonująco,
wskazują, że istnieje dla szkół ponadgimnazjalnych powiatu jasielskiego pole do poprawy
w zakresie jakości nauczania. Warto jednakże przy tym odnotować, że powiat może
pochwalić się szkołami bardzo dobrymi, a wręcz wybitnymi na tle województwa, jeśli chodzi
o edukacyjną wartość dodaną (cykl kształcenia 2010-12). Jest ona wyraźnie pozytywna dla:
I i II LO w przedmiotach humanistycznych, I i IV LO w przedmiotach matematycznoprzyrodniczych. Wypada również podkreślić świetne wyniki Technikum nr 4 („Ekonomika”)
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z matematyki i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (na tle województwa).

Podsumowanie
W podsumowaniu tej części analizy przedstawione zostały wartości podstawowych
wskaźników edukacyjnych w powiecie jasielskim na tle wartości średnich dla podregionu
krośnieńskiego, województwa podkarpackiego oraz dla kraju.
Tabela 34. Podstawowe dane statystyczne o usługach edukacyjnych w powiecie jasielskim w roku
szkolnym 2013/14
Wskaźnik

Na tle podregionu
krośnieńskiego
(wartość dla
podregionu)
Niższy – lepszy (12,81)

Na tle województwa
(Wartość dla
województwa)

Na tle kraju
(Wartość dla kraju)

Uczniowie przypadający
Niższy (17,32)
Niższy (14,05)
na 1 komputer
z dostępem do internetu
przeznaczony do użytku
uczniów; zasadnicze
szkoły dla młodzieży (bez
specjalnych): 10,43
Uczniowie przypadający Wyższy (5,53)
Wyższy (6,05)
Wyższy (5,91)
na 1 komputer
z dostępem do internetu
przeznaczony do użytku
uczniów; technika: 6,78
Uczniowie przypadający Niższy (12,62)
Niższy (10,53)
Wyższy (9,22)
na 1 komputer
z dostępem do internetu
przeznaczony do użytku
uczniów; licea
ogólnokształcące: 9,58
Zdawalność matur 2013 b.d.
Wyższy (90%)
Niższy (94%)
w liceach
ogólnokształcących
(główny termin,
przedmioty
obowiązkowe): 92%
Zdawalność matur 2013 b.d.
Niższy (70%)
Niższy (81%)
w technikach (główny
termin, przedmioty
obowiązkowe): 68%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS za 2012 r., danych Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Krakowie za 2013 r. oraz danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej za 2013 r.
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Kluczowe wyzwania dla powiatu
Na podstawie przeprowadzonej analizy, do najważniejszych wyzwań wobec usług
edukacyjnych świadczonych przez powiat jasielski, należą:
1. Skuteczne przeniesienie akcentu ze szkolnictwa ogólnego na szkolnictwo zawodowe.
2. Doposażenie szkół zawodowych i Centrum Kształcenia Praktycznego w aparaturę i sprzęt
umożliwiający wysokiej jakości praktyczne kształcenie zawodowe.
3. Poprawa wyników i zdawalności egzaminów zawodowych.
4. Poprawa wyników i zdawalności egzaminów maturalnych, w szczególności w technikach.
5. Wzbogacenie oferty zawodowych szkół ponadgimnazjalnych o nowe, perspektywiczne
kierunki kształcenia w miejsce kierunków o słabnącym zainteresowaniu oraz o kierunki
nawiązujące do tradycji wydobywczej i przetwórczej surowców naturalnych w regionie.
6. Zwiększenie możliwości rozwoju i zdobywania kwalifikacji przez osoby dorosłe.
7. Poprawa współpracy pomiędzy gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi, a przede
wszystkim szkołami ponadgimnazjalnymi i szkołami wyższymi.
8. Współpraca z nauczycielami nie mogącymi znaleźć lub utrzymać zatrudnienia w szkołach
na terenie powiatu celem odpowiedniego wykorzystania ich potencjału (np. w rozwoju
opieki i oferty edukacyjnej dla najmłodszych).
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Model logiczny usług edukacyjnych

Rysunek 6. Model logiczny usług edukacyjnych

Źródło: opracowanie własne.
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3.5.

Kultura

Miasto Jasło
Formy organizacyjne
Instytucjami kultury prowadzonymi przez samorząd miasta Jasła są: Miejska
Biblioteka Publiczna w Jaśle, Jasielski Dom Kultury oraz Muzeum Regionalne w Jaśle. Według
wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest miasto Jasło, aktami
utworzenia Jasielskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle i Muzeum
Regionalnego jest uchwała nr XXIV/192/2007 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie instytucji kultury miasta Jasła oraz nadania im statutów. W rejestrze tym Jasielski
Dom Kultury jest wpisany pod numerem 01, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle pod
numerem 02, a Muzeum Regionalne pod numerem 03.
Obowiązujące obecnie statuty dwóch instytucji kultury miasta Jasła zostały nadane
jedną uchwałą Rady Miejskiej Jasła nr XXII/208/2012 z 26 marca 2012 roku, do której to
uchwały odrębnymi załącznikami były ich statuty: załącznik nr 1 jako Statut Jasielskiego
Domu Kultury, załącznik nr 2 jako Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
W późniejszym terminie zmieniono statuty Jasielskiego Domu Kultury i Miejskiej
Biblioteki Publicznej (uchwałą nr XXII/208/2012 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 marca 2012 r.),
a później, uchwałą Nr XXIV/220/2012 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 kwietnia 2012 r.
zmieniono termin wejścia w życie uchwały o zmianie statutów JDK i MBP.
Statut Muzeum Regionalnego w Jaśle został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Jasła
nr XXIV/192/2007, jako załącznik nr 2 do tej uchwały, i obowiązuje do dzisiaj, ale po
zmianach wprowadzonych uchwałą nr XXXI297/2012 Rady Miejskiej Jasła z dnia
15 października 2012 r.
Na terenie miasta Jasła istotną rolę odgrywa placówka edukacyjna prowadzona przez
samorząd powiatu jasielskiego – Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle oraz prywatna placówka
kinowa, działająca w budynku należącym do miasta Jasła.
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Dostępność terytorialna
Lokalizacja miasta Jasła na przecięciu się ważnych szlaków komunikacji drogowej
i kolejowej województwa podkarpackiego sprawia, że dojazd do miasta jest bardzo dobry
zarówno drogami wyższej kategorii (krajowymi i wojewódzkimi), jak i lokalnymi.
Administracyjny podział na jednostki pomocnicze nie ma dużego wpływu na poziom usług
kulturalnych, a specyfika funkcjonowania miasta wielkości blisko 40 tys. mieszkańców
powoduje, że jedynie w przypadku dzieci można mówić o pewnej barierze w codziennym
korzystaniu z usług kulturalnych – tych, które są świadczone w odległości od miejsca
zamieszkania wymagającej korzystania ze środków komunikacji publicznej.
Marginalizująca

się

rola

połączeń

kolejowych,

nieatrakcyjna

cenowo

i charakteryzująca się małą częstotliwością kursów powoduje, że osoby spoza miasta Jasła,
które chcą skorzystać z bogatej oferty usług kulturalnych, zdane są na dojazd samodzielny
lub skorzystanie z komunikacji publicznej autobusowej. Dla mieszkańców miasta Jasła dostęp
jest łatwy i dla dużej części z nich odległość do placówek kulturalnych w mieście to dystans
do pokonania pieszo.
Rolą filii prowadzonych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle jest przybliżenie
miejsca świadczenia usług bibliotecznych, głównie wypożyczeń księgozbioru, możliwie blisko
miejsca zamieszkania. MBP prowadzi na terenie miasta trzy filie, otwarte dla czytelników
kilka dni w tygodniu, w różnych porach dnia:


filia nr 1 – ul. Sobniowska 34 (godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek 11:00-17:00);



filia nr 2 – ul. Kopernika 8 (godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 10:15-18:00, sobota
10:00-15:00);



filia nr 3 – ul. Szopena 22 (godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 10:15-18:00, sobota
10:00-15:00).
Jasielski Dom Kultury nie prowadzi filii na terenie miasta, co z jednej strony oznacza

udostępnienie lokali JDK w dobrze położonym i stosunkowo dobrze wyposażonym budynku
w centrum miasta, z drugiej jednak strony stanowić to może barierę dla częstego korzystania
z usług JDK przez mieszkańców osiedli oddalonych od centrum miasta.
Miasto Jasło graniczy z gminami Kołaczyce, Tarnowiec i Brzyska oraz z gminą wiejską
Jasło, co oznacza, że mieszkańcy tych gmin oraz nieodległych gmin Skołyszyn, Dębowiec
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i Osiek Jasielski, mają stosunkowo dobre połączenia komunikacyjne z miastem Jasłem
i stanowić mogą istotną grupę klientów usług kulturalnych. Sytuacja taka ma miejsce już
dzisiaj, ale rosnąca mobilność społeczeństwa oznacza potencjalny wzrost nie będących
mieszkańcami samego miasta klientów instytucji kultury miasta Jasła.
Dowodzi tego m.in. struktura czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, którą
odwiedza dziennie około 500 osób, ale zarejestrowani w bibliotece czytelnicy oraz uczestnicy
organizowanych przez nią imprez to w 60 proc. mieszkańcy Jasła. Oznacza to, że blisko
połowa czytelników MBP to osoby zamieszkałe na terenie jednostek samorządu
terytorialnego, które nie są organami założycielskimi dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku korzystania z oferty Jasielskiego Domu
Kultury, w szczególności przy organizacji spektakli, koncertów i prezentacji z udziałem
artystów krajowej czy światowej sławy. Takie wydarzenia przyciągają mieszkańców z całego
powiatu jasielskiego, choć w większości z samego miasta.

Dostępność cenowa
Usługi kulturalne świadczone przez Miejską Bibliotekę Publiczną, Młodzieżowy Dom
Kultury i Jasielski Dom Kultury są w większości nieodpłatne, nie stanowią więc bariery dla
mieszkańców miasta Jasła. Część zajęć oferowanych przez te instytucje (np. nauka gry na
instrumentach itp.), realizowana jest w formie odpłatnej lub częściowo odpłatnej. Ich ceny są
niższe od usług oferowanych na rynku komercyjnym.
Ceny wejścia do Muzeum Regionalnego (od 1 lub 2 zł za bilet ulgowy do 2 lub 4 zł
z bilet normalny, w zależności od charakteru wystawy) nie stanowią bariery dla
odwiedzających. Cena biletu do kina (do kilkunastu zł za bilet) może być pewnym
ograniczeniem dla grupy mniej zamożnych mieszkańców, ale i tak nie jest to cena
odbiegająca od ceny tego typu usługi w ośrodkach miejskich o podobnej wielkości.
Niemniej fakt, że w województwie podkarpackim dochód rozporządzalny w 2012 roku
wynosił 960 zł / 1 osobę, podczas gdy średnio w kraju 1 270 zł / 1 osobę, powinien być
rozważany przy kalkulacji cen wszystkich usług odpłatnych lub częściowo odpłatnych
(dochód rozporządzalny na Podkarpaciu jest najniższy w kraju).
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Różnorodność i kompleksowość
Jasielski Dom Kultury to miejska instytucja kultury wiodąca dla wielu działań
w obszarze edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę, zapewniająca jednocześnie
mieszkańcom atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego i uatrakcyjniająca program o te
formy sztuki, których nie ma na stałe w ofercie placówek kulturalnych powiatu jasielskiego,
czego przykładem są spektakle teatralne i przedstawienia baletu z udziałem krajowych
i światowych artystów.
Działania Jasielskiego Domu Kultury na rzecz animacji kulturalnej lokalnej
społeczności to m.in. organizacja spotkań, koncertów, recitali, spektakli teatralnych dla
publiczności z wszystkich kategorii wiekowych. Zadaniem dla tej instytucji kultury jest także
zapewnienie rozrywki kulturalnej i kontaktu z kulturą na poziomie twórczym profesjonalnym,
półprofesjonalnym i amatorskim.
Jasielski Dom Kultury, dysponując bazą lokalową w centrum miasta, jest głównym
ośrodkiem amatorskiego ruchu artystycznego, gdzie są organizowane zajęcia plastyczne,
taneczne, muzyczne i teatralne oraz tematyczne warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży.
JDK jest także gospodarzem i organizatorem największej w powiecie liczby eliminacji
i konkursów szczebla powiatowego. Na konkursach i przeglądach szczebla wojewódzkiego
i ogólnopolskiego

wychowankowie

i

podopieczni

JDK

zdobywają

liczne

nagrody

i wyróżnienia.
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle jest samorządową instytucją kultury, której
organizatorem jest miasto Jasło. Siedziba Biblioteki Głównej mieści się w centrum miasta, na
pierwszym piętrze budynku Jasielskiego Domu Kultury, przy ul. Kołłątaja 1. Centralne
położenie siedziby MBP oraz dzielenie bazy lokalowej z drugą instytucją kultury wiąże się ze
szczupłością bazy lokalowej, stanowiącą barierę dla poszerzania oferty. Ze względu na
wielkość miasta, na terenie Jasła działają trzy filie biblioteki. Księgozbiór będący w dyspozycji
czytelników MBP liczy ponad 140 tys. woluminów i jest stale uaktualniany. Jest to największy
zasób księgozbioru spośród wszystkich bibliotek na terenie powiatu jasielskiego.
O jakości oferty i pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle stanowi fakt, że co trzeci
jaślanin korzysta z wypożyczalni co jest bardzo dobrym wskaźnikiem (patrz – podsumowanie
diagnozy poziomu usług kulturalnych dla miasta Jasła).
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Poza książkami w formie tradycyjnej (papierowej) gromadzone są jeszcze zbiory
specjalne, wśród nich kolekcje audiobooków i e-booków. Ważnym elementem
innowacyjności działania biblioteki jest poziom jej informatyzacji i nowoczesnej obsługi
czytelników. Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana, a wszystkie rodzaje zbiorów są
zarejestrowane w katalogu online. Prowadzone są bazy bibliografii regionalnej, kartoteki
zagadnieniowej, dokumentów życia społecznego, a także Centrum Informacji Lokalnej.
Od 2000 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle pełni funkcję biblioteki powiatowej,
co oznacza, że sprawuje merytoryczny nadzór nad bibliotekami gminnymi w powiecie
jasielskim, prowadzi działalność bibliograficzno-informacyjną, organizuje dla kadry
pracowników bibliotek warsztaty i szkolenia. Od 2002 r. biblioteka pozyskuje dodatkowe
środki finansowe na realizację projektów na swoją działalność informacyjną i edukacyjnokulturalną. Sukcesem było uzyskanie wsparcia finansowego na realizację ok. 40 projektów
od: Narodowego Banku Polskiego, Biblioteki Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Komisji Europejskiej oraz z funduszy przeznaczonych dla województwa
podkarpackiego z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Działalność MBP jest wzbogacana o inne formy popularyzacji czytelnictwa i otwarcia
się dla mieszkańców: spotkania autorskie, promocje książek, warsztaty, wystawy, konkursy,
happeningi, festyny, kursy komputerowe dla seniorów.
Ofertę kierowaną do różnych kategorii wiekowych swoich klientów MBP poszerzyła
m.in. o Klub Czytających Rodzin, lekcje biblioteczne, konkursy, warsztaty i spotkania
autorskie. Dla dorosłych atrakcją są np. Klub Powiększania Wyobraźni i Dyskusyjny Klub
Książki. Lokalni twórcy ludowi co miesiąc gromadzą się w klubie „Michalina”. Wizytówką
Biblioteki jest akcja „Cała Polska czyta dzieciom”.
Muzeum Regionalne w Jaśle powstało po oddaniu do użytku nowego budynku
Jasielskiego Domu Kultury w 1969 r. z przekształcenia w instytucję państwową społecznego
Muzeum Regionalnego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Jest to muzeum gromadzące eksponaty związane z tradycją i kulturą miasta Jasła
i jego okolic, w tym liczne zbiory sztuki ludowej z regionu jasielskiego.
Od początku funkcjonuje prowadząc dwa działy merytoryczne: etnograficzny
i historyczny. Kolejne zmiany w organizacji Muzeum Regionalnego wynikały z reform
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administracyjnych w Polsce. Aktualnie, jako instytucja kultury miasta Jasła, Muzeum
Regionalne prowadzi dwa działy: etnograficzny i historyczny, a w skład zbiorów działu
historycznego wchodzą, oprócz zabytków ściśle historycznych, także zbiory z zakresu sztuki.
Dodatkowo jasielskie muzeum posiada wyodrębnione zbiory archeologiczne oraz
paleontologiczne. Zasoby muzeum wzbogaciły się w 1975 r. o przejęte od Koła Miejskiego
ZBOWiD w Jaśle zbiory historyczne Izby Tradycji i Perspektyw Ziemi Jasielskiej, dotyczące
okresu II wojnie światowej i pierwszych lat powojennych.
W 1981 r. zasoby tej instytucji powiększyły się nie tylko o podarowany jej przez
dr. med. Stanisława Kadyi’ego budynek, ale także o różnorodne zbiory po znanym jasielskim
lekarzu i kolekcjonerze doktorze Stanisławie Kadyi’u. W skład tych zbiorów weszły dzieła
sztuki (obrazy, rzeźby), eksponaty z zakresu rzemiosła artystycznego (porcelana, srebra,
stylowe zegary, meble), militaria, cenna kolekcja numizmatyczna, obiekty z zakresu sztuki
ludowej, kolekcja starodruków, eksponaty archeologiczne i kolekcja paleontologiczna. Po
śmierci St. Kadyi’ego w 1982 r. muzeum przeniosło się do podarowanego przez niego domu,
gdzie do dzisiaj znajduje się siedziba Muzeum Regionalnego w Jaśle.
Aktualnie zbiory tej instytucji kultury liczą ponad 20 tys. eksponatów i archiwaliów,
zgromadzonych w archiwach: historycznym i etnograficznym, w których gromadzi się
dokumenty i fotografie.
Na terenie miasta Jasło istotną rolę odgrywa placówka edukacyjna prowadzona przez
samorząd powiatu jasielskiego – Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – która świadczy usługi
głównie w obszarze edukacji kulturalnej i wychowania poprzez kulturę. Młodzieżowy Dom
Kultury współpracuje z ośrodkami kultury, zarówno w samym mieście Jaśle, jak
i z placówkami z terenu całego powiatu. Pozycja Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle jest
ważna szczególnie dla zachowania ciągłości edukacji kulturalnej i jak najwcześniejszego
rozpoczynania zajęć kulturalnych, które potem mogą być kontynuowane dzięki pomocy
i opiece innych instytucji kultury.
Na terenie miasta Jasła mało istotną rolę odgrywa placówka kinowa prowadzona jako
prywatna, działająca w budynku należącym do miasta Jasła. Malejąca liczba widzów w kinie
w Jaśle jest odzwierciedleniem coraz mniejszego zainteresowania usługą kinową,
najprawdopodobniej z powodu jakości repertuaru, jak i niskiego standardu świadczonych
usług.
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Poziom usług
Poziom usług kulturalnych świadczonych na terenie miasta Jasła jest dobry, z wieloma
mocnymi stronami, jakie należy wskazać w działalności Jasielskiego Domu Kultury i Miejskiej
Biblioteki Publicznej. Mieszkańcy miasta Jasła mają niewątpliwie najwięcej możliwości
uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, warsztatach lub wydarzeniach artystycznych.
Wielość placówek kulturalnych wpływa na poziom oczekiwań i pozytywnie stymuluje wzrost
jakości świadczenia usług. Do poziomu usług kulturalnych należy dodać jego różnorodność
także wpływającą na jakość oraz komplementarność dla różnych kategorii wiekowych
(począwszy od podopiecznych Młodzieżowego Domu Kultury).
Dane statystyczne gromadzone na poziomie gminy wskazują, że w zakresie
działalności bibliotecznej utrzymywany jest wysoki poziom usług, odzwierciedlony
wskaźnikiem „czytelnicy bibliotek publicznych na 1 000 mieszkańców” na poziomie lepszym
niż średnia powiatowa. Gorzej przedstawia się sytuacja w przypadku działalności muzealnej
i kinowej. Spadające wskaźniki dowodzą rozmijania się oferty z wymaganiami widzów i braku
innowacyjnego działania, które wynikać może z czynników, na które te placówki kulturalne
mają ograniczony wpływ (np. brak środków na inwestycje i poszerzenie oferty
programowej).

Podsumowanie
Różnorodność placówek kulturalnych w mieście Jaśle zapewnia realizację usług dla
mieszkańców o różnych potrzebach w zakresie kultury. Miejska Biblioteka Publiczna, Jasielski
Dom Kultury, Muzeum Regionalne w Jaśle, Młodzieżowy Dom Kultury (placówka edukacyjna,
ale specjalizująca się w tematyce kulturalnej) i kino zapewniają dostęp do najbogatszej
w powiecie oferty kulturalnej. Oczekiwania mieszkańców miasta i całego powiatu są jednak
większe, dlatego wskazują na niską jakość programu pokazów kina oraz brak dostępu do
takich form kulturalnych wydarzeń jak teatr, filharmonia czy opera i operetka. Baza lokalowa
funkcjonujących w mieście instytucji kultury nie zapewnia spełnienia tych oczekiwań.
Ponadto z danych statystycznych obrazujących w liczbach usługi kulturalne
świadczone przez instytucje kultury w mieście Jaśle można wyciągnąć następujące wnioski:
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1. Liczba czytelników bibliotek zarejestrowanych w ciągu roku utrzymuje się na podobnym
poziomie w ciągu ostatnich 10 lat (2002-2012), a w proporcji do liczby mieszkańców
samego miasta jest to wskaźnik bardzo dobry. Na ten wskaźnik należy jednak wziąć
poprawkę ze względu na fakt, że duża część czytelników MBP to osoby z całego powiatu,
w tym w dużej części gmin sąsiadujących z miastem. Według informacji ze stron Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Jaśle wynika, że 40 proc. jej czytelników to mieszkańcy spoza
miasta Jasła. Jest to wskaźnik pokazujący jakość i atrakcyjność usług MBP, ale dla oceny
zaspokajania potrzeb mieszkańców samego miasta w dziedzinie usług bibliotecznych
należy pamiętać o uwzględnieniu tego faktu i braniu poprawek przy szacowaniu danych
dla samego miasta.
2. Utrzymywanie się księgozbioru na poziomie oscylującym wokół 140 tys. woluminów
oznacza pewien stan stagnacji, najprawdopodobniej wynikający z ograniczonych
zasobów lokalowych Miejskiej Biblioteki Publicznej. Oznacza to, że rozwój działalności
nawet tylko typowo bibliotecznej, jaką są wypożyczenia, powinien wiązać się ze
zwiększeniem możliwości gromadzenia nowych księgozbiorów, czyli rozwojem zasobów
lokalowych MBP.
3. Działalność muzealna w mieście Jaśle nie jest silną stroną usług kulturalnych. Po
szczytowym pod względem liczby odwiedzających roku 2010 ostatnie dwa lata to spadek
liczby zwiedzających muzea. Zmniejszenie się liczby zwiedzających z 5 466 osób w roku
2010 do 3 011 w 2012 roku, czyli o ok. 45 proc., powinno być symptomem
przemawiającym za koniecznością dokonania rozeznania przyczyn takiego spadku roli
Muzeum Regionalnego na mapie usług kulturalnych miasta. Drogi wyjścia z takiego stanu
mogą zostać opracowane po zbadaniu przyczyn słabych statystyk oraz porównaniu oferty
i innowacyjności tej placówki z innymi o podobnym charakterze.
4. W obszarze usług kinowych tendencja spadkowa utrzymuje się w całym rozpatrywanym
okresie dziesięciu lat (2002-2012). Radykalne obniżenie się liczby widzów w kinach w tym
czasie o około 75 proc. – z 22 043 (2002 rok) do 5 308 (2012 rok) – jest dowodem
znikania usług kinowych z oferty miasta. Przyczyn takiego stanu można szukać w słabej
bazie lokalowej kina jasielskiego, dużej konkurencyjności innych mediów, rosnącej roli
internetu i innych elektronicznych nośników filmów, ale także w braku nowego podejścia
do możliwości, jakie dzisiaj dają rozwiązania technologiczne w działalności kinowej (sieci
kin cyfrowych, przekaz satelitarny filmów, przedstawień i spektakli).
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Podjęcie się wprowadzenia nowej jakości świadczenia usług kinowych będzie wiązało
się zapewne z koniecznością podjęcia się tego zadania przez podmiot publiczny, zdolny do
realizacji

projektów

poprawiających

możliwości

technologiczne,

organizacyjne

i inwestycyjne.
Dane obrazujące statystykę notowaną na poziomie gmin dla usług kulturalnych
świadczonych w mieście Jaśle obrazuje tabela zamieszczona poniżej.
Tabela 35. Podstawowe dane statystyczne o usługach kulturalnych w mieście Jaśle
jednostka
osoba
osoba

2002
11 107
293

2005
11 557
306

2008
11 274
302

2010
11 280
303

2011
11 288
305

2012
11 359
308

Czytelnicy w ciągu roku
Czytelnicy bibliotek
publicznych na 1 000 ludności
Księgozbiór
wolumin 127 812 136 974 130 469 132 114 131 405 129 717
Wypożyczenia księgozbioru na wolumin
20,1
19,8
19,4
18,7
18,2
18,3
1 czytelnika
Zwiedzający muzea i oddziały osoba
3 021
3 405
5 181
5 466
3 968
3 011
Seanse ogółem
555
643
612
0
416
1 580
Widzowie ogółem
osoba
22 043 16 004 13 246
0
9 708
5 308
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Kluczowe wyzwania dla gminy
Pełnienie funkcji miasta powiatowego powoduje, że mieszkańcy nie tylko miasta, ale
i całego powiatu chcieliby mieć tutaj zapewnione niemal wszystkie usługi z obszaru kultury.
Dlatego też, w świetle przeprowadzonej analizy, do najważniejszych wyzwań wobec usług
kulturalnych edukacyjnych świadczonych przez miasto Jasło, należą:
1. Rozbudowa bazy lokalowej i poszerzenie kręgu odbiorców usług kulturalnych.
2. Wdrożenie przez Muzeum Regionalne nowoczesnych form multimedialnej organizacji
wystawienniczej w celu zapewnienia nowej jakości i nowoczesnej formy prezentacji
muzealnej.
3. Włączenie środowiska przedsiębiorców do współpracy w poszerzeniu oferty kulturalnej
w celu ożywienia kulturalnego i gospodarczego.
4. Poprawa funkcjonalności i repertuaru kina.
5. Uruchomienie sali widowiskowej umożliwiającej organizację dużych przedstawień
teatralnych, koncertów muzycznych, pokazów baletowych oraz występów operowych.
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Brzyska
Formy organizacyjne
Instytucją kultury prowadzoną przez samorząd gminy Brzyska jest Gminne Centrum
Kultury i Czytelnictwa z siedzibą w Brzyskach – miejscowości, będącej siedzibą i jednocześnie
największą miejscowością gminy.
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach jest samodzielną instytucją
kultury, powołaną Uchwałą Rady Gminy w Brzyskach Nr XXVII/159/01 z dnia 22 lutego
2001 r., która została utworzona przez połączenie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej
Biblioteki Publicznej wraz z Filią. Organizatorem jest gmina Brzyska. Centrum posiada
osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez gminę
Brzyska pod Nr 1. Siedzibą Centrum jest miejscowość Brzyska. Gminne Centrum Kultury
i Czytelnictwa posiada jedną filię biblioteczną zlokalizowaną w miejscowości Błażkowa.

Dostępność terytorialna
Ze względu na centralne położenie miejscowości Brzyska w stosunku do pozostałych
miejscowości gminy odległości dojazdu do Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Brzyskach są porównywalne. Korzystne dla mieszkańców północnej części gminy jest
zlokalizowanie filii bibliotecznej w Błażkowej. Należy zwrócić uwagę na nierównomierne
geograficznie rozłożenie nasycenia filiami jedynej instytucji kultury w gminie, które
powoduje, ze mieszkańcy najdalej na południe położonych miejscowości gminy (Lipnica
Dolna, Wróblowa i Dąbrówka) mają gorszy dostęp do gminnej placówki kultury.
Liczba korzystających z zajęć kulturalnych w instytucjach kultury prowadzonych przez
gminę (kursy, warsztaty itp.) to 64 osoby.
Oceniając atrakcyjność usług kulturalnych świadczonych w gminie Brzyska dla osób
spoza tej gminy widoczny jest niewielki udział osób spoza gminy w wydarzeniach i zajęciach
kulturalnych organizowanych w tej gminie. Dla przykładu – w imprezie kulturalnej „Dni
Liwocza” aż ok. 80 proc. uczestników wydarzenia stanowiły osoby miejscowe, a 20 proc.
z pozostałych gmin powiatu (dane własne uzyskane z gminy Brzyska). Jeszcze bardziej widać
pewną formę „zamknięcia się” usług kulturalnych w obrębie gminy na przykładzie
„Gminnego ogniska”, gdzie ok 97 proc. uczestników pochodzi z gminy Brzyska, a tylko 3 proc.
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spoza gminy, zaś w pozostałych wydarzeniach wszyscy uczestnicy to mieszkańcy gminy (dane
własne uzyskane z gminy Brzyska). Taka proporcja wskazuje na brak wykorzystania sfery
usług kulturalnych do celów promocyjnych gminy i poszerzania usług realizowanych przez
gminę do odbiorców innych niż tylko mieszkańcy gminy.
Odrębnym problemem jest dostępność do oferty kulturalnej głównego i najbliższego
średniej wielkości ośrodka miejskiego, jakim jest miasto Jasło – siedziba powiatu. Jego
zdecydowanie szersza oferta kulturalna jest dostępna dla mieszkańców gminy Brzyska
w zależności od ich mobilności i możliwości samodzielnego dojazdu do miasta Jasła.
Korzystanie z zaplecza kulturalnego miasta Jasła niesie ze sobą jednak konieczność
ponoszenia dodatkowych kosztów dojazdu (prywatnym środkiem komunikacji lub
komunikacją publiczną, z ograniczoną częstotliwością połączeń).

Dostępność cenowa
Działalność Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach bazuje w głównej
mierze na formach nieodpłatnych, co nie rodzi problemów z dostępem do usług kulturalnych
świadczonych w gminie dla osób z niskimi dochodami.
Gorzej przedstawia się sytuacja w przypadku korzystania z bogatszej i bardziej
różnorodnej oferty dostępnej poza gminą, gdzie częstsze są formy odpłatne (zajęcia, kino,
koncerty itp.) a dodatkowym obciążeniem finansowym jest koszt dojazdu.

Różnorodność i kompleksowość
Zadania z zakresu realizacji usług kulturalnych prowadzone są w gminie przede
wszystkim przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach. Jego budżet wynosi
około 200 tys. zł rocznie i przeznaczony jest zarówno na zadania z obszaru działalności
kulturalnej i rozrywkowej, jak i na działalność biblioteczną. Jak informuje na swojej stronie
internetowej ta instytucja kultury prowadzi następującą działalność:
„Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach prowadzi działalność w zakresie
upowszechniania kultury i czytelnictwa.
1. Do szczególnego zakresu działalności Centrum w zakresie działalności kultury należy:


Edukacja kulturalna środowiska w szczególności: dzieci i młodzieży realizująca się
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w zainteresowaniach uczestników przez prace w zespołach, kołach zainteresowań,
organizowanie

konkursów,

przeglądów

we

wszystkich dziedzinach

działalności

kulturalnej;


Opieka i promocja nad amatorskim ruchem artystycznym i sztuką ludową na terenie
gminy;



Prowadzenie

działalności

rekreacyjno-wypoczynkowej

zapewniającej

uczestnikom

racjonalne spędzanie czasu wolnego zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami;


Koordynacja działalności kulturalnej na terenie gminy;



Gromadzenie i udostępnianie informacji i dokumentacji dotyczących zjawisk kulturalnych
na terenie gminy;

2. Do szczególnego zakresu działalności Centrum w zakresie działalności bibliotecznej
należy:


Ciągłe uzupełnianie zbiorów bibliotecznych;



Opracowanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów
dotyczących własnego regionu;



Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz;



Realizacja zadań w zakresie badań i analiz czytelniczych oraz innych opracowań
merytorycznych i informacyjnych dotyczących stanu edukacji kulturalno-oświatowej
prowadzonej przez bibliotekę;



Organizowanie spotkań autorskich i innych form upowszechniania książki i czytelnictwa;



Współpraca z MBP (korzystanie z fachowego instruktażu i nadzoru merytorycznego oraz
udział w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym);



Organizowanie innych form upowszechniania książki i czytelnictwa (m.in. wystawy
książek, gazetki);



Organizowanie konkursów;



Bezpłatny dostęp do internetu.”

Do największych i najpopularniejszych usług (imprez i wydarzeń kulturalnych) należą:


„Dni Liwocza” – organizator: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach,
adresatami imprezy są mieszkańcy lokalnej społeczności, budżet: ok. 40 tys. (24,9 tys. zł
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Liczba uczestników wydarzenia: ok. 2 tys.



„Gminny Dzień Dziecka” – organizator: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa
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w Brzyskach, adresatami były dzieci i młodzież z terenu gminy Brzyska, budżet:
sponsorzy, liczba uczestników: 300 osób.


„Gminne ognisko” – organizator: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach,
adresatami były dzieci i młodzież z terenu gminy Brzyska, budżet: 700 zł, liczba
uczestników: 180 osób.

Do ważnych wydarzeń należały ponadto: „Spotkanie profilaktyczne z Gabrielem
Fleszarem”, Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem, spotkanie autorskie z Danielem
Korczykowskim, „Andrzejki”.
W większości były to wydarzenia niskokosztowe, choć udział w nich wzięło
stosunkowo dużo osób, co było możliwe m.in. dzięki prywatnym sponsorom,
współpracującym z Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach.

Poziom usług
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach w celu podnoszenia jakości
oferowanych usług poprawia swoją bazę materialną, m.in. poprzez realizację zadań
inwestycyjnych dotowanych z środków europejskich. Przykładem takiego zadania był
„Remont budynku Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach”. Całkowity koszt
tego projektu wyniósł 301 tys. zł, a dofinansowanie z UE 176,5 tys. zł (w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013). W jego wyniku wykonano całkowity
remont budynku Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa. Z tych samych programów
skorzystała gmina w celu poprawy jakości budynków i przestrzeni publicznej, wykonując
następujące projekty:


„Przekształcenie parku dworskiego w park kultury i wypoczynku” w Brzyskach;



„Odnowa centrum wsi Wróblowa polegająca na remoncie Domu Ludowego i budowie
placu postojowego przy szkole”;



„Odnowa centrum wsi Dąbrówka poprzez zagospodarowanie parku dworskiego oraz
placu przy Domu Ludowym”.
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Stan obiektów służących do organizacji wydarzeń kulturalnych ulegnie w najbliższym
czasie poprawie również dzięki skorzystaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 – przeprowadzony zostanie remont domów ludowych w Błażkowej i w Brzyskach.

Podsumowanie
Gmina świadczy usługi przede wszystkim dzięki działalności Gminnego Centrum
Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach, które ma tylko jedną filię. GCKiCz prowadzi działalność
w obszarze upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej i bibliotekarstwa. Ze względu na
prowadzenie działalności tylko w dwóch miejscowościach, dostęp do usług jest ograniczony
dla dużej części mieszkańców.
Jedynymi danymi gromadzonymi na poziomie gminy, uwzględnionymi w badaniach
statystycznych są dane liczbowe dotyczące działalności bibliotecznej. Ostatnie dostępne
dane pochodzą z roku 2012 i wnioskować z nich można, że w zakresie działalności
bibliotecznej gmina Brzyska ograniczyła liczbę filii bibliotecznych (poza główną siedzibą
GCKiCz w Brzyskach) z dwóch do jednej (w Błażkowej), co wprowadziło nierównowagę
w terytorialnym dostępie do usług bibliotecznych.
W stosunku do 2002 roku zmalał księgozbiór będący w dyspozycji GCKiCz – z 26 041
egzemplarzy w 2002 roku do 21 643 egzemplarzy w 2012 roku. W tym okresie zmalała także
liczba czytelników biblioteki – z 626 osób (2002 r.) do 513 osób (2012 r.), choć w porównaniu
do najgorszego 2011 roku wskaźnik ten nieco się poprawił (w 2011 r. zanotowano tylko 492
czytelników). Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast systematycznie rosnąca liczba
wypożyczeń w bibliotece przypadająca na jednego czytelnika. O ile w 2002 roku jeden
czytelnik wypożyczał średnio 17,6 książek rocznie, o tyle w 2012 roku już 27,3 książek
rocznie.
Dane te są znacznie wyższe niż średnia dla całego powiatu jasielskiego, która w 2002
roku wynosiła 19,1 wypożyczeń, a w 2012 roku 19,0 wypożyczeń. Tendencja zanotowana
w gminie Brzyska była więc znacznie lepsza niż w całym powiecie, a wzrost wypożyczeń był
znaczący w ciągu dekady 2002-2012 i wyniósł 51 proc. Dane te obrazuje poniższa tabela.
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Tabela 36. Podstawowe dane statystyczne o czytelnictwie w gminie Brzyska
jednostka
osoba
osoba

2002
626
101

2005
655
105

Czytelnicy w ciągu roku
Czytelnicy bibliotek
publicznych na 1 000 ludności
Księgozbiór
wolumin
26 041 27 512
Wypożyczenia księgozbioru na wolumin
17,6
20,0
1 czytelnika
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

2008
542
87

2010
505
79

2011
492
77

2012
513
80

22 204
22,4

21 610
23,4

21 363
23,4

21 643
27,3

Kluczowe wyzwania dla gminy
Z przeprowadzonej analizy wynika, że do najważniejszych wyzwań wobec usług
kulturalnych edukacyjnych świadczonych przez gminę Brzyska, należą:
1. Poszerzenie bazy lokalowej na cele usług kulturalnych (np. Domu Ludowego
w Błażkowej).
2. Aktywizacja mieszkańców do silniejszego włączenia się w życie kulturalne.
3. Wykreowanie „Dni Liwocza” jako markowej imprezy kulturalnej dla gminy.

Dębowiec
Formy organizacyjne
Instytucją kultury prowadzoną przez samorząd gminy Dębowiec jest Gminna
Biblioteka Publiczna w Dębowcu – miejscowości, będącej siedzibą i jednocześnie największą
wioską gminy. Biblioteka ta prowadzi jedną filię – jest to filia Gminnej Biblioteki Publicznej
w Cieklinie. Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu jest samodzielną instytucją kultury
założoną w roku 1948. Pierwszy statut GBP zatwierdzony został 30 czerwca 1962 r. Zmian
w Statucie dokonano Uchwałą Rady Gminy w Dębowcu Nr XVII/137/00 z dnia 31 lipca 2000 r.
Organizatorem GBP jest gmina Dębowiec. GBP posiada osobowość prawną i jest wpisana do
rejestru instytucji kultury prowadzonego przez gminę Dębowiec pod Nr 1/2001 z dnia
24 kwietnia 2001 r.
Drugą instytucją prowadzącą działalność kulturalną na terenie gminy Dębowiec jest
Izba Muzealna Narciarstwa w Cieklinie, utworzona w 2008 roku, dzięki staraniom samorządu
gminy Dębowiec, kolekcjonerów oraz mieszkańców Cieklina. Izba Muzealna została
powołana uchwałą Rady Gminy Dębowiec numer VII(60)07 z dnia 15 czerwca 2007 r.
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Dostępność terytorialna
Struktura osadnictwa oraz sieć dróg lokalnych i dostęp do drogi wojewódzkiej mają
decydujący wpływ na dostępność do oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy. Wśród
miejscowości gminy Dębowiec najkorzystniejszy dostęp do usług kulturalnych oferowanych
przez instytucje samorządu gminnego mają dwie miejscowości – Dębowiec i Cieklin. Dostęp
do placówek położonych w tych miejscowościach jest pochodną odległości od miejsca
zamieszkania i mobilności mieszkańców, co z kolei wiąże się z ich poziomem dochodów
w rodzinie. Interesującą i unikalną już formą ułatwienia dostępu do usług kulturalnych jest
zachowanie w gminie Dębowiec punktów bibliotecznych przy szkołach, co poszerza grono
korzystających z zasobów bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej.
Odrębnym problemem jest dostępność do placówek kulturalnych głównego
i najbliższego średniej wielkości ośrodka miejskiego, jakim jest miasto Jasło – siedziba
powiatu oraz do drugiego pobliskiego miasta, położonych w sąsiednim województwie
małopolskim Gorlic. Możliwości korzystania z potencjału kulturalnych placówek tych dwóch
miast zależą od mobilności i możliwości samodzielnego dojazdu, zarówno prywatnymi
środkami lokomocji, jak i komunikacji publicznej. Bogatsza oferta kulturalna Jasła i Gorlic jest
dostępna dla mieszkańców gminy Dębowiec w zależności od tego, w której części gminy
mieszkają. Korzystanie z zaplecza kulturalnego pobliskich miast niesie ze sobą jednak
konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów dojazdu.

Dostępność cenowa
Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu oraz Muzeum Narciarstwa
w Cieklinie prowadzona jest przede wszystkim w formach nieodpłatnych, co umożliwia
dostęp do usług kulturalnych świadczonych w gminie dla wszystkich mieszkańców,
niezależnie od osiąganych dochodów.
Gorzej przedstawia się sytuacja w przypadku korzystania z bogatszej i bardziej
różnorodnej oferty dostępnej poza gminą, gdzie częstsze są formy odpłatne (zajęcia, kino,
koncerty itp.) a dodatkowym obciążeniem finansowym jest koszt dojazdu. Na
przygotowywanie oferty zajęć w obszarze kultury i wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych
(wystawy, wernisaże, spotkania w Dyskusyjnych Klubach Książek, festyny, dożynki itp.)
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w formie bezpłatnej dla odbiorców tych usług ma wpływ także przyzwyczajenie mieszkańców
do korzystania z nieodpłatnych form zajęć.

Różnorodność i kompleksowość
Zadania z zakresu realizacji usług kulturalnych prowadzone są w gminie przede
wszystkim przez wspomniane wcześniej placówki kulturalne – Gminną Bibliotekę Publiczną
oraz Muzeum Narciarstwa w Cieklinie. Średni roczny budżet GBP wynosi około 150 tys. zł
rocznie i przeznaczony jest zarówno na zadania z obszaru działalności kulturalnej
i rozrywkowej, jak i na działalność biblioteczną. Jak informuje na swojej stronie internetowej
Gminna Biblioteka Publiczna, prowadzi ona następującą działalność biblioteczną i kulturalną:
„Biblioteka zapewnia dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji mieszkańcom gminy.
Służy

rozwijaniu

potrzeb

czytelniczych

i

informacyjnych

społeczności

gminnej,

upowszechnianiu wiedzy i kultury. Do zadań Biblioteki należy w szczególności:


gromadzenie

i

opracowywanie

materiałów

bibliotecznych,

ze

szczególnym

uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,


popularyzacja książek i czytelnictwa,



udostępnianie zbiorów bibliotecznych w miejscu, wypożyczanie ich czytelnikom oraz
prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,



organizowanie czytelnictwa, udostępnianie materiałów osobom niepełnosprawnym,



prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych
i innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie
z archiwami w tym zakresie,



współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury,
organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych
i kulturalnych społeczeństwa,



doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.”

Drugą instytucją prowadzącą działalność kulturalną na terenie gminy Dębowiec jest
Muzeum Narciarstwa w Cieklinie, utworzone w 2008 roku, dzięki staraniom samorządu
gminy Dębowiec, kolekcjonerów oraz mieszkańców Cieklina. Muzeum otwarte jest dwa razy
w tygodniu (środa 9:00-14:00, sobota 9:00-11:00) oraz po wcześniejszym umówieniu się
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telefonicznym także w innych terminach. Wstęp do muzeum jest bezpłatny. Muzeum
posiada jedną z największych w kraju kolekcji sprzętu narciarskiego. W zbiorach tej placówki
znajdują się narty, kijki, buty, wiązania, medale, odznaki, książki oraz inne materiały
o tematyce narciarskiej. Eksponaty w Muzeum Narciarstwa ułożone są chronologicznie, co
pozwala zobaczyć jak przez 120 lat zmieniało się narciarstwo w Polsce. Doskonała lokalizacja
muzeum w stosunku do pobliskich miast (18 km od Jasła i 19 km od Gorlic) predestynuje tę
placówkę do pełnienia roli co najmniej ponadpowiatowej. Muzeum Narciarstwa w Cieklinie
korzysta z zasobów nowo wybudowanego Wiejskiego Domu Kultury, oddanego do użytku
10 września 2006 r.

Poziom usług
Poziom usług świadczonych przez gminne instytucje kultury można ocenić jako
zadowalający w stosunku do oczekiwań mieszkańców. Rolą samorządu gminnego jest także
wpływanie na wzrost poziomu życia również poprzez stymulowanie zwiększania się
zapotrzebowania mieszkańców na korzystanie z usług kulturalnych i współudział
w kształtowaniu oferty, zgodnie z oczekiwaniami różnych grup społecznych i wiekowych.
Mankamentem usług kulturalnych w dzisiejszej ocenie są m.in.:


brak zajęć edukacyjnych z zakresu kultury;



pasywność społeczeństwa ograniczająca dostosowanie oferty kulturalnej do oczekiwań
mieszkańców;



mała różnorodność oferty dla mieszkańców w różnych kategoriach wiekowych.

Deficyty te w części wynikają z małych nakładów na wydatki na kulturę zarówno
w formie dotacji dla instytucji kultury, jak i dla organizacji pozarządowych.
Zagrożeniem dla potencjalnych czynników wzrostowych w obszarze kultury są m.in.
wyjazdy zagraniczne dużej części mieszkańców, niewielka liczba podmiotów gospodarczych
wspomagających działania kulturalne oraz zmiany w przepisach prawa, ograniczające
barierami biurokratycznymi organizację wydarzeń kulturalnych.
Na jakość i dostępność aktualnej oferty kulturalnej pozytywny wpływ mają natomiast
istniejące formalne i nieformalne grupy twórczości ludowej i artystycznej (Koła Gospodyń
Wiejskich, kapela ludowa, stowarzyszenia patriotyczne, chór, schole).

196

Obecność Bazyliki Mniejszej w Dębowcu prowadzonej przez Zgromadzenie Księży
Misjonarzy Saletynów, odwiedzanej rocznie przez kilka tysięcy pielgrzymów pozwala
mieszkańcom gminy na udział w wydarzeniach z udziałem artystów i interesujących
twórców, z którymi trudno byłoby samodzielnie gminnym instytucjom kultury ustalać
spotkania z mieszkańcami.

Podsumowanie
Usługi kulturalne zapewnia w gminie Gminna Biblioteka Publiczna, której działalność
uzupełnia Muzeum Narciarstwa w Cieklinie. Obydwie te instytucje kulturalne swoim
zakresem działania obejmują przede wszystkim mieszkańców gminy, chociaż charakter
i unikalność Muzeum Narciarstwa w Cieklinie predestynuje tę placówkę do poszerzenia
grona klientów o osoby spoza gminy i powiatu.
Jedynymi danymi gromadzonymi na poziomie gminy, uwzględnionymi w badaniach
statystycznych są dane liczbowe dotyczące działalności bibliotecznej. Ostatnie dostępne
dane pochodzą z roku 2012 i wnioskować z nich można, że w zakresie działalności
bibliotecznej gmina Dębowiec, z jednej strony stale powiększa zasoby księgozbioru będącego
w dyspozycji Gminnej Biblioteki Publicznej i utrzymuje sieć punktów bibliotecznych,
promując czytelnictwo także poprzez działania towarzyszące, z drugiej jednak strony nie
potrafi zatrzymać tendencji spadkowych, odzwierciedlanych takimi wskaźnikami jak ogólna
liczba czytelników zarejestrowanych w GBP oraz wskaźnik liczby czytelników na 1 000
mieszkańców. Od roku 2008 daje się zauważyć pozytywna tendencja wzrostu aktywności
czytelników ujmowana we wskaźniku liczby wypożyczeń woluminów na jednego czytelnika.
Dane te są jednak nadal niższe (18,5 w 2012 roku) niż średnia dla całego powiatu
jasielskiego, która w 2002 roku wynosiła 19,1 wypożyczeń, a w 2012 roku 19,0 wypożyczeń.
Tendencja zanotowana w gminie Dębowiec była więc gorsza niż w całym powiecie, a spadek
wypożyczeń był znaczący w ciągu dekady 2002-2012 i wyniósł ok. 17 proc. Dane dotyczące
czytelnictwa w gminie Dębowiec przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 37. Podstawowe dane statystyczne o czytelnictwie w gminie Dębowiec
jednostka 2002
2005
2008
2010
2011
2012
Czytelnicy w ciągu roku
osoba
1 278
1 676 1 560 1 570
933
946
Czytelnicy bibliotek publicznych osoba
155
200
185
183
109
110
na 1 000 ludności
Księgozbiór
wolumin
21 522 23 372 24 818 25 047 25 386 25 907
Wypożyczenia księgozbioru na wolumin
22,4
17,7
15,4
17,1
18,3
18,5
1 czytelnika
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Kluczowe wyzwania dla gminy
Na podstawie przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, że do najważniejszych
wyzwań wobec usług kulturalnych edukacyjnych świadczonych przez gminę Dębowiec
należą:
1. Zwiększenie liczby zajęć z zakresu edukacji kulturalnej i integracji środowisk i organizacji
pozarządowych w celu poszerzenia jakości i atrakcyjności usług kulturalnych.
2. Przywrócenie tradycji wytwarzania produktów regionalnych i promocja zawodów
tradycyjnych, mogących przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

Gmina Jasło
Formy organizacyjne
Instytucjami kultury prowadzonymi przez samorząd gminy Jasło są: Gminna
Biblioteka Publiczna w Jaśle z siedzibą w Szebniach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle
z siedzibą w Trzcinicy. Ze względu na charakter gminy – gmina wiejska z siedzibą w mieście
Jasło, nie należącym administracyjnie do gminy Jasło (wiejskiej) – zdecydowano, że siedziby
obydwu instytucji kultury znajdować się będą w dwu różnych częściach gminy. Siedzibą GOKu jest sołectwo Trzcinica, a siedzibą GBP sołectwo Szebnie.
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle działa na podstawie uchwały nr XXXVI/213/2005
Rady Gminy Jasło z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie utworzenia i nadania Statutu
Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z siedzibą w Szebniach.
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle jest samodzielną instytucją kultury, powołaną
Uchwałą Rady Gminy Jasło nr XXXVI/213/2005 z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie
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utworzenia i nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z siedzibą w Szebniach,
GBP w Jaśle z siedzibą w Szebniach wpisana jest do gminnego rejestru instytucji kultury pod
nr 1/2006 z dnia 2 stycznia 2006 r. Organizatorem GBP z siedzibą w Szebniach jest gmina
Jasło. Drugą instytucją prowadzącą działalność kulturalną na terenie gminy Jasło jest Gminny
Ośrodek Kultury w Jaśle z siedzibą w Trzcinicy. Organizatorem GOK z siedzibą w Trzcinicy jest
gmina Jasło.
Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy powstał 1 sierpnia 2007 na mocy
Uchwały nr IX/50/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 26 kwietnia 2007 r. Siedziba GOK mieści się
w Zespole Szkół w Trzcinicy. Statut GOK w Jaśle został nadany uchwałą nr IX/50/2007 Rady
Gminy Jasło z dnia 26 kwietnia 2007 roku. GOK w Jaśle z siedzibą w Trzcinicy jest wpisany do
rejestru instytucji kultury gminy Jasło pod numerem 1/2007.
Ponadto na terenie gminy Jasło działają organizacje pozarządowe, aktywne
w obszarze kultury i tradycji, a w sołectwie Trzcinica działa Skansen Archeologiczny Karpacka
Troja położony jest Trzcinicy, ale stanowi oddział Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.
Muzeum Podkarpackie w Krośnie jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów
pod nr PRM/75/03. Muzeum jest samorządową instytucją kultury o charakterze naukowobadawczym. Organizatorem muzeum jest województwo podkarpackie. Ogólny nadzór nad
muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nadzór bezpośredni Zarząd
Województwa Podkarpackiego. Muzeum wpisane jest pod numerem 5/99 do Rejestru
Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

Dostępność terytorialna
Gmina Jasło jako gmina o charakterze wiejskim, tworzona przez miejscowości
położone wokół stosunkowo dużego miasta, jakim jest Jasło, korzysta z atutów dobrej
komunikacji, wynikającej z promienistego układu dróg, wykorzystywanych jako główne szlaki
przewozów pasażerskich komunikacją publiczną i indywidualną. Przez teren gminy przebiega
także linia kolejowa, która jednak dla połączeń lokalnych ma mniejsze znaczenie, wynikające
m.in. z małej liczby kursów pociągów regionalnych.
Ze względu na specyfikę gminy, składającej się z dwóch części nie stanowiących
obszaru spójnego, zdecydowano o organizacji instytucji kultury w każdej z nich oraz
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o utworzeniu filii zarówno GOK, jak i GBP. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z siedzibą
w Szebniach oraz filie GBP w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach działają w sieci krajowej
bibliotek publicznych.
GOK działa nie tylko w miejscowości, w której znajduje się jego siedziba, w Trzcinicy.
Poprzez swoje świetlice dociera ze swoją ofertą do mieszkańców na terenie całej gminy
Jasło. Przez cały rok funkcjonują świetlice w Trzcinicy, Osobnicy, Niegłowicach, Wolicy,
Łaskach, Jareniówce, Opaciu, Kowalowach, Gorajowicach, Warzycach, Zimnej Wodzie,
Szebniach, Chrząstówce, Bierówce i Niepli.
Dodatkowym atutem jest bliskość miasta Jasła i dobre połączenia z nim, co stanowi
o dobrej dostępności terytorialnej usług kulturalnych w gminie Jasło.

Dostępność cenowa
Do zajęć nieodpłatnych należą m.in.: warsztaty (pergamano, soutage, bibułkarstwo,
guilling, masa solna, orgiami, kirinami, scrabbooking, papierowa wiklina, szydełkowanie itp.),
konkursy (konkurs wielkanocny, bożonarodzeniowy, jesienne impresje, śpiewać każdy może
itd.), turnieje sportowe (bilard, piłkarzyki, cymbergaj, piłka nożna, piłka siatkowa, plażowa,
ping-pong, turniej szachowy), zajęcia edukacyjne (spotkania z policjantami, strażą miejską,
strażą graniczną, pielęgniarkami, ratownikami medycznymi, OSP).
Zajęcia odpłatne częściowo przez uczestników mają charakter bardziej rekreacyjny niż
edukacyjny i jest to aerobic Dance Zumba.
W zakresie świadczonych usług nieodpłatnych nie ma problemów z dostępnością
cenową, czego dowodem jest duża liczba chętnych, uczestniczących w tych zajęciach (kursy
komputerowe dla seniorów – przeszkolono ponad 100 mieszkańców gminy, kursy
z zarządzania budżetem domowym przeszkolono 78 os., ponadto z warsztatów rękodzieła
artystycznego, konkursów, wystaw, aerobiku skorzystało 2 330 os.).
W zajęciach tych uczestniczyli głównie mieszkańcy gminy (85 proc.), a pozostała
grupa (15 proc.) to mieszkańcy powiatu jasielskiego, co świadczy o tym, że dostępność
cenowa nie jest barierą dla mieszkańców gminy, a także poziom cen oraz bezpłatność zajęć
czynią je atrakcyjne także dla mieszkańców innych gmin.
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Różnorodność i kompleksowość
Gminny Ośrodek Kultury realizuje zadania własne gminy z zakresu upowszechniania
kultury, które przybierają różne formy. Jedną z nich jest rozwijanie zdolności i zainteresowań
dzieci i młodzieży, czemu służą zajęcia z cyklu MŁODY ARTYSTA. Kolejną formą jest
promowanie zespołów twórczych i indywidualnych artystów na terenie gminy oraz
kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju folkloru. Średnioroczny budżet
Gminnego Ośrodka Kultury oscylował w ostatnich latach wokół kwoty ok. 700 tys. zł.
Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają dwie kapele ludowe: Trzcinicoki i Szebnianie,
chór Cecylianum oraz Gminna Orkiestra Dęta, korzystające z pomocy gminy w kształceniu
umiejętności i przygotowywaniu występów. Ważnym zadaniem jest także koordynacja
działalności kulturalnej na terenie gminy przy współpracy ze szkołami, radami sołeckimi
i innymi organizacjami oraz organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych.
Zadania Gminnego Ośrodka Kultury z zakresu upowszechniania kultury szczegółowo
wymienia jego statut:
„1) edukacja kulturalna środowiska i wychowanie przez sztukę,
2) rozpoznawanie i rozbudzanie oraz zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych,
3) integrowanie społeczności lokalnych gminy poprzez współtworzenie warunków do
kultywowania i upowszechniania narodowych, regionalnych i środowiskowych wartości
kulturowych,
4) koordynacja działalności kulturalnej na terenie gminy przy współpracy z placówkami
oświatowymi, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy,
5) promowanie zespołów twórczych i indywidualnych artystów działających na terenie gminy,
6) organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych,
7) kultywowanie tradycji, tworzenie warunków dla rozwoju: folkloru, rękodzieła ludowego
i artystycznego oraz amatorskiego ruchu artystycznego,
8) prowadzenie kursów, szkoleń, zajęć warsztatowych i innych form pozaszkolnej działalności
oświatowej z dziećmi i młodzieżą,
9) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i udostępnianie informacji dotyczących dóbr
kulturowych z terenu gminy,
10) współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami
realizującymi podobne zadania.”
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Obok oferty zajęć stałych, Gminny Ośrodek Kultury organizuje także większe
wydarzenia kulturalne, artystyczne i rozrywkowe. Do największych z nich należą:


Międzynarodowy Festiwal Folkloru Karpat, organizowany przez GOK, gminę Jasło,
sołectwo Trzcinica, OSP Trzcinica i ZS w Trzcinicy. Ponieważ festiwal ma zasięg
międzynarodowy jego oddziaływanie na mieszkańców spoza gminy jest największe.
Budżet tego projektu to ok. 53,5 tys. zł. W festiwalu tym bierze udział ok. 2,5 tys. osób,
a jego celem jest prezentowanie i promowanie folkloru narodów regionu karpackiego,
rozwijanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie upowszechniania tradycji
ludowych Euroregionu Karpackiego, podejmowanie działań na rzecz zachowania
i ochrony dziedzictwa kulturowego;



Turniej szachowy o Puchar Wójta Gminy Jasło – organizowany przez GOK Świetlicę
w Niegłowicach;



Dożynki gminne;



Koncert barokowy;



Uroczystości patriotyczno-religijne w Warzycach.

Łącznie kwota na projekty wykonywane przez instytucje kultury gminy Jasło jako
cykliczne bądź jednorazowe wydarzenia (nie są stałymi zajęciami realizowanymi w tych
instytucjach kultury) wynosi ok. 92 tys. zł.
Liczba korzystających z zajęć kulturalnych w instytucjach kultury prowadzonych przez
samorząd kształtuje się przykładowo na następującym poziomie: warsztaty – ok. 200 osób,
aerobik Dance Zumba – ok. 100 osób, turnieje sportowe – ok. 200 osób.
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z siedzibą w Szebniach oraz filie GBP w Osobnicy,
Trzcinicy i Warzycach działają w sieci krajowej bibliotek publicznych. GBP w Szebniach
prowadzi działania kulturalno-oświatowe i edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży
i dorosłych mieszkańców gminy Jasło. Budżet biblioteki wynosi 360 tys. zł. Środki te
pokrywają bieżącą działalność biblioteki, tj. wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, opłaty
czynszu, media, zakup księgozbioru, programów antywirusowych i drobne naprawy sprzętu.
Na działalność kulturalną środki pozyskiwane są przez dyrektora z dotacji zewnętrznych.
Ważnym aspektem pracy GBP jest Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej;
http://szebnie.archiwa.org/. Jest to projekt realizowany przez GBP w Jaśle we współpracy
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z Ośrodkiem KARTA. Ośrodek KARTA w ramach Programu Rozwoju Bibliotek (prowadzonego
przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego) wdraża sieć lokalnych społecznych
archiwów historycznych — Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej (CATL) przy bibliotekach
gminnych. CATL przy GBP jest ważnym centrum aktywizującym miejscowe społeczności do
ocalania, pielęgnowania i upowszechniania historii i tradycji lokalnej.
Do największych wydarzeń kulturalnych, gromadzących od kilkudziesięciu do kilkuset
osób, organizowanych przez GBP należą:


projekt FWW – Pożyteczne ferie – Moja miejscowość w Internecie;



warsztaty teatralne i sztuka „Mała syrenka” w Teatrze Maska w Rzeszowie;



spotkania promocyjne i autorskie;



powiatowy konkurs literacko-plastyczny na wspomnienia matek kobiet wiejskich;



wieczór kolęd i pastorałek;



konkurs historyczny „Zachować w pamięci – historia mojej rodziny” w ramach
działalności CATL;



projekt FWW Pożyteczne wakacje „Nasza wieś najpiękniejsza”;



wakacyjne spotkania z historią i przyrodą – Muzeum Krempna, Karpacka Troja
w Trzcinicy;



„Szebieńskie zadumania nad prozą”;



Mikołajki z Mikołajkiem;



Urodziny książkowego Misia;



Święto Flagi;



gmina Jasło czyta dzieciom – cykl autorskich spotkań promujących czytelnictwo;



multimedialne lekcje biblioteczne związane z historią regionu w ramach działalności
CATL;



wystawy zbiorów cyfrowego archiwum (1 500) oraz spotkania z historią – opis działań
dostępny na stronie internetowej biblioteki www.gbpszebnie.pl.

W wydarzeniach biorą udział głównie mieszkańcy gminy (ok. 70 proc.), 20 proc. to
mieszkańcy powiatu i innych gmin, a około 10 proc. to uczestnicy przyjeżdżający spoza
obszaru powiatu jasielskiego.
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Według Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej i Regulaminu Organizacyjnego GBP do
zadań w szczególności wymienionych w tym dokumencie należą:
„1)

Gromadzenie,

opracowywanie

materiałów

bibliotecznych,

ze

szczególnym

uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
2) Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz
prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb
dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych,
3) Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
4) Popularyzacja książek i czytelnictwa,
5) Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury,
organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych
i kulturalnych społeczeństwa,
6) Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.”
Wszystkie zajęcia edukacyjne prowadzone przez bibliotekarzy w bibliotekach
prowadzone są nieodpłatnie. Należą do nich m.in.: warsztaty komputerowe dla seniorów,
warsztaty literackie, warsztaty z językowe, warsztaty rękodzieła artystycznego, lekcje
biblioteczne i regionalne, Młodzieżowy Klub Dyskusyjny, Klub Moli Książkowych, spotkania
autorskie, promocje wydawnictw, koncerty poetyckie, Noc Bibliotek, kursy o finansach dla
seniorów, aerobik dla dorosłych, wystawy, konkursy, warsztaty dziennikarskie, warsztaty
kulinarne „Dobre maniery drogą do kariery”.
Skansen Archeologiczny „Karpacka Troja” położony jest Trzcinicy, kilka kilometrów na
północny-zachód od Jasła, nad doliną rzeki Ropy. Jest to oddział Muzeum Podkarpackiego
w Krośnie, czyli instytucji kultury samorządu województwa podkarpackiego. Jak informuje
skansen na swojej stronie internetowej, opisując swoja ofertę i lokalizację w Trzcinicy: „Na
grodzisku zrekonstruowanych zostało ponad 150 m wałów obronnych, 2 bramy prowadzące
do grodu (z epoki brązu i wczesnego średniowiecza) oraz 6 chat. Na terenie parku
archeologicznego zlokalizowane są rekonstrukcje wioski otomańskiej z początków epoki
brązu oraz słowiańskiej w wczesnego średniowiecza. Znajduje się tu także nowoczesny
pawilon wystawowy z przestrzenną salą ekspozycyjną, funkcjonalną salą konferencyjną,
multimedialną salą edukacyjną dla dzieci, przytulną „Salką Małego Odkrywcy” przeznaczoną
dla przedszkolaków oraz zapleczem gastronomicznym, w którym serwowane będą potrawy
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przygotowane w oparciu o sztukę kulinarną naszych przodków. Wszystko to wzbogacone
o atrakcyjny program kulturalny oraz niezwykłą atmosferę gwarantującą niezapomniane
wrażenia.”
Do form pracy „Karpackiej Troi” należą m.in. lekcje muzealne, warsztaty, zajęcia dla
przedszkolaków, a cała oferta skansenu jest wzbogaceniem możliwości korzystania z usług
kulturalnych przez mieszkańców gminy Jasło.
Wzbogaceniem oferty kulturalnej zapewnianej przez gminne instytucje kultury oraz
Skansen Archeologiczny „Karpacka Troja” są wydarzenia przygotowywane i organizowane
przez lokalne stowarzyszenia. Na terenie gminy działają m.in. takie stowarzyszenia, jak:


Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy;



Stowarzyszenie Parafii „Dziedzictwo” Szebnie;



Stowarzyszenie Kultury Ludowej w Trzcinicy;



Koła Gospodyń Wiejskich w Bierówce, Chrząstówce, Niepli, Szebniach, Warzycach,
Osobnicy, Żółkowie, Trzcinicy, Laskach, Niegłowicach.
Do najważniejszych wydarzeń kulturalnych, organizowanych przez organizacje

pozarządowe działające na terenie gminy Jasło, należą np. imprezy przygotowywane przez
Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy, w którego dorobku
znalazły się m.in. następujące wydarzenia:


Jedziemy Ku Wam z gościńcem;



Powiatowy Dzień Matki;



Święto dziękczynienia na górze Liwosz;



Spotkanie opłatkowe;



Święto rodziny;



Wieńce dożynkowe;



Wydanie książki historycznej pt. „Kobiety jasielskiej wsi w XX wieku”;



Nakręcenie filmu edukacyjnego „Zwyczaje i obrzędy jasielskiej wsi w XX wieku”;



Gminny Konkurs Koszy Wielkanocnych.

Liczny udział w tych wydarzeniach zapewnili mieszkańcy gminy Jasło i pozostałych
gmin powiatu jasielskiego, których reprezentację ocenia się na około po 50 proc.
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Poziom usług
Poziom usług dostępnych bezpośrednio mieszkańcom gminy Jasło jest dobry,
odpowiadający mieszkańcom i zgodny z tradycyjnym modelem świadczenia usług
ukierunkowanych na realizację zadań własnych gminy. Ważnym wzbogaceniem usług,
dającym możliwość porównywania się i czerpania dobrych wzorców jest działający na terenie
gminy skansen „Karpacka Troja”.
Dla osób poszukujących innych form życia kulturalnego i możliwości korzystania
z szerszej oferty warunki do tego zapewnia miasto Jasło, stanowiące naturalne centrum
gminy wiejskiej, jaką jest gmina Jasło.
Szansą na weryfikację poziomu usług i różnorodności oferty byłyby badania opinii
klientów usług przeprowadzane cyklicznie, które byłyby ważną informacją dla władz gminy
i dla działających na terenie gminy instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych.

Podsumowanie
Usługi kulturalne w gminie Jasło świadczą dwie własne instytucje kultury – Gminny
Ośrodek Kultury w Jaśle z siedzibą w Trzcinicy oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle
z siedzibą w Szebniach. Bliskość miasta Jasła sprawia, że na terenie gminy usługi GOK
ukierunkowane są głównie na dzieci i młodzież. Gmina Jasło może pochwalić się m.in.
wzrostem liczby czytelników GBP w okresie 2002-2012. Co ważne, na terenie gminy Jasło,
w Trzcinicy, działa Skansen Archeologiczny „Karpacka Troja”, stanowiący oddział Muzeum
Podkarpackiego w Krośnie, którego popularność systematycznie wzrasta.
Z danych statystycznych obrazujących czytelnictwo w gminie Jasło wynika, że poziom
liczby czytelników od siedmiu lat (2005 roku) waha się wokół 1 500 osób (+/- do 80 osób).
Pozytywnym zjawiskiem jest sytuacja odwrotna niż w kilku gminach powiatu jasielskiego,
gdzie w porównaniu do 2002 roku w ciągu 10 lat liczba czytelników spadła. W gminie Jasło
mamy tendencję odwrotną – liczba czytelników w okresie 2002-2012 wzrosła o około
13 proc. Aktywność czytelnicza jest nieco lepsza niż średnia dla całego powiatu jasielskiego,
która w 2002 roku wynosiła 19,1 wypożyczeń, a w 2012 roku 19,0 wypożyczeń, ale także
w tym wskaźniku widoczne są tendencje pozytywne. Jeszcze w 2002 roku jeden czytelnik
w gminie Jasło dokonywał w ciągu roku średnio 15,8 wypożyczeń księgozbioru, a w 2012
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roku już 19,4, co oznacza wzrost wypożyczeń na jednego czytelnika o ok. 23 proc. W GBP i jej
filiach działają pracownie internetowe z ich usług skorzystało w latach 2011/2012-13 347
użytkowników. Liczba wejść na stronę Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej od 01.01. –
31.12.2012 r. – 15 967 odsłon. Dane te obrazuje poniższa tabela, w której zawarte są
również informacje o odwiedzających muzeum w latach 2011-2012.

Tabela 38. Podstawowe dane statystyczne o usługach kulturalnych w gminie Jasło
jednostka
2002
2005
Czytelnicy w ciągu roku
osoba
1 264
1 497
Czytelnicy bibliotek
osoba
80
95
publicznych na 1 000 ludności
Księgozbiór
wolumin
34 525 35 152
Wypożyczenia księgozbioru na wolumin
15,8
18,6
1 czytelnika
Zwiedzający muzea i oddziały
osoba
(Skansen Archeologiczny
„Karpacka Troja”)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

2008
1 535
97

2010
1 499
93

2011
1 528
94

2012
1 428
88

36 570
20,4

36 985
19,3

37 329
18,3

37 821
19,4

-

-

46 761

51 782

Kluczowe wyzwania dla gminy
Z przeprowadzonej analizy wynika, że do najważniejszych wyzwań wobec usług
kulturalnych edukacyjnych świadczonych przez gminę Jasło, należą:
1. Poprawienie oferty usług kulturalnych poprzez stworzenie możliwości finansowych na
wkład własny, potrzebny do pozyskiwania środków zewnętrznych.
2. Wybudowaniu nowego obiektu na cele kulturalne na terenie gminy, z własną salą
widowiskową i wystawienniczą w celu poprawy jakości usług i ich większe zróżnicowanie.
3. Promocja Skansenu Archeologicznego „Karpacka Troja” w celu poprawy znaczenia gminy
wśród ośrodków o wysokiej atrakcyjności kulturalnej.
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Kołaczyce
Formy organizacyjne
Instytucje kultury prowadzone przez samorząd gminy Kołaczyce to Gminny Ośrodek
Kultury w Kołaczycach z siedzibą w Bieździedzy oraz Gminna Biblioteka Publiczna
w Kołaczycach.
Na podstawie uchwały Nr XIV(64/95) z dnia 3 listopada 1995 roku, Rada Gminy
Kołaczyce zarządziła reorganizację Gminnego Ośrodka Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna
została – po kilku latach współistnienia z ośrodkiem kultury – samodzielną jednostką
organizacyjną gminy, natomiast działalność kulturalna została przydzielona do prowadzenia
w ramach pracy Urzędu Gminy. Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach jako samodzielna
jednostka organizacyjna został powołany uchwałą Rady Gminy Kołaczyce Nr XLIII\245\2009
z 4 grudnia 2009 roku. GBP działa na podstawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kołaczycach,

nadanego

uchwałą

Rady

Gminy

Kołaczyce

nr

XXVI/154/2000

z 25 października 2000 roku.
Od 2000 roku nadzór organizacyjny i merytoryczny nad GBP sprawuje Miejska
Biblioteka Publiczna w Jaśle, wykonująca zadania biblioteki powiatowej dla powiatu
jasielskiego. Opiekę instruktażową zapewnia aktualnie Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Rzeszowie.
Drugą instytucją kultury, dla której organizatorem jest gmina Kołaczyce jest Gminny
Ośrodek Kultury w Kołaczycach, swoim zasięgiem obejmuje obszar całej gminy, a jego
siedziba mieści się w sołectwie Bieździedza. Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach działa na
podstawie Statutu nadanego uchwałą Rady Gminy Kołaczyce Nr XLIII\245\2009 z 4 grudnia
2009 roku. Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach wpisany jest do rejestru instytucji
kulturalnych prowadzonego przez gminę Kołaczyce pod numerem 2, a Gminna Biblioteka
Publiczna w Kołaczycach pod numerem 1/95.

Dostępność terytorialna
Struktura osadnictwa oraz sieć dróg lokalnych i dostęp do drogi krajowej nr 73 mają
istotny wpływ na dostępność do oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy. Biegnąca
zachodnią stroną droga krajowa nr 73 zapewnia komunikację z pobliskimi miastami (Jasło,
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Pilzno), ale głównie mieszkańcom miejscowości w bezpośrednim sąsiedztwie tej trasy.
Korzystanie z usług kulturalnych w centrum administracyjnym gminy wymaga w przypadku
niektórych miejscowości dojazdu w czasie porównywalnym do dojazdu bezpośrednio do
oferującego więcej usług kulturalnych miasta Jasła, jednak podstawowe usługi kulturalne
samorządu gminy Kołaczyce prowadzone są w filiach zlokalizowanych w miejscowościach
gminy.

Gminny

w następujących

Ośrodek

Kultury

sołectwach:

w

Kołaczycach

Bieździadka,

prowadzi

Bieździedza,

terenowe

placówki

Kołaczyce, Lublica, Nawsie

Kołaczyckie, Sieklówka, Sowina. Czas pracy GOK i jego filii dostosowany jest do potrzeb
mieszkańców, skorelowany w dużym stopniu w relacji do godzin prowadzenia zajęć
szkolnych.
Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach obecnie mieści się w budynku Gminnego
Ośrodka Kultury, który jest własnością gminy. Zajmuje ona dwa pomieszczenia o łącznej
powierzchni 75,3 m2, które znajdują się na dwóch poziomach: czytelnia na parterze,
natomiast wypożyczalnia na pierwszym piętrze. Lokal nie jest przystosowany do korzystania
z biblioteki przez osoby niepełnosprawne. Łatwiejszą dostępność do usług bibliotecznych
zapewniają punkty biblioteczne w sołectwach: Bieździadka, Lublica, Sieklówka, Sowina.
Biblioteka czynna jest pięć razy w tygodniu, w dni robocze, od poniedziałku do piątku
(poniedziałki i czwartki od 9.00-17.00, a w pozostałe dni od 8.00-16.00). Lokal nie jest
przystosowany do korzystania z biblioteki przez osoby niepełnosprawne.
Ze względu na dogodną komunikację niektórych miejscowości gminy Kołaczyce
z miastem powiatowym Jasłem oraz dobry dojazd drogą krajową nr 73 do drugiego
pobliskiego miasta, położonego w powiecie dębickim Pilzna, dostęp części mieszkańców
gminy do szerszej oferty usług umożliwia korzystanie z placówek kulturalnych, o odmiennym
profilu działania (Jasielski Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury, kino). Możliwości
korzystania z potencjału kulturalnych placówek przede wszystkim miasta Jasła zależą od
mobilności i możliwości samodzielnego dojazdu, zarówno prywatnymi środkami lokomocji,
jak i komunikacji publicznej.
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Dostępność cenowa
Realizując zadania statutowe obie placówki kulturalne gminy Kołaczyce skupiają się
na prowadzeniu zajęć bądź to całkowicie bezpłatnych, bądź też częściowo odpłatnych, choć
w niewielkim stopniu. Daje to szansę na dostęp do usług kulturalnych świadczonych
w gminie dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od osiąganych dochodów. Sprzyja temu
także funkcjonalna sieć placówek filialnych GOK i GBP w większości miejscowości gminy.
Natomiast w przypadku korzystania z bogatszej i bardziej różnorodnej oferty
dostępnej poza gminą, gdzie częstsze są formy odpłatne (zajęcia, kino, koncerty itp.)
a dodatkowym

obciążeniem

finansowym

jest

koszt

dojazdu,

należy

liczyć

się

z powstawaniem bariery dostępu do części usług kulturalnych, szczególnie dla osób
z niższych przedziałów dochodowych.

Różnorodność i kompleksowość
Gminna Biblioteka Publiczna jest instytucją kultury prowadzoną przez organizatora,
jakim jest gmina Kołaczyce, i posiada osobowość prawną. Wpisana jest do rejestru instytucji
kultury prowadzonego przez gminę Kołaczyce pod numerem 1/95. Działalność biblioteki
finansowana jest z budżetu gminy. Średni roczny budżet GBP wynosi około 100 tys. zł
rocznie.
Jak stwierdzono na stronie internetowej GBP w Kołaczycach: „Celem Gminnej
Biblioteki Publicznej jest prowadzenie wielokierunkowej działalności, zaspokajającej
i rozwijającej potrzeby informacyjne, oświatowe i kulturalne mieszkańców. Biblioteka służy
również upowszechnianiu i promocji kultury lokalnej. Do podstawowych zadań Gminnej
Biblioteki Publicznej w Kołaczycach należy:


gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
służących

rozwijaniu

czytelnictwa

oraz

zaspakajaniu

potrzeb

informacyjnych,

edukacyjnych, samokształceniowych i kulturalnych środowiska, z uwzględnieniem
materiałów dotyczących własnej Gminy i regionu;


obsługa czytelników poprzez udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na
zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej;



prowadzenie działalności informacyjnej, informowanie o zbiorach własnych, a także
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innych bibliotek i ośrodków informacji naukowej;


organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym
i niepełnosprawnym;



współpraca z instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra użytkowników biblioteki
i mieszkańców gminy;



działalność kulturalna i edukacyjna, zgodna z aktualnym zapotrzebowaniem środowiska;



organizowanie imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo;



pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliograficznej na terenie gminy, a także
współpracowanie z biblioteką powiatową w zakresie sprawnej organizacji sieci
informacji.”

Ciekawym poszerzeniem oddziaływania na życie kulturalne w gminie są dyskusyjne
Kluby Książki, będące wspólnym projektem Instytutu Książki i bibliotek wojewódzkich
adresowanym przede wszystkim do czytelników korzystających z bibliotek publicznych.
Celem klubów, działających od 2007 roku, jest także ożywienie środowisk skupionych wokół
bibliotek oraz zachęcenie samych bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie.
Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach z siedzibą w Bieździedzy swoim zasięgiem
obejmuje obszar całej gminy, a jego siedziba mieści się w sołectwie Bieździedza, gdzie
korzysta z użyczonego przez gminę budynku. GOK wpisany jest do rejestru instytucji kultury
prowadzonego przez gminę Kołaczyce pod numerem 2. Działalność ośrodka finansowana jest
z budżetu gminy. Średni roczny budżet GOK w Kołaczycach wynosi około 365 tys. zł rocznie.
Zgodnie z zapisami Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach, w jego skład
wchodzą kluby młodzieżowe oraz Centrum Kształcenia Na Odległość – Wioska Internetowa
położone w sołectwie Sieklówka.
Zadaniami i celami działania tej placówki – w myśl zapisów statutowych – są:


rozwijanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy;



upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą;



wzbogacanie dorobku kultury Ziemi Kołaczyckiej;



edukacja kulturalna mieszkańców;



organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;
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tworzenie

warunków

dla

rozwoju

amatorskiego

ruchu

artystycznego

oraz

zainteresowanie kulturą i sztuką;


tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego;



rozwijanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców w oparciu o zespoły
artystyczne i koła zainteresowań;



działanie w celu integracji społeczności lokalnych poprzez tworzenie warunków do
kultywowania i rozwijania narodowych, regionalnych i środowiskowych wartości
kulturalnych;



organizowanie spektakli, festiwali, koncertów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych
i rozrywkowo-rekreacyjnych;



prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej;



zabezpieczenie warunków aktywnego uczestnictwa w tworzeniu i upowszechnianiu
amatorskiego ruchu artystycznego.

Poziom usług
Poziom usług świadczonych przez gminne instytucje kultury można ocenić jako
spełniający podstawowe potrzeby mieszkańców w zakresie działalności bibliotecznej oraz
upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej. Usługi GOK i GBP prowadzone są
w dziedzinach, w których istnieją potrzeby zgłaszane przez mieszkańców.
Natomiast trudno jest ocenić świadczeniodawcom usług zakres i rodzaj potrzeb
w takich obszarach usług kulturalnych, jak kino, teatr czy organizacja koncertów muzycznych.
Wpływ polityki kulturalnej na zwiększanie się potrzeb mieszkańców na korzystanie
z usług kulturalnych i współudział w kształtowaniu oferty, zgodnie z oczekiwaniami różnych
grup społecznych i wiekowych, powinien odbywać się po dokonaniu dogłębniejszego
rozeznania oczekiwań i poznaniu opinii mieszkańców.

Podsumowanie
Usługi kulturalne świadczone są przez dwie instytucje – Gminny Ośrodek Kultury
i Gminną Bibliotekę Publiczną. Oferta GOK i GBP jest podobna jak w innych gminach
wiejskich, obydwie te placówki ułatwiają dostęp do swoich usług poprzez sieć filii. Bliskość
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miasta Jasła zwiększa dostępność mieszkańców gminy Kołaczyce do oferty stolicy powiatu,
ale jest dla gminnych instytucji także pewną konkurencją.
Danymi gromadzonymi na poziomie gminy, uwzględnianymi w badaniach
statystycznych są dane liczbowe dotyczące działalności bibliotecznej. Odzwierciedleniem
tendencji

czytelniczych

są

np.

takie

wskaźniki

jak:

ogólna

liczba

czytelników

zarejestrowanych w GBP oraz wskaźnik liczby czytelników na 1 000 mieszkańców.
W przedziale czasowym od 2002 roku do 2008 roku daje się zauważyć spadkowa tendencja
aktywności czytelników, ujmowana we wskaźniku liczby zarejestrowanych czytelników
w GBP, a tym samym – we wskaźniku czytelników bibliotek publicznych przypadających na
1 tys. mieszkańców. Optymistyczny jest jednak w tym okresie wzrost posiadanych
woluminów przez GBP oraz wypożyczeń przypadających rocznie średnio na jednego
czytelnika.
Dane te są w 2012 roku znacząco lepsze niż średnia dla całego powiatu jasielskiego,
która w 2002 roku wynosiła 19,1 wypożyczeń, a w 2012 roku 19,0 wypożyczeń. Tendencja
zanotowana w gminie Kołaczyce była więc dużo lepsza niż w całym powiecie, a wzrost
wypożyczeń był znaczący w ciągu dekady 2002-2012 i wyniósł ok. 48 proc.

Tabela 39. Podstawowe dane statystyczne o czytelnictwie w gminie Kołaczyce
jednostka
osoba
osoba

2002
1 045
121

2005
1 162
131

Czytelnicy w ciągu roku
Czytelnicy bibliotek
publicznych na 1 000 ludności
Księgozbiór
wolumin
23 352 23 339
Wypożyczenia księgozbioru na wolumin
18,4
19,5
1 czytelnika
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

2008
996
112

2010
873
96

2011
805
88

2012
772
85

24 965
27,2

24 426
25

25 101
24

25 593
23

Kluczowe wyzwania dla gminy
W świetle przeprowadzonej analizy, należy stwierdzić, że do najważniejszych wyzwań
wobec usług kulturalnych edukacyjnych świadczonych przez gminę Kołaczyce należą:
1. Wykreowanie dużej imprezy o ponadlokalnym charakterze.
2. Szczegółowe rozpoznanie oczekiwań mieszkańców wobec rodzaju i zakresu świadczenia
usług kulturalnych.
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Krempna
Formy organizacyjne
Działalność kulturalna prowadzona jest w gminie Krempna przez dwie samorządowe
instytucje kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Krempnej oraz Gminną Bibliotekę
Publiczną w Krempnej.
Podstawowym zadaniem GOKiR jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych
społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury oraz sztuki. Gminny
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Krempnej został powołany uchwałą nr IX/58/91 Rady Gminy
Krempna z dnia 30 kwietnia 1991 r. Wpisany jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego
przez gminę Krempna pod numerem 1.
Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi usługi biblioteczne, ze szczególnym
uwzględnieniem wypożyczeń książek oraz promocji czytelnictwa, służy upowszechnianiu
wiedzy i rozwojowi kultury. Gminna Biblioteka Publiczna działa na podstawie uchwały
nr XX/117/92 Rady Gminy Krempna z dnia 30 grudnia 1992 r. (statut).
Gminna Biblioteka Publiczna wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego
przez Gminę Krempna pod numerem 2.

Dostępność terytorialna
Ukształtowanie terenu, rozproszona lokalizacja wiosek oraz ich mała populacja
sprawiają, że obsługa mieszkańców przez obydwie instytucje kultury gminy Krempna odbywa
się w sposób scentralizowany w głównej miejscowości gminy – w Krempnej. Słabe
zaludnienie gminy powoduje, że połączenia komunikacją publiczną są rzadkie, co ogranicza
dostęp do centralnej miejscowości gminy osobom nie posiadającym własnego środka
lokomocji. Z uwagi na warunki terenowe i klimat górski dostępność ta jest jeszcze gorsza
w okresie zimowym, szczególnie w miejscowościach nie mających połączenia drogą
wojewódzką nr 992.
W porównaniu do pozostałych gmin powiatu jasielskiego gmina Krempna ma
najtrudniejszy dostęp do centrum życia społeczno-kulturalnego powiatu, czyli do miasta
Jasła. Odległość 33 km, jaka dzieli siedzibę gminy – miejscowość Krempna – od dużego
ośrodka miejskiego Jasła, praktycznie uniemożliwia codzienne korzystanie z usług
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kulturalnych prowadzonych w formie zajęć dodatkowych po południu, głównie ze względu
na czas dojazdu. Jeszcze trudniejszą komunikację z Jasłem mają mieszkańcy miejscowości
położonych w odleglejszych punktach gminy.
Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku potrzeby skorzystania z okazjonalnych
form życia kulturalnego, jakimi są koncerty, spektakle teatralne czy seanse kinowe,
organizowane w Jaśle. Odległość miejscowości gminy Krempna od miasta powiatowego Jasła
nie stanowi w takim przypadku bariery, problemy mogą natomiast powodować warunki
klimatyczne terenów górskich, szczególnie w zimie.

Dostępność cenowa
Usługi świadczone na terenie gminy Krempna przez dwie samorządowe instytucje
kultury ukierunkowane są na zaspokojenie potrzeb w zakresie statutowych zadań i realizację
celów, będących pochodną kompetencji gminy w zakresie kultury. Dlatego też zajęcia
w części odpłatne są rzadkością, zdecydowanie przeważają usługi bezpłatnie świadczone na
rzecz mieszkańców gminy.
Biorąc pod uwagę specyfikę terenu rolniczego i niskie dochody w gminie, zwiększanie
odpłatności za świadczenie usług kulturalnych może zbudować barierę dla dużej części
mieszkańców. Odzwyczajenie tej grupy od korzystania z oferty kulturalnej może
spowodować długofalowo negatywne skutki, odbijające się na zasięgu konsumentów dóbr
kultury. Bez powtarzalnych badań opinii mieszkańców trudno jest prognozować, za jakie
usługi świadczone na miejscu są w stanie ponosić koszty (i w jakiej wysokości), a jaka oferta
usług odpłatnych byłaby oczekiwana w przypadku korzystania z wydarzeń i imprez poza
miejscem zamieszkania (poza własną gminą).

Różnorodność i kompleksowość
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Krempnej jest samorządową instytucją kultury,
której organizatorem jest gmina Krempna. Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Krempnej
posiada osobowość prawną, a zgodnie z jego statutem zadania GOKiR w szczególności
obejmują:
„- edukację kulturalną środowiska w szczególności dzieci i młodzieży realizującą się
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w zainteresowaniach uczestników poprzez pracę w zespołach, kołach zainteresowań,
organizowanie kursów, przeglądów we wszystkich dziedzinach działalności kulturalnej
(współpraca z placówkami oświatowymi);
- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury;
- opiekę i promocję nad amatorskim ruchem artystycznym i sztuką ludową na terenie gminy;
- kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła
ludowego i artystycznego;
- rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
- organizowanie zespołowego uczestnictwa w gminnych imprezach kulturalnych.
GOKiR realizuje zadania określone w statucie poprzez organizację świetlic, klubów, sekcji,
zespołów oraz innych form działalności kulturalnej.
GOKiR może na zasadach określonych w odrębnych przepisach prowadzić działalność
gospodarczą z przeznaczeniem dochodów z tej działalności na działalność statutową
polegającą na:
- organizowaniu spektakli, koncertów, występów, festiwali, przeglądów, wystaw,
- prowadzeniu klubów, zespołów, kół zainteresowań, warsztatów artystycznych,
- organizowaniu imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych
- prowadzeniu działalności wydawniczej,
- prowadzeniu ognisk artystycznych i indywidualnej nauki gry na instrumentach,
- prowadzeniu wypożyczalni sprzętu muzycznego
- prowadzeniu zajęć wspierających edukację przedszkolną
- prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dorosłych.”
W stałych zajęciach GOKiR uczestniczy średniorocznie około 120 osób, są to wyłącznie
mieszkańcy gminy Krempna.
Do najważniejszych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez instytucje kultury
działające na terenie JST należą:


Dni Krempnej i Okolic, organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Krempnej w sierpniu. Czasami połączone są z dożynkami gminnymi. Adresatami
wydarzenia są przede wszystkim mieszkańcy gminy Krempna, w części także mieszkańcy
innych gmin powiatu jasielskiego oraz sąsiednich powiatów. Liczba uczestników tego
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wydarzenia to od 800 do 1 500 osób;


Pokaz kulinarny. Wydarzenie to organizowane jest przez Gminny Ośrodek Kultury
i Rekreacji w Krempnej wspólnie z kołami gospodyń wiejskich. W pokazie bierze udział
około 200 osób;



Doroczny koncert kolęd, organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Krempnej w okresie świątecznym z udziałem około 200 osób (włącznie z widzami);



Piknik rodzinny. Piknik ten organizowany jest przez GOKiR, we współpracy
z przedsiębiorcami, dla mieszkańców gminy oraz gości, turystów odwiedzających gminę
Krempna w okresie wakacyjnym. Gromadzi on dość liczne grono osób – około 800
uczestników i widzów.

Na ogół w powyższych wydarzeniach dominują mieszkańcy samej gminy Krempna,
a szacunkowe dane, określające proporcje udziału mieszkańców gminy i osób spoza niej,
wskazane przez organizatora, przedstawione są poniżej:


Dni Krempnej i Okolic: mieszkańcy gminy – 70%, powiatu 30%;



Pokaz kulinarny: mieszkańcy gminy – 90%, powiat 10%;



Koncert kolęd: mieszkańcy gminy – 100%;



Piknik rodzinny: mieszkańcy gminy – 50%, powiatu – 40%, spoza JST – 10%.

Znacznym udziałem w wydarzeniu kulturalnym osób spoza gminy mogą cieszyć się
organizatorzy Krempniańskiej Parady Historycznej (Towarzystwo Miłośników Krempnej
i Okolicy, Parafia Św. Maksymiliana w Krempnej lub Parafia w Desznicy, Stajnia „Rumak”
w Kotani, Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Zielony”), w której około 40 proc.
stanowią mieszkańcy gminy, podobny odsetek pochodzi z innych gmin powiatu jasielskiego,
a ok. 20 proc. spoza powiatu jasielskiego. Liczba uczestników Krempniańskiej Parady
Historycznej waha się między 1 tys. a 2 tys. osób.
Gminna Biblioteka Publiczna w Krempnej realizuje zadania statutowe w jednej
placówce, położonej w głównym ośrodku administracyjno-usługowym gminy – w sołectwie
Krempna. GBP jest czynna w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 15.00-19.00.
Wzbogaceniem oferty kulturalnej w gminie Krempna jest aktywność lokalnych grup
artystycznych i twórczych, do których należą: Koło Gospodyń Wiejskich – Krempna, Koło
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Gospodyń Wiejskich – Polany, Koło Gospodyń Wiejskich Świątkowa – Wielka i Mała, Zespół
Wokalny „Świątkowianki” – Świątkowa Wielka i Mała, Zespół Wokalny „Wilsznia” – Polany,
Klub Sportowy „Wrzos” – Krempna, Klub Miłośników Krempnej i Okolic, Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Myscowa prowadzące Szkołę Podstawową w Myscowej, Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Przygranicznych prowadzące Szkołę Podstawową w Grabiu.

Poziom usług
Ocena stanu zabezpieczenia usług kulturalnych świadczonych przez gminę Krempna
poprzez własne instytucje kultury i w zakresie ich statutowej działalności jest zadowalająca.
Modyfikacja oferty lub zmiana sposobu działania (np. czas pracy instytucji kultury)
dokonywana jest na bazie sygnałów usługobiorców (mieszkańców). Wzbogaceniem oferty
jest aktywność społeczna sformalizowanych i niesformalizowanych grup oraz działających
w gminie organizacji pozarządowych.
Dostęp do usług wykraczających poza tradycyjne dla niedużych gmin formy
upowszechniania i edukacji kulturalnej (takich jak kino, teatr czy koncerty muzyczne) jest
utrudniony, ale bliskość Jasła stwarza możliwości korzystania z takich form usług
kulturalnych.

Podsumowanie
Ukształtowanie terenu, rozproszona lokalizacja wiosek oraz ich mała populacja
sprawiają, że obsługa mieszkańców przez obydwie instytucje kultury gminy Krempna odbywa
się w sposób scentralizowany w głównej miejscowości gminy – w Krempnej. Tutaj mają
siedzibę Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna. Słabe zaludnienie gminy
powoduje, że połączenia komunikacją publiczną są rzadkie, co ogranicza dostęp do
centralnej miejscowości gminy osobom nie posiadającym własnego środka lokomocji.
Mieszkańcy Krempnej mają ponadto najtrudniejszy dojazd do siedziby powiatu – miasta
Jasła, a tym samym do placówek kulturalnych w tym mieście.
Znacznym udziałem w wydarzeniu kulturalnym osób spoza gminy mogą cieszyć się
organizatorzy Krempniańskiej Parady Historycznej – imprezy, która jest dobrym przykładem
partnerskiej realizacji dużego wydarzenia kulturalnego, które ma możliwość stać się
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markowym wydarzeniem o skali ponadpowiatowej.
Według statystycznych danych gromadzonych na poziomie gminy, dotyczących
działalności bibliotecznej, ta forma korzystania z usług kulturalnych ma wypracowaną grupę
aktywnych czytelników. Ostatnie dostępne dane pochodzą z roku 2012 i wnioskować z nich
można, że w zakresie działalności bibliotecznej gmina Krempna ma niższy wskaźnik liczony
liczbą stałych czytelników biblioteki w proporcji na 1 tys. mieszkańców, za to w liczbie
wypożyczeń przypadających na 1 czytelnika w pozytywny sposób odbiega od średniej
powiatowej.
Dane te są w 2012 roku znacznie wyższe niż średnia dla całego powiatu jasielskiego,
która w 2002 roku wynosiła 19,1 wypożyczeń, a w 2012 roku 19,0 wypożyczeń. Tymczasem
w Gminie Krempna w ciągu dziesięciu lat (2002-2012) wskaźnik wypożyczeń na 1 mieszkańca
wzrósł z 35,5 do 59,3 wypożyczeń przypadających na 1 czytelnika. Tak znaczący wzrost –
o 67 proc. – świadczyć może o potrzebie korzystania z usług kulturalnych takich, jakie jest
w stanie zapewnić na swoim poziomie kompetencji gmina. Uzasadnieniem takiej tezy mogą
być jeszcze dwa wskaźniki – także układające się w tendencję pozytywną – wzrost liczby
czytelników biblioteki w ciągu roku (z 135 w 2002 roku do 160 w 2012 roku – wzrost o 18,5
proc.) oraz liczby czytelników na 1 000 ludności (z 66 w 2002 roku do 80 w 2012 roku –
wzrost o 21 proc.)

Tabela 40. Podstawowe dane statystyczne o czytelnictwie w gminie Krempna
jednostka 2002
2005
2008
2010
2011
2012
Czytelnicy w ciągu roku
osoba
135
143
158
142
158
160
Czytelnicy bibliotek
osoba
66
73
80
70
79
80
publicznych na 1 000 ludności
Księgozbiór
wolumin
10 014 10 557
9 746 10 090 10 061
9 892
Wypożyczenia księgozbioru na wolumin
35,5
43,1
38,0
62,5
57,4
59,3
1 czytelnika
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
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Kluczowe wyzwania dla gminy
Z przeprowadzonej analizy wynika, że do najważniejszych wyzwań wobec usług
kulturalnych edukacyjnych świadczonych przez gminę Krempna, należą:
1. Decentralizacja świadczenia usług – dotarcie z nimi do różnych miejscowości gminy,
w celu poprawy dostępności do usług kulturalnych.
2. Wzmocnienie instytucjonalne organizacji pozarządowych w gminie z jednoczesnym
zwiększaniem środków, z których mogłyby one korzystać w celu świadczenia usług
kulturalnych.

Nowy Żmigród
Formy organizacyjne
Instytucjami kultury prowadzonymi przez samorząd gminy Nowy Żmigród są: Gminna
Biblioteka Publiczna w Nowym Żmigrodzie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Nowym
Żmigrodzie. Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie realizuje zadania gminy z zakresu
upowszechniania kultury. GOK w Nowym Żmigrodzie rozpoczął działalność 1 września 1992
roku, a utworzony został uchwałą Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie nr XXII/129/92
z 8 sierpnia 1992 roku.
Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie działa na podstawie uchwały
nr X/87/03 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 29 października 2003 r. w sprawie
przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie (zmieniona w pewnej
części w grudniu 2003 roku oraz później w 2012 roku) GOK w Nowym Żmigrodzie jest
wpisany do rejestru instytucji kultury gminy Nowy Żmigród pod numerem 1.
Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Żmigrodzie rozpoczęła działalność 1 września
1992 roku, a utworzona został uchwałą Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie nr XXII/128/92
z 8 sierpnia 1992 roku.
Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Żmigrodzie ma nakreślone zadania statutowe
zgodnie z uchwałą nr XXI/208/00 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 20 grudnia 2000 roku
w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Żmigrodzie (podobnie jak
w przypadku GOK, Statut także zmieniano dwukrotnie). Biblioteka ta prowadzi dwie filie – są
to filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kątach i w Nienaszowie. GBP w Nowym Żmigrodzie
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jest wpisana do rejestru instytucji kultury gminy Nowy Żmigród pod numerem 2.
16 stycznia 2013 roku Rada Gminy w Nowym Żmigrodzie podjęła uchwałę
nr XXVII/190/2013 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury –
Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Jej realizacja oznaczać będzie
powstanie jednej instytucji kultury samorządu gminnego, skupiającej całość zadań z obszaru
upowszechniania i edukacji kulturalnej oraz działalności bibliotecznej.

Dostępność terytorialna
Górzysty teren oraz oparcie sieci połączeń drogowych o dwie drogi o kategorii dróg
wojewódzkich sprawiają, że dostępność terytorialna dla mieszkańców poszczególnych
miejscowości do usług kulturalnych jest bardzo zróżnicowana. Mieszkańcy sołectw nie
leżących przy drogach wojewódzkich (numery 993 i 992) mają stosunkowo bliski dojazd do
centrum gminy – miejscowości Nowy Żmigród, ale korzystanie z oferty kulturalnej miasta
powiatowego Jasła wymaga od nich poświęcenia niemal dwukrotnie (w przypadku najdalej
odległych od dróg wojewódzkich miejscowości) więcej czasu niż np. przez mieszkańców
Nowego Żmigrodu.
Pod względem dostępności do oferty usług kulturalnych, mieszkańców gminy Nowy
Żmigród można więc podzielić na dwie grupy:


mieszkańcy sołectw leżących przy drogach wojewódzkich, mający ułatwiony dostęp do
usług w samym Nowym Żmigrodzie oraz w Jaśle;



mieszkańcy sołectw położonych w odleglejszych obszarach gminy, mający szybki dostęp
wyłącznie do usług w centrum gminy – wioski Nowy Żmigród.

Jest to o tyle istotna kategoria wyróżnienia, że Gminny Ośrodek Kultury w Nowym
Żmigrodzie nie prowadzi filii w sołectwach, natomiast Gminna Biblioteka Publiczna ma tylko
dwie filie – w Kątach i w Nienaszowie. Dzięki takiemu układowi filii bibliotecznych – w dwóch
częściach gminy (Kąty – południowo-zachodnia; Nienaszów – północno-wschodnia) dostęp
do wypożyczalni bibliotecznych jest nieco ułatwiony, lecz kompletna oferta usług
kulturalnych skupia się wyłącznie w samym Nowym Żmigrodzie.
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Dostępność cenowa
Prowadzenie zajęć odpłatnych, nawet tylko w części pokrywających koszty ich
organizacji, jest rzadko stosowane. Dotyczy to zwłaszcza zajęć dla dzieci i młodzieży,
stanowiących znaczną część oferty GOK, ale podobnie traktowane są imprezy artystyczne czy
przeglądy twórczości ludowej, które mają formułę otwartą dla wszystkich zainteresowanych.
Działalność biblioteczna jest również działalnością niemal w 100 proc. finansowaną z dotacji
gminnych oraz pozyskiwanych środków zewnętrznych.
Praktyka taka ma swoje uzasadnienie z dwóch powodów – pierwszym jest
przyzwyczajenie mieszkańców do bezpłatnego korzystania z usług kulturalnych; drugim jest
ryzyko niepowodzenia usług i organizacji wydarzeń kulturalnych, w przypadku których
ustalona zostałaby jakaś forma urealnionej (w proporcji do kosztów) odpłatności.

Różnorodność i kompleksowość
Obecnie zajmowany przez GOK budynek, jest również siedzibą GBP. Baza lokalowa
GOK, zlokalizowanego tylko w jednej miejscowości utrudnia zabezpieczenie usług
w stosunkowo równomierny sposób mieszkańcom całej gminy, chociaż jego podstawowym
zadaniem jest prowadzenie działalności kulturalnej na terenie całej gminy Nowy Żmigród.
Najważniejszym celem działalności GOK w Nowym Żmigrodzie jest edukacja kulturalna,
gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, tworzenie
warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru oraz rękodzieła i sztuki
ludowej. Nowożmigrodzki GOK jest także organizatorem licznych imprez kulturalnych, często
łączących walory wydarzeń rekreacyjno-sportowych.
GOK prowadzi także sekcje, zespoły, kółka zainteresowań oraz inne formy działalności
kulturalnej oraz działalność wydawniczą i charytatywną. Ośrodek kultury w Nowym
Żmigrodzie ma nawiązaną współpracę z instytucjami na Słowacji i na Węgrzech, co pozwala
uatrakcyjniać ofertę podczas wydarzeń z udziałem artystów z partnerskich samorządów.
Zgodnie ze statutem, do zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie
należą:
„1) edukacja kulturalna środowiska, w szczególności dzieci i młodzieży realizująca się
w zainteresowaniach uczestników poprzez pracę w zespołach, kołach zainteresowań,
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organizowanie kursów, przeglądów we wszystkich dziedzinach działalności kulturalnej
(współpraca z placówkami oświatowymi),
2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury,
3) opieka i promocja nad amatorskim ruchem artystycznym i sztuką ludową na terenie
gminy,
4) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
5) rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
6) organizowanie zespołowego uczestnictwa w gminnych imprezach kulturalnych,
7) współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i szkołami
oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań.
Ośrodek Kultury realizuje te zadania określone poprzez organizację świetlic, klubów, sekcji,
zespołów oraz innych form działalności kulturalnej, społecznie akceptowanych.”

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Żmigrodzie określa jej zadania w
sposób następujący:
„Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:
1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych
ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz
prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb
dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych.
3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliotecznej.
4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury,
organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych
i kulturalnych społeczeństwa.
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.”

Jednocześnie Statut dopuszcza, że biblioteka może również podejmować inne
działania wynikające z potrzeb środowiska związane z książką i popularyzacją czytelnictwa na
podstawie odrębnych przepisów.
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Poziom usług
Poziom usług dostępnych lokalnie, świadczonych przez gminne instytucje kultury, jest
oceniany przez dostawców usług jako wystarczający, optymalny przy posiadanych obecnie
środkach finansowych oraz zasobach lokalowych. Niemniej dostrzegalne są braki
w infrastrukturze obiektów służących realizacji usług kulturalnych, czego najwyraźniejszym
odzwierciedleniem jest nierównomierny terytorialnie dostęp do placówek GOK i GBP.
W obydwu tych placówkach nie ma dostępnej wiedzy nt. oczekiwań mieszkańców
w zakresie zmiany oferty usług kulturalnych (formy zajęć, rodzaje zajęć, czas świadczenia
usług, dostęp do usług poza gminą – np. kino, teatr itp.

Podsumowanie
W gminie Nowy Żmigród usługi kulturalne świadczą dwie samorządowe instytucje
kultury, dla których organizatorem jest gmina. Są to Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna
Biblioteka Publiczna w Nowym Żmigrodzie. Biblioteka zapewnia swoim czytelnikom lepszy
dostęp dzięki posiadaniu trzech placówek – głównej w Nowym Żmigrodzie i dwóch filii.
Natomiast działalność GOK jest scentralizowana – instytucja ta nie posiada żadnej filii i musi
prowadzić działalność w terenie w sposób okazyjny. Według danych ujmowanych
w statystykach, w gminie Nowy Żmigród w przedziale czasowym lat 2002-2012 spadek liczby
czytelników wyniósł około 14 proc., a spadek zarejestrowanych czytelników bibliotek
przypadających na każdy 1 000 mieszkańców gminy wyniósł w tym samym czasie niemal tyle
samo – około 13 proc.
Z danych statystycznych obrazujących pewien obszar usług kulturalnych, ujmowany
statystycznie na poziomie gminy (dane GUS), wynika, że w ciągu dziesięciu ostatnich lat
(okres 2002-2012) liczba czytelników bibliotek publicznych malała, czego nie udało się
wyhamować mimo chwilowego wzrostu czytelnictwa w 2010 roku. Pochodną tej tendencji
był spadek zarejestrowanych czytelników bibliotek przypadających na każdy 1 000
mieszkańców gminy Nowy Żmigród.
Spadek liczby czytelników w przedziale czasowym lat 2002-2012 wyniósł około
14 proc., a spadek zarejestrowanych czytelników bibliotek przypadających na każdy 1 000
mieszkańców gminy wyniósł w tym samym czasie niemal tyle samo – około 13 proc. Poniżej
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średniej dla powiatu jasielskiego wypadł wskaźnik liczby wypożyczeń w ciągu roku na
jednego czytelnika – 17,4 woluminów w ciągu roku (dane za 2012 rok), podczas gdy dla
powiatu wskaźnik ten wyniósł 27,3. Dane te obrazuje poniższa tabela.

Tabela 41. Podstawowe dane statystyczne o czytelnictwie w gminie Nowy Żmigród
jednostka
osoba
osoba

2002
2005
2008
2010
2011
2012
1 438
1 366
1 257
1 270
1 249 1 244
152
146
137
135
133
133

Czytelnicy w ciągu roku
Czytelnicy bibliotek publicznych
na 1 000 ludności
Księgozbiór
wolumin
27 652 28 807
Wypożyczenia księgozbioru na
wolumin
15,3
15,2
1 czytelnika
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

31 283
21,8

32 620
15,7

33 569 34 331
15,6
17,4

Kluczowe wyzwania dla gminy
W świetle przeprowadzonej analizy, do najważniejszych wyzwań wobec usług
kulturalnych edukacyjnych świadczonych przez gminę Nowy Żmigród, należą:
1. Rozszerzenie potencjału bazy kulturalnej poprzez budowę amfiteatru w Nowym
Żmigrodzie oraz wygospodarowanie i urządzenie świetlic na działalność kulturalną
w Domach Ludowych i remizach strażackich.
2. Zwiększenie dotacji z budżetu gminy dla Domów Ludowych i remiz strażackich w celu
poprawy jakości i różnorodności oferty kulturalnej.

Osiek Jasielski
Formy organizacyjne
Instytucjami kultury prowadzonymi przez samorząd gminy Osiek Jasielski są: Gminna
Biblioteka Publiczna w Osieku Jasielskim oraz Gminny Ośrodek Kultury w tej samej
miejscowości.
Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku Jasielskim została powołana w 1949 r. przez
Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Osieku Jasielskim. Działa aktualnie na podstawie
Statutu przyjętego uchwałą Nr XV/85/2011 Rady Gminy w Osieku Jasielskim z dnia
28 grudnia 2011 roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku
Jasielskim. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa
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oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.
Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim został powołany w 1982 r. przez Radę
Gminy w Osieku Jasielskim. Jego zakres działań i cele precyzuje uchwała Nr XV/86/2011 Rady
Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie nadania Statutu Gminnego
Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim.
Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku Jasielskim znajduje się w budynku Wiejskiego
Domu Kultury. Biblioteka jest samorządową (gminną) instytucją kultury, której
organizatorem jest gmina Osiek Jasielski. W rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez
gminę Osiek Jasielski GOK wpisany jest pod numerem 1, a druga instytucja kultury – Gminny
Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim pod numerem 2.

Dostępność terytorialna
Oparcie połączeń komunikacji publicznej o układ dwóch dróg głównych w kategorii
dróg wojewódzkich (992 i 993) rzutuje na możliwość korzystania z oferty placówek
kulturalnych położonych w samym Osieku Jasielskim (GOK i GBP) oraz w Samoklęskach (filia
GBP). Mieszkańcy tych dwóch sołectw są więc w pozycji uprzywilejowanej w stosunku do
osób mieszkających w pozostałych wsiach gminy. Oceniając dostępność terytorialną do usług
świadczonych w powiatowym mieście Jaśle należy wskazać mieszkańców Świerchowej jako
tych, którzy są w stanie najszybciej dojechać do Jasła, gdzie mają do dyspozycji bogatą sieć
placówek, zarazem bardziej różnorodną niż w swojej gminie (kino, formy teatralne
przedstawiane w Jasielskim Domu Kultury, oferta Młodzieżowego Domu Kultury).

Dostępność cenowa
Podobnie jak w innych gminach powiatu jasielskiego – a generalnie w mniejszych
ośrodkach wiejskich i miejskich – oferta usług kulturalnych oparta jest głównie na zajęciach,
warsztatach i innych formach korzystania z czasu wolnego świadczonych albo całkowicie
nieodpłatnie, albo za niewielką, symboliczną, odpłatnością.
Do kategorii zajęć nieodpłatnych należą m.in. warsztaty oraz zajęcia malarskie,
wyrobów z bibuły, gotowania i pieczenia, nauki gry w tenisa stołowego, kursów tańca
towarzyskiego. Praktyka taka stosowana jest ze względu na ocenę stopnia zamożności
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mieszkańców gminy, żyjących przede wszystkim z działalności rolniczej i hodowlanej. Dzięki
temu liczba korzystających z zajęć kulturalnych w instytucjach kultury prowadzonych przez
gminę (kursy, warsztaty itp.) wynosi około 300 osób, przy czym niemal wszyscy to
mieszkańcy gminy.
Wieloletnie przyzwyczajenia do korzystania z usług kulturalnych „za darmo”
powodują, że wzbogacenie oferty usług, przy jednoczesnym wprowadzeniu odpłatności za
nie nawet na zbliżonym do rynkowego poziomie, mogłoby skończyć się niepowodzeniem.
Trudno jest również oszacować jaka część mieszkańców gminy chciałaby skorzystać (i jak
często) z nowych atrakcji kulturalnych i za jaką cenę. Okres stagnacji gospodarczej nie jest
okresem sprzyjającym do zmian niosących za sobą wzrost kosztów życia i korzystania z usług.

Różnorodność i kompleksowość
Obydwie funkcjonujące w gminie instytucje kultury zapewniają na terenie gminy –
z podkreśleniem jednak nierównomiernego dostępu terytorialnego – podstawowe usługi
kulturalne, typowe dla profilu usług oczekiwanych w małych gminach.
Godziny otwarcia GBP w Osieku Jasielskim – trzy dni w tygodniu od 9.00 do 17.00
i jeden raz w tygodniu od 9.00 do 16.00 generalnie odpowiadają potrzebom mieszkańców.
Dostęp do sieci internetowej w GBP możliwy jest dzięki realizacji przez GBP programu
„Ikonka”, ze wsparciem którego w siedzibie GBP w Osieku Jasielskim znajdują się
3 stanowiska komputerowe dla czytelników i taka sama liczba stanowisk komputerowych
jest w filii GBP w Samoklęskach. Ponadto w GBP na bieżąco organizowane są wystawy prac
czytelników, które można obejrzeć w bibliotece, co popularyzuje tematykę czytelnictwa
wśród mieszkańców gminy i zachęca ich do odwiedzin GBP. Działania te powodują, że
biblioteka przyciąga do swoich placówek wciąż nowych czytelników.
Kierunki działań i zadania Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim określa
uchwała Nr XV/85/2011 Rady Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim Jak stwierdzono
w Statucie GBP, do szczegółowego zakresu działań biblioteki należy:
„a)

gromadzenie,

opracowywanie

i

przechowywanie

z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
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materiałów

bibliotecznych

b) wytwarzanie materiałów informacyjnych,
c) udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu, na zewnątrz oraz prowadzenie
wypożyczeń między bibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży
oraz osób niepełnosprawnych,
d) prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnienie informacji
własnych i zewnętrznych,
e) popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,
f) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i towarzystwami w rozwijaniu
i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
g) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.”

Druga instytucja kultury gminy Osiek Jasielski – Gminny Ośrodek Kultury – działa
w oparciu o Statut GOK przyjęty uchwałą Nr XV/86/2011 Rady Gminy w Osieku Jasielskim
z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku
Jasielskim. W dokumencie jako szczególne zadania ośrodka wymienia się:
„a) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,
b) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochroną i udostępnianie dóbr kultury,
c) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego orz zainteresowanie
wiedzą i sztuką,
d) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
e) rozpoznanie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.”
Ponadto stwierdza się, że Gminny Ośrodek Kultury może na zasadach określonych
w odrębnych przepisach prowadzić działalność gospodarczą polegającą na:
„a) organizowaniu spektakli, koncertów, odczytów,
b) organizowaniu imprez artystycznych, rozrywkowych, turystycznych i sportowych,
c) prowadzeniu ognisk artystycznych.”

Do największych imprez z obszaru kultury w gminie Osiek Jasielski należą: Rajd
rowerowy – trzy kościoły, trzy historie; V Piknik Rodzinny w Załężu; Dni Osieka 2012; Brama
w Beskid Niski; obchody Święta Chleba w Świerchowej.
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Poziom usług
Poziom usług kulturalnych dostępnych w placówkach własnych samorządu gminnego
można ocenić jako zadowalający, ze wskazaniem jednak na pewien stopień scentralizowania
usług w dwóch sołectwach gminy Osiek Jasielski – w Osieku Jasielskim i Samoklęskach.
Jakość i poziom usług kinowych czy teatralnych oraz dostępność do nich, czy powszechność
korzystania z nich są niemożliwe do oceny bez przeprowadzenia badań na reprezentatywnej
grupie mieszkańców, gdyż dane o tych usługach nie są dostępne na poziomie gminy Osiek
Jasielski.

Podsumowanie
Instytucjami kultury prowadzonymi przez samorząd gminy Osiek Jasielski są: Gminna
Biblioteka Publiczna w Osieku Jasielskim oraz Gminny Ośrodek Kultury w tej samej
miejscowości. Są to jednak instytucje dość scentralizowane, co utrudnia dostęp do usług
ogółowi mieszkańców gminy. Jedynie mieszkańcy sołectwa Samoklęski mają do dyspozycji
filię GBP.
Obok standardowych usług w obszarze upowszechniania kultury i działalności
bibliotecznej uzupełnieniem oferty są imprezy i wydarzenia kulturalne. Do największych
imprez z obszaru kultury w gminie Osiek Jasielski należą: Rajd rowerowy – trzy kościoły, trzy
historie; V Piknik Rodzinny w Załężu; Dni Osieka 2012; Brama w Beskid Niski; obchody Święta
Chleba w Świerchowej. Nie są to jednak jeszcze imprezy, które swoim oddziaływaniem
promowałyby gminę w skali ponadpowiatowej czy regionalnej.
Z danych statystycznych obrazujących pewien wycinek usług kulturalnych,
agregowanych na poziomie gminy, możemy ocenić tendencje w obszarze czytelnictwa
i korzystania z bibliotek na poziomie gminy. Prezentowane poniżej dane dla gminy Osiek
Jasielski nie są niepokojące, ale też nie widać w nich tendencji pozytywnych, jeśli chodzi
o aktywność czytelników i samej instytucji kultury w pozyskiwaniu nowych klientów do
bibliotek.
Dane odnośnie liczby wypożyczeń dokonanych przez jednego czytelnika w ciągu roku
są niemal identyczne jak dla całego powiatu jasielskiego, która w 2002 roku wynosiła 19,1
wypożyczeń, a w 2012 roku 19,0 wypożyczeń. W przypadku gminy Osiek Jasielski mamy
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w 2012 roku wynik wypożyczeń księgozbioru przypadający na 1 czytelnika dokładnie taki sam
jak średnia dla powiatu jasielskiego. Powoli rośnie księgozbiór w zasobach GBP w Osieku
Jasielskim (z 16 787 woluminów w 2002 roku do 17 298 woluminów w 2012 roku).
Gorzej wypadają dane dla liczby zarejestrowanych czytelników w ciągu roku –
widoczny tu jest spadek z 673 czytelników w 2002 roku do 634 czytelników w 2012 roku, co
przekłada się na niższy wskaźnik czytelników bibliotek publicznych obliczany na 1 000
mieszkańców gminy. Dane szczegółowe za lata 2002-2012 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 42. Podstawowe dane statystyczne o czytelnictwie w gminie Osiek Jasielski
jednostka 2002
2005
2008
2010
2011
2012
Czytelnicy w ciągu roku
osoba
673
683
668
647
650
634
Czytelnicy bibliotek
osoba
127
128
125
120
120
118
publicznych na 1 000 ludności
Księgozbiór
wolumin
16 787 17 290 16 962 17 208 17 311 17 298
Wypożyczenia księgozbioru na wolumin
18,0
17,8
19,2
19,7
22,0
19,0
1 czytelnika
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Kluczowe wyzwania dla gminy
Na podstawie przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, że do najważniejszych
wyzwań wobec usług kulturalnych edukacyjnych świadczonych przez gminę Osiek Jasielski,
należą:
1. Ze względu na sieć osadniczą gminy należy zwiększyć dostępność do usług kulturalnych
w innych miejscowościach niż Osiek Jasielski i Samoklęski.
2. W celu rozszerzenia oferty usług kulturalnych poza miejscowościami Osiek Jasielski
i Samoklęski, należy dążyć do wykorzystania istniejącej bazy obiektów komunalnych oraz
jednoczesnego wsparcia działań z zakresu kultury wykonywanych przez organizacje
pozarządowe.
3. Należy dążyć do przekształcenia przynajmniej jednego wydarzenia już istniejącego lub
wykreowanie nowego wydarzenia rangi ponadpowiatowej (regionalnej), które byłoby
zwieńczeniem rocznej pracy instytucji kultury i prowadziłoby do stałego podnoszenia
jakości usług z korzyścią dla mieszkańców.
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Skołyszyn
Formy organizacyjne
Instytucją kultury prowadzoną przez samorząd gminy Skołyszyn jest Gminny Ośrodek
Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. GOKiCz prowadzi tylko dwie filie – są to filie
w Harklowej i Święcanach.
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie jest samodzielną instytucją
kultury, powołaną Uchwałą Rady Gminy w Skołyszynie Nr VII/73/2000 z dnia 28 grudnia
2000 r. Organizatorem GOKiCz jest gmina Skołyszyn, w której urzędzie GOKiCz jest wpisany
do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez gminę Skołyszyn pod nr 1.
W

obszarze

kultury

działają

także

organizacje

pozarządowe

(szczególnie

Stowarzyszenie Miłośników Skołyszyna i Okolicy im. Edwarda Wojtunia oraz Stowarzyszenie
Przysieki Nasz Dom), biorące udział w zagospodarowaniu czasu wolnego, ale ich możliwości
finansowe i organizacyjne sprawiają, że nie są to oferenci znacząco wpływający na poziom
usług kulturalnych dla ogółu mieszkańców.

Dostępność terytorialna
Główną palcówką kulturalną gminy jest centrum w Skołyszynie, czynne w dogodnych
godzinach i położone tuż przy najważniejszym szlaku komunikacyjnym gminy – przy drodze
krajowej nr 28, łączącej Jasło z Gorlicami, czyli dwoma pobliskimi ośrodkami miejskimi. Dzięki
takiej lokalizacji dobry dojazd do Skołyszyna mają mieszkańcy wsi położonych blisko drogi
krajowej nr 28 (Siedliska Sławęcińskie, Sławęcin, Siepietnica, Przysieki). Funkcjonowanie
w lokalnych środowiskach filii GOKiCz w Święcanach i Harklowej przybliża część oferty
kulturalnej mieszkańcom tych wiosek i sołectw bezpośrednio z nimi sąsiadujących, ale usługi
tam świadczone mają mniejszą ofertę niż propozycja centralnej placówki w Skołyszynie.
Najtrudniej z ofertą jest dotrzeć do mieszkańców Jabłonicy, miejscowości położonej
stosunkowo daleko od Skołyszyna i od samego miasta Jasła, do którego dość blisko mają
mieszkańcy dwóch wiosek – Lipnica Górna i Bączal Dolny.
Rozpatrując dostępność terytorialną mieszkańców gminy Skołyszyn do usług
kulturalnych można stwierdzić, że mają oni nierównomierny dostęp zarówno do oferty
przygotowywanej przez własną gminę, jak i do oferty dostępnej w mieście Jasło,
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dysponującym większą różnorodnością i większym zróżnicowaniem (dla rodzaju zajęć oraz
dla charakteru odbiorców).
Usługi kulturalne świadczone w gminie są na dobrym poziomie, ale większa
różnorodność i bliskość miasta Jasło (w mniejszym stopniu Gorlic) sprawiają, że część
odbiorców usług korzysta z ofert placówek miejskich, poza gminą Skołyszyn.

Dostępność cenowa
Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie oparte jest
głównie na dotacji z budżetu gminy, a trudność z wypracowaniem innych dochodów
własnych wiąże się zarówno ze specyfiką obszarów wiejskich, jak i ogólną kondycją
ekonomiczną gospodarstw domowych w województwie podkarpackim. Na zadania
wykonywane przez GOKiCz w 2012 roku wydano 338,3 tys. złotych, przy dochodach na
poziomie 338,6 tys. zł.
Jak stwierdza się w informacji o Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa
w Skołyszynie, w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej:
„Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie jest instytucją kultury, która organizuje
i prowadzi działalność kulturalną na terenie gminy. (…) Gminny Ośrodek Kultury
i Czytelnictwa w Skołyszynie to często pierwsze miejsca, gdzie młodzi ludzie poznają swoje
predyspozycje, doskonalą je, pokazują odbiorcom na co ich stać. Naszym celem jest nie tylko
rozwijanie artystycznego hobby młodego człowieka, ale też uruchamianie drzemiących w nim
pokładów wrażliwości i kreatywności oraz przygotowanie do świadomego uczestniczenia
w życiu artystycznym”.
W zakresie działalności bibliotecznej GOKiCZ zapewnia dostęp do materiałów
bibliotecznych

i

informacji

mieszkańcom

gminy,

zapewnia

rozwój

czytelnictwa,

upowszechnia wiedzę i kulturę. Do zadań GOKiCz należy (według informacji z BIP) w tym
zakresie w szczególności:
„- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem
materiałów dotyczących własnego regionu;
- popularyzacja książek i czytelnictwa;
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych w miejscu, wypożyczanie ich czytelnikom oraz
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prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
- organizowanie czytelnictwa, udostępnianie materiałów osobom niepełnosprawnym;
- prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych
i innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie
z archiwami w tym zakresie;
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury,
organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych
i kulturalnych społeczeństwa;
- doskonalenia form i metod pracy bibliotecznej.”

W ramach posiadanego budżetu Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa prowadził
przede wszystkim zajęcia nieodpłatne (m.in. zajęcia w czasie ferii zimowych i wakacji, zajęcia
plastyczne,

rytmika/taniec

ludowy,

taniec

nowoczesny,

dziecięcy

Zespół

Tańca

Nowoczesnego Panterki, dziecięcy Zespół Tańca Nowoczesnego Escape Junior, warsztaty
wokalne dla dorosłych – zespół Fermata, warsztaty wokalne dla dzieci, nauka gry na
keyboardzie, zajęcia logopedyczne, kółko teatralne, zajęcia wokalne dla młodzieży, kurs
języka angielskiego).
Zajęcia odpłatne, które organizowane są z powodzeniem i dobrą frekwencją to
ognisko muzyczne oraz aerobic dla dorosłych, czyli formy zajęć, które są oferowane także na
rynku komercyjnym. Zaletą i powodem organizowania obydwu odpłatnych form zajęć
w GOKiCz jest bliskość świadczenia usługi za przystępną cenę. Według rozeznania opinii
mieszkańców przez GOKiCz, poszerzenie oferty usług odpłatnych mogłoby spotkać się
z brakiem akceptacji.

Różnorodność i kompleksowość
Uzupełnieniem wymienionych powyżej cyklicznych zajęć nieodpłatnych i odpłatnych
oraz kursów są większe imprezy i wydarzenia, organizowane przez GOKiCz w Skołyszynie,
z których mogą skorzystać mieszkańcy w formie czynnej lub biernej, w charakterze widzów
lub słuchaczy. Należą do tych imprez i wydarzeń m.in.: Gminny Przegląd Piosenki Religijnej,
Kolęd i Pastorałek, koncert walentynkowy – „Bo na cóż życie bez miłości”, konkurs na
pisankę wielkanocną, Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Gminny Konkurs
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Ortograficzny o Pióro Wójta Gminy Skołyszyn, Gminny Dzień Dziecka, Dni Kultury Ziemi
Skołyszyńskiej, Konfrontacje Artystyczne – przegląd w kategoriach teatr i taniec, 11 listopada
– Święto Niepodległości, „Andrzejki”, Gminny Konkurs Recytatorski, konkurs plastyczny
„Anioły bożonarodzeniowe”.
Dopełnieniem usług bibliotecznych, podnoszącym atrakcyjność prezentowania
działalności promującej czytelnictwo w gminie były także spotkania autorskie, głośne
czytanie i lekcje biblioteczne, w których udział wzięło 556 uczestników – dzieci i młodzieży.
Przy GOKiCz działają także następujące zespoły:


zespół śpiewaczy „Lisowianki” z Lisowa;



zespól taneczny „JOY-JOY” z Harklowej;



zespól taneczny „JUMP”;



zespól taneczny „Panterki”.
Ponieważ w gminie nie funkcjonuje żadna placówka kinowa, GOKiCz podejmuje się

również organizacji projekcji filmów, popularnością cieszą się także: konkurs ortograficzny,
plastyczny, noc bibliotek. Odbiorcami tych form są zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli.

Poziom usług
Poziom usług kulturalnych i bibliotecznych można uznać jako dobry, a biorąc pod
uwagę charakter gminy i potencjalnie nieduże grono odbiorców, profil zajęć i ich
atrakcyjność są korzystne dla mieszkańców gminy Skołyszyn. Ofertą GOKiCz, wychodzącą
poza grono własnych mieszkańców są np.: Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej,
Gminny Dzień Dziecka i Dni Kultury Ziemi Skołyszyńskiej. Są to konkursy i imprezy, w których
uczestniczyli zarówno mieszkańcy gminy, jak również spoza terenu gminy. Takie wydarzenia
i konkursy wymagają podnoszenia poziomu i wprowadzania interesujących rozwiązań,
przyciągających szersze grono odbiorców spoza gminy – głównie z powiatu jasielskiego, ale
także z pobliskich gmin województwa małopolskiego.
Większość konkursów skierowana jest jednak do dzieci i młodzieży z terenu gminy,
a o otwartości GOKiCz na mieszkańców świadczą dogodne dla nich godziny otwarcia
placówek w Skołyszynie (od 9.00 do 20.00), Harklowej (po południu we wtorki i czwartki do
16.30) i Święcanach (w piątek nawet do 18.30).
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Podsumowanie
Instytucją kultury prowadzoną przez samorząd gminy Skołyszyn jest Gminny Ośrodek
Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. GOKiCz prowadzi tylko dwie filie – są to filie
w Harklowej i Święcanach. Ponieważ w gminie nie funkcjonuje żadna placówka kinowa,
GCKiCz podejmuje się również organizacji projekcji filmów, popularnością cieszą się także:
konkurs ortograficzny, plastyczny, noc bibliotek. Odbiorcami tych form są zarówno dzieci,
młodzież, jak i dorośli. Poziom usług kulturalnych i bibliotecznych można uznać jako dobry,
a biorąc pod uwagę charakter gminy i potencjalnie nieduże grono odbiorców, profil zajęć
i ich atrakcyjność są korzystne dla mieszkańców gminy Skołyszyn. Swoja ofertą GCKiCz,
wychodzi poza grono własnych mieszkańców.
Z danych statystycznych obrazujących notowaną na poziomie gminy informację
statystyczną o czytelnictwie wynika, że w okresie 2002-2012 największy regres czytelnictwa
zanotowano w 2010 roku – wówczas liczba czytelników spadła do poziomu 908 osób, co
w przeliczeniu na każdy 1 tys. mieszkańców dało wartość 73 czytelników.
Odbudowanie czytelnictwa jest widoczne w kolejnych dwóch latach, gdy przyrost
wskaźnika czytelników na 1 tys. mieszkańców wyniósł 15 proc. (z 73 do 84 czytelników na
1 tys. mieszkańców). Daleko jest jednak jeszcze do zbliżenia się do wartości z 2002 roku, gdy
w gminie zanotowano 1 443 czytelników, czyli 116 na każdy jeden tysiąc mieszkańców.
Spadek liczby czytelników liczonych w stosunku do jednego tysiąca mieszkańców (z 116
w 2002 roku do 84 w 2012 roku) wyniósł w tym okresie 28 proc.
Spadek poziomu czytelnictwa w gminie Skołyszyn w latach 2002-2012 odzwierciedla
także liczba wypożyczeń na jednego czytelnika biblioteki, która z pozycji powyżej średniej
powiatowej w 2002 roku (dla całego powiatu jasielskiego w 2002 roku wynosiła 19,1
wypożyczeń, w gminie Skołyszyn 20,1 wypożyczeń) spadła poniżej średniej powiatowej
w roku ubiegłym (dla całego powiatu jasielskiego w 2012 roku wynosiła 19,0 wypożyczeń,
w Gminie Skołyszyn 18,0 wypożyczeń).
Dane te dla gminy Skołyszyn są w 2012 roku nieco gorsze niż średnia dla całego
powiatu jasielskiego, choć poprawa wyników w ostatnich latach jest dobrym sygnałem,
świadczącym o przywracaniu pozycji czytelnictwa w całości usług kulturalnych w gminie
Skołyszyn. Dane te obrazuje poniższa tabela.
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Tabela 43. Podstawowe dane statystyczne o czytelnictwie w gminie Skołyszyn
jednostka
osoba
osoba

2002
1 443
116

2005
1 484
119

Czytelnicy w ciągu roku
Czytelnicy bibliotek
publicznych na 1 000 ludności
Księgozbiór
wolumin
30 033 32 203
Wypożyczenia księgozbioru na wolumin
20,1
21,1
1 czytelnika
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

2008
1 189
96

2010
908
73

2011
1 030
83

2012
1 049
84

34 258
16,0

35 304
16,6

35 680
18,3

36 679
18,0

Kluczowe wyzwania dla gminy
W świetle przeprowadzonej analizy, do najważniejszych wyzwań wobec usług
kulturalnych edukacyjnych świadczonych przez gminę Skołyszyn należą:
1. W celu tworzenia warunków do poprawy oferty kulturalnej konieczne jest wzmocnienie
organizacji lokalnych i społecznych.
2. Zwiększenie samoorganizacji sposobu spędzania wolnego czasu w kontakcie z kulturą
poprzez aktywizację społeczności lokalnej i inicjowanie powstawania nowych zespołów
artystycznych (w szczególności kapel ludowych).
3. Zwiększenie środków na działania z obszaru kultury – zarówno dla własnej instytucji
kultury, jak i dla organizacji pozarządowych.
4. Poszerzenie sieci filii i poprawa bazy lokalowej (np. Domy Ludowe), umożliwiające
dotarcie z bogatszą i łatwiej dostępną usługą do mieszkańców.

Tarnowiec
Formy organizacyjne
W gminie Tarnowiec funkcjonują dwie instytucje kultury prowadzone przez samorząd
gminy – Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu,
której siedziba mieści się w budynku GOK w Tarnowcu.
Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu została utworzona jako samorządowa
instytucja kultury uchwałą Rady Gminy Tarnowiec nr XVIII/121/92 z dnia 15 lipca 1992 r.
w sprawie utworzenia i nadania statutu gminnej instytucji kultury. Statut Gminnej Biblioteki
Publicznej w Tarnowcu został nadany uchwałą Rady Gminy Tarnowiec nr XXXIX/282/10
z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie nadania Statutu GBP.
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Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu został powołany przez Radę Gminy Tarnowiec
uchwałą nr XLI/294/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku – Akt o utworzeniu samorządowej
instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu. Siedzibą GOK jest Dom Ludowy
w Tarnowcu. Działalność swoją GOK rozpoczął 1 czerwca 2010 roku i jako gminna instytucja
kultury nastawiony jest na ożywienie kulturalne środowiska lokalnego i edukację kulturalną.
Statut GOK w Tarnowcu nadała uchwałą nr XLI/295/10 Rada Gminy Tarnowiec w dniu
powołania tej placówki, czyli 27 kwietnia 2010 roku.
W rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez gminę Tarnowiec Gminna
Biblioteka Publiczna w Tarnowcu wpisana jest pod numerem 4011/1/2006, a Gminny
Ośrodek Kultury wpisany jest pod numerem 4011/2/2010.

Dostępność terytorialna
W skład GBP w Tarnowcu, zgodnie ze statutem tej instytucji kultury, wchodzą:


Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu;



Filia Biblioteczna w Łubnie Szlacheckim;



Filia Biblioteczna w Gliniku Polskim.
Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu, mieszcząca się w budynku GOK, w celu

lepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców i ułatwienia im dostępu do usług kulturalnych
prowadzi filie w dwu miejscowościach: Gliniku Polskim (Budynek Domu Ludowego w Gliniku
Polskim) oraz w Łubnie Szlacheckim (Budynek Zespołu Szkół w Łubnie Szlacheckim).
Korzystanie z bazy lokalowej w tych miejscowościach wiąże się jednak z pewnymi
ograniczeniami co do zakresu możliwych w tych lokalach zajęć i organizacji imprez. Dla
ułatwienia dostępu mieszkańców do oferty Gminnej Biblioteki Publicznej istotną rolę
odgrywa nie tylko samo prowadzenie filii w dwu miejscowościach poza siedzibą gminy, ale
także dostosowanie godzin otwarcia do potrzeb mieszkańców – od godzin porannych do
popołudniowych.

Dostępność cenowa
Większość usług i zajęć prowadzona jest w formie nieodpłatnej. Zarówno dla dzieci,
młodzieży, jak i dorosłych. Takim zajęciami – nie wymagającymi ponoszenia kosztów przez
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uczestników – są na przykład: zajęcia plastyczne, muzyczne, zajęcia logopedyczne i sportowe.
Odpłatne zajęcia oferowane są w zakresie: nauki tańca, w tym popularnej ostatnio
zumby, judo i nauka języków obcych.
W przypadku korzystania z oferty placówek położonych w mieście Jaśle, lub
w odleglejszych ośrodkach miejskich, należy liczyć się z większymi kosztami – zakupu biletów
oraz kosztów dojazdu.
Usługi biblioteczne są świadczone nieodpłatnie, co nie wpłynęło na znaczący spadek
korzystania z tej formy usług kulturalnych (więcej w podsumowaniu poniżej).

Różnorodność i kompleksowość
Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu, prowadząca działania w zakresie
wypożyczania księgozbioru, promocji czytelnictwa i poszerzania oferty usług kulturalnych,
realizuje zadania określone w Statucie GBP. Jak stwierdza się w § 10 Statutu Gminnej
Biblioteki Publicznej w Tarnowcu, do podstawowych zadań Biblioteki należy:
„1.

Gromadzenie,

opracowywanie

i

przechowywanie

materiałów

bibliotecznych

z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, ochrona materiałów
bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych,
edukacyjnych i samokształceniowych.
2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz.
3.

Prowadzenie

działalności

informacyjno-bibliograficznej,

zwłaszcza

informowanie

o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej.
4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym
i niepełnosprawnym.
5. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych,
bibliograficznych, fotograficznych.
6. Prowadzenie form pracy z czytelnikiem w celu popularyzacji książki, informacji, wiedzy
i czytelnictwa.
7. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz instytucjami upowszechniania kultury,
organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych
i kulturalnych społeczeństwa.
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8. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.”

W myśl § 11 Statutu GBP w Tarnowcu biblioteka może podejmować również inne
działania wynikające z potrzeb społeczeństwa, w tym m.in. organizację spotkań
okolicznościowych, konferencji i sympozjów, prowadzenie działalności wydawniczej,
świadczenie usług poligraficznych, prowadzenie informacji turystycznej, udostępnianie
komputerów i Internetu w celach informacyjnych i edukacyjnych.
Funkcjonujący trzeci rok Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu swoją aktywnością
i prowadzonymi działaniami ma na celu dotarcie do jak największej grupy odbiorców
i zaangażowanie ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Działania realizowane przez GOK
adresowane są przede wszystkim do mieszkańców gminy, ale część imprez i wydarzeń ma na
celu także promocję potencjału kulturowego gminy i zachęcanie do jak najczęstszego jej
odwiedzania.
Koncentrując się jednak na ofercie dla mieszkańców utworzono m.in. świetlicę
wiejską w Tarnowcu, a w planach GOK jest powołanie kolejnych tego typu placówek
w innych sołectwach.
Według informacji zamieszczonej na zakładce internetowej GOK (na stronie Urzędu
Gminy w Tarnowcu), do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należą
w szczególności: „edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, rozbudzanie i zaspokajanie
potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego
ruchu artystycznego, a także krzewienie folkloru i popularyzacja rękodzieła ludowego.
Dlatego też Gminny Ośrodek Kultury prowadzi szeroką działalność skierowaną do dzieci,
młodzieży oraz dorosłych. Wśród propozycji programowych można znaleźć zajęcia
artystyczne oraz cykle warsztatowe.
Do stałych form naszej działalności należą zajęcia: wokalne, koła plastycznego, koła
fotograficznego, aerobiku i zajęć komputerowych dla dorosłych. Nabór na zajęcia rozpocznie
się w październiku br. Od 2011 roku chcemy poszerzyć ofertę o zajęcia z tańca nowoczesnego
i koła modelarskiego oraz o naukę gry na instrumentach. Są to stałe sekcje, ale cały czas
będziemy otwarci na nowe propozycje. Naszą ofertę staramy się na bieżąco dostosowywać
do potrzeb kulturalnych odbiorców.
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Planujemy również organizację różnorodnych działań plenerowych: imprez kulturalnorozrywkowych i sportowo-rekreacyjnych. Chcemy być nowoczesną instytucją, która nie tylko
umożliwi rozwój indywidualnych umiejętności i pasji, ale będzie także miejscem spotkań
i twórczej samorealizacji.
Współpracujemy

z

innymi

instytucjami

kultury,

stowarzyszeniami

oraz

indywidualnymi animatorami życia kulturalnego. Chcemy wspierać organizację autorskich
projektów, by następnie pomagać publicznie je prezentować podczas naszych imprez.”

Różnorodność oferty i kierowanie propozycji do różnych kategorii wiekowych
mieszkańców pozwalają zaspokajać potrzeby na podstawowe usługi kulturalne. Bliskość
miasta Jasła i dogodny dojazd do stolicy powiatu dają szansę na korzystanie z takich usług
kulturalnych, jak kino, teatr (w przypadku spektakli prezentowanych na scenie Jasielskiego
Domu Kultury), czy specjalistyczna opieka w zakresie edukacji kulturalnej, świadczona przez
Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle.

Poziom usług
Poziom usług wynikających z zadań własnych gminy należy ocenić jako dobry.
Ważnym elementem oferty kulturalnej jest promocja postaw patriotycznych i pielęgnowanie
tradycji ludowych, autentycznych zwyczajów i umiejętności przekazywanych z pokolenia na
pokolenie, co pozwoliło gminie na organizację imprezy kulturalnej o ponadlokalnym
charakterze – „Festiwalu Smaków Regionalnych – Pierogi”, która ma szansę stać się
odnośnikiem dla innych form aktywności kulturalnej w gminie Tarnowiec i wpływać na stałe
podnoszenie standardów świadczonych usług.

Podsumowanie
W gminie Tarnowiec funkcjonują dwie instytucje kultury prowadzone przez samorząd
gminy – Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu,
której siedziba mieści się w budynku GOK w Tarnowcu.
Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu, mieszcząca się w budynku GOK, w celu
lepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców i ułatwienia im dostępu do usług kulturalnych
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prowadzi filie w dwu miejscowościach: Gliniku Polskim (Budynek Domu Ludowego w Gliniku
Polskim) oraz w Łubnie Szlacheckim (Budynek Zespołu Szkół w Łubnie Szlacheckim).
Korzystanie z bazy lokalowej w tych miejscowościach wiąże się jednak z pewnymi
ograniczeniami co do zakresu możliwych w tych lokalach zajęć i organizacji imprez. Gminny
Ośrodek Kultury w Tarnowcu nie ma filii, co ogranicza dostęp do codziennych zajęć znacznej
części mieszkańców. Ważnym elementem oferty kulturalnej jest promocja postaw
patriotycznych i pielęgnowanie tradycji ludowych, autentycznych zwyczajów i umiejętności
przekazywanych z pokolenia na pokolenie, co pozwoliło gminie na organizację imprezy
kulturalnej o ponadlokalnym charakterze – „Festiwalu Smaków Regionalnych – Pierogi”,
która ma szansę stać się odnośnikiem dla innych form aktywności kulturalnej w gminie
Tarnowiec i wpływać na stałe podnoszenie standardów świadczonych usług.
Z danych statystycznych gromadzonych na poziomie gminy uwzględnionych
w badaniach statystycznych, dostępne są informacje liczbowe dotyczące działalności
bibliotecznej. Ostatnie dostępne dane pochodzą z roku 2012 i wnioskować z nich można, że
w zakresie działalności bibliotecznej gmina Tarnowiec notuje spadek czytelnictwa. Liczba
czytelników zarejestrowanych w ciągu roku w ujmowanych w poniższej tabeli latach 20022012 spadła w znaczącym stopniu z 1 439 czytelników w 2002 roku do 978 w 2012 roku. Jest
to bardzo duży spadek, większy niż notowany w skali kraju czy powiatu jasielskiego, bo
wynoszący aż 32 proc. Najniższy wynik zarejestrowanych czytelników odnotowano w roku
2011 i optymistyczny jest fakt odwrócenia tego niekorzystnego procesu w perspektywie
ostatnich dwóch lat.
Uwagę należy zwrócić również na inną informację zawartą w tabeli – liczbę
wypożyczeń księgozbioru przypadającą na 1 czytelnika. Po najlepszym pod tym względem
2005 roku w następnych latach widoczna jest tendencja spadkowa, którą należy odczytywać
jako zmniejszenie aktywności mieszkańców w zakresie korzystania z usług bibliotecznych.
W gminie Tarnowiec nawet w najlepszym pod względem wypożyczeń księgozbioru przez
1 czytelnika roku 2005, wskaźnik ten był niższy niż średnia w powiecie jasielskim. W wyniku
późniejszego spadku wypożyczeń, dane te są także obecnie dużo niższe (14,5 wypożyczeń
zarówno w 2002 roku, jak i w 2012 roku) niż średnia dla całego powiatu jasielskiego, która
w 2002 roku wynosiła 19,1 wypożyczeń, a w 2012 roku 19,0 wypożyczeń. Tendencja
zanotowana w gminie Tarnowiec jest więc niepokojąca i wymaga podjęcia działań
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minimalizujących spadek zainteresowania usługami bibliotecznymi. Dane statystyczne
dotyczące czytelnictwa obrazuje poniższa tabela.
Tabela 44. Podstawowe dane statystyczne o czytelnictwie w gminie Tarnowiec
jednostka 2002
2005
2008
2010
2011
2012
Czytelnicy w ciągu roku
osoba
1 439
1 421
1 108
994
872
978
Czytelnicy bibliotek
osoba
157
155
122
108
95
106
publicznych na 1 000 ludności
Księgozbiór
wolumin
22 227 22 674 24 833 23 401 23 119 23 935
Wypożyczenia księgozbioru na wolumin
14,5
17,5
17,0
15,1
14,9
14,5
1 czytelnika
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Kluczowe wyzwania dla gminy
Z przeprowadzonej analizy wynika, że do najważniejszych wyzwań wobec usług
kulturalnych edukacyjnych świadczonych przez gminę Tarnowiec, należą:
1. Przejmowanie dobrych praktyk, np. w zakresie

współpracy z

organizacjami

pozarządowymi – adekwatnych dla potencjału świadczenia usług kulturalnych gminy.
2. Poprawa jakości artystycznej wydarzeń jednorazowych, cyklicznych i stałych na skutek
zwiększenia wydatków na kulturę z jednoczesnym przeznaczeniem części tych środków
na wkład do pozyskiwania środków zewnętrznych.

Powiat Jasielski
Formy organizacyjne
Usługi kulturalne stanowią margines działalności samorządu powiatu jasielskiego.
Powiat ten nie wyodrębnił ani nie utworzył żadnej swojej jednostki organizacyjnej w celu
prowadzenia usług kulturalnych. W zadaniach realizowanych przez samo Starostwo
Powiatowe w Jaśle działania z obszaru kultury są mało znaczące dla kształtu całości usług
kulturalnych w powiecie.
Najważniejszą funkcję w dziedzinie kultury spełnia prowadzenie biblioteki
powiatowej, co jest zadaniem obligatoryjnym dla samorządu powiatowego. Dlatego też
w budżecie powiatu w części przeznaczonej na kulturę największą pozycję stanowi dotacja
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, która na mocy porozumienia między miastem
Jasłem a powiatem jasielskim realizuje zadania biblioteki powiatowej. Od kilku lat dotacja dla
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Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle na zadania biblioteki powiatowej utrzymuje się na
podobnym poziomie – ok. 73 tys. zł rocznie. Jak wynika z rozmów z dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Jaśle, kwota ta nie wystarcza na dobre sprawowanie zadań biblioteki
powiatowej, w tym na organizację potrzebnej liczby szkoleń dla bibliotekarzy z publicznych
bibliotek z terenu powiatu jasielskiego.
Jednostką organizacyjną powiatu jasielskiego, będącą jednak placówką edukacyjną,
jest działający od 1 września roku szkolnego 1983/84 Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, po
wprowadzeniu reformy administracyjnej i powołaniu samorządowych powiatów, włączony
do jednostek edukacyjnych przypisanych powiatowi jasielskiemu.
Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle nie jest typową placówką kulturalną i jako
placówka

edukacyjna

specjalizuje

się

w

kształceniu

oraz

popularyzacji

kultury

w środowiskach dzieci i młodzieży.
Wsparcie dla organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury ma od lat
znaczenie marginalne i nie jest priorytetem aktywności samorządu powiatowego.
Przeznaczanie w budżecie powiatu jasielskiego symbolicznych kwot rzędu kilku tys. zł dla
wszystkich organizacji trzeciego sektora w całym powiecie nie sprzyja rozwojowi usług
kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Dostępność terytorialna
Północna część powiatu ma charakter wyżynny, a południowa górski. Rzeźba terenu
wpływa na strukturę osadniczą w powiecie oraz na przebieg i gęstość szlaków
komunikacyjnych. Struktura osadnictwa oraz sieć dróg są gęstsze w północnej części
powiatu, tam też mieszka większa część ludności powiatu jasielskiego.
Powiat jasielski leży na skrzyżowaniu szlaków drogowych i kolejowych w relacji
północ-południe i wschód-zachód. Teren powiatu komunikują drogi: droga krajowa nr 28
(Nowy Sącz – Przemyśl), droga krajowa nr 73 z Pilzna w kierunku południowym, droga
wojewódzka nr 988 (Warzyce – Babica) oraz linie kolejowe relacji Kraków – Sanok – Zagórz
oraz Rzeszów – Jasło. Ponieważ jednak częstotliwość połączeń kolejowych jest niewielka, dla
codziennego przemieszczania się – także w celu korzystania z usług kulturalnych – znaczenie
ma komunikacja samochodowa, prywatna i publiczna.
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Do korzystania z usług Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Jaśle najlepsze warunki mają mieszkańcy miasta Jasła i wiosek położonych
w strefie podmiejskiej. Nieco trudniejszy dostęp mają mieszkańcy sołectw z gmin
odleglejszych od miasta lub położonych stosunkowo niedaleko, ale nie przy głównych
drogach (mniejsza częstotliwość kursów autobusów komunikacji publicznej).
Najwięcej problemów z korzystaniem z usług MDK i MBP mają osoby zamieszkałe
w trudno dostępnych i rzadziej zaludnionych terenach powiatu. Dla nich korzystanie z oferty
MBP i MDK jest praktycznie niemożliwe, jeśli chodzi o codzienny kontakt z tymi placówkami.

Dostępność cenowa
Usługi świadczone przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle oraz Młodzieżowy Dom
Kultury w Jaśle są nieodpłatne, co ma istotne znaczenie wobec niskich dochodów
mieszkańców powiatu jasielskiego i województwa podkarpackiego. Najniższy w kraju dochód
rozporządzalny, jaki przypada na jednego mieszkańca Podkarpacia oznacza, że usługi
odpłatne mogłyby być niedostępne lub dostępne dla mniejszej grupy osób. Ten problem
w przypadku Młodzieżowego Domu Kultury byłby szczególnie dotkliwy, gdyż dotyczyłby
dzieci i młodzieży (dochód rozporządzalny w województwie podkarpackim w 2012 r. wynosił
960 zł/1 osobę, podczas gdy średnio w kraju 1 270 zł/1 osobę).

Różnorodność i kompleksowość
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle jest samorządową instytucją kultury, której
organizatorem jest miasto Jasło, a więc jej działania na terenie powiatu jasielskiego powinny
być oceniane jako instytucji kultury, która pełni zadania biblioteki powiatowej. Zadania te nie
są w pełni i w sposób satysfakcjonujący wykonywane ze względu na szczupłość środków
finansowych

otrzymywanych

przez

Miejską

Bibliotekę

Publiczną

od

samorządu

powiatowego, od lat na niewystarczającym poziomie ok. 73 tys. zł na rok działalności
i wykonywania zadań biblioteki powiatowej. Będąc biblioteką miejską – miasta Jasła – MBP
w Jaśle w rzeczywistości jednak wykracza ze świadczeniem swoich usług poza grono
mieszkańców JST, która jest organizatorem Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dowodzi tego
m.in. struktura czytelników MBP, z której wynika, że około 40 proc. czytelników, to osoby
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zamieszkałe na terenie jednostek samorządu terytorialnego innych niż miasto Jasło.
Wnioskować z tego można, że wśród mieszkańców gmin wokół Jasła odczuwalna jest
potrzeba korzystania z dobrej i dobrze wyposażonej biblioteki publicznej.
Druga jednostka związana z powiatem jasielskim, mająca wpływ na kształtowanie się
usług kulturalnych, to Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle. Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle
nie jest instytucją kultury, czyli typową placówką kulturalną, ujmowaną w budżecie JST jako
działalność kulturalna. MDK w Jaśle jest placówką edukacyjną i specjalizuje się w kształceniu
oraz popularyzacji kultury w środowiskach dzieci i młodzieży. Koordynacja współpracy ze
szkołami w powiecie jasielskim w zakresie organizacji konkursów, przeglądów, festiwali itp.
ma duże znaczenie dla włączania się sieci szkół w powiecie do podnoszenia jakości wiedzy
o kulturze i jak najczęstszego włączania się w wydarzenia kulturalne młodego pokolenia.
W ofercie Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle są m.in. takie zajęcia z obszaru
kultury, jak:


Ogródkowe Przedszkole – adresowane do dzieci w wieku 3-3,5 lat, które nie uczęszczają
do przedszkola;



Akademia Malucha, czyli forma skupiająca dzieci w wieku 4-4,5 lat, które nie uczęszczają
do przedszkola;



Dwie godziny dla rodziny to sekcja, która jest adresowana do dzieci w wieku 2-2,5 lat
oraz ich opiekunów, którzy razem z dziećmi bawią się i pomagają im wykonywać różne
działania pod okiem nauczyciela prowadzącego;



Zajęcia wokalno-taneczne odbywające się raz w tygodniu i są adresowane do dzieci
w wieku 6-8 lat.

Poziom usług
Mimo dobrej pracy dwu placówek wykonujących zadania samorządu powiatowego,
czyli Miejskiej Biblioteki Publicznej i Młodzieżowego Domu Kultury, udział samorządu
powiatowego w przygotowaniu oferty kulturalnej jest niewielki. Istotną rolę pełni edukacja
kulturalna dzieci i młodzieży prowadzona przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle. Zadania
biblioteki powiatowej wykonywane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle są uzależnione
od wysokości otrzymywanej na ten cel dotacji, a w tym zakresie powiat zajmuje stanowisko
nie pozwalające na rozwinięcie działalności biblioteki publicznej o charakterze powiatowym.
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Ogólna ocena poziomu usług kulturalnych i roli samorządu powiatowego w ich
kształtowaniu jest słaba.

Podsumowanie
Pasywność i brak inicjatywy powiatu jasielskiego powodują, że w podstawowym
segmencie usług kulturalnych ważnych z punktu widzenia mieszkańca – odbiorcy usług
kulturalnych, rola samorządu powiatowego jest niewielka. Dla przeciętnego odbiorcy usług
kulturalnych widoczna jest aktywność powiatu tylko w przypadku edukacji kulturalnej (MDK).
Powiat jasielski nie podjął się roli organizatora lub współorganizatora instytucji
kultury, które mogłyby wzbogacić zakres usług kulturalnych dla mieszkańców. Przykłady
podejmowania się roli organizatora np. placówek muzealnych są znane w kraju, a brak
włączenia się samorządu powiatowego w kształtowanie się rynku usług kulturalnych oznacza
pozostawienie tego problemu do rozwiązania gminom.
Podobnie negatywnym przykładem jest brak wsparcia dla trzeciego sektora środkami
budżetowymi powiatu poprzez adekwatne do potrzeb kwoty rozdysponowywane poprzez
konkursy i realizację programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.

Kluczowe wyzwania dla powiatu
Z przeprowadzonej analizy wynika, że do najważniejszych wyzwań wobec usług
kulturalnych świadczonych przez powiat jasielski należą:
1. Podjęcie się koordynacji wymiany informacji o usługach świadczonych przez różne
instytucje kultury, placówki edukacyjne i organizacje pozarządowe (prowadzenie portalu
tematycznego z kalendarzem imprez jako jego integralną częścią).
2. Zróżnicowanie tematyczne i zwiększenie środków na program współpracy samorządu
powiatowego z organizacjami pozarządowymi w celu zwiększenia oferty usług
kulturalnych świadczonych przez trzeci sektor dla mieszkańców powiatu.
3. Poszerzenie oferty usług Młodzieżowego Domu Kultury poprzez poprawę możliwości
lokalowych i finansowych, połączone z szerszym dotarciem poza miasto Jasło.
4. Zwiększenie nakładów finansowych na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej.
5. Podjęcie się przez powiat roli organizatora lub współorganizatora instytucji kultury
świadczącej usługi, co do których występuje deficyt na terenie powiatu jasielskiego.

246

Model logiczny usług kulturalnych

Rysunek 7. Model logiczny usług kulturalnych

Źródło: opracowanie własne.
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3.6.

Opieka zdrowotna

Miasto Jasło
Formy organizacyjne
Charakterystykę usług z zakresu opieki zdrowotnej rozpoczynamy od przedstawienia
bilansu placówek świadczących usługi w tym zakresie na terenie miasta Jasła.

Tabela 45. Placówki świadczące usługi zdrowotne w mieście Jaśle
Zakłady Opieki Zdrowotnej
 Publiczne
 Prywatne
Placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na 10 tys. mieszkańców
Praktyki lekarskie
Porady ogółem
Porady lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
Apteki
Wydatki JST na ochronę zdrowia (w zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (stan na 31.12.2012 r.).
a)
BDL (stan na 31.12.2011 r.).

16
5
11
4
13 a
230 783
203 462
22
795 961,68

Miasto Jasło nie jest organem założycielskim żadnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej. Na terenie miasta Jasła prowadzą natomiast działalność placówki publiczne dla
których założycielem jest gmina Jasło oraz powiat jasielski, a także placówki prywatne. Na
terenie miasta Jasła prowadzą także działalność 22 apteki (stan na 30.09.2013 r.)15.
Zgodnie z danymi Narodowego Funduszu Zdrowia, na terenie miasta Jasła prowadzi
działalność łącznie dwadzieścia osiem podmiotów, tj.16:
1. Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaśle;
2. Szpital Specjalistyczny w Jaśle;
3. Centrum Zdrowia Dr Mastej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej;
4. Centrum Stomatologii Rodzinnej w Jaśle;
5. Gabinet Dentystyczny Lek. Stom. Jan Zawiliński;
6. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska „Almus” Małgorzata Czajka;
7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Domowej Opieki Pielęgniarskiej „Libra”;
15
16

https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/.
Zgodnie z danymi zawartymi w informatorze o umowach NFZ (stan na 30.09.2013 r.).

248

8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Gemini”;
9. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kemed” Sp. z o.o.;
10. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk” s.c. Lucyna Mikrut, Roman Patykiewicz;
11. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Reh-Med” Anna Rak;
12. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Somed” Sp. z o.o.;
13. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień;
14. Prywatny Gabinet Okulistyczny Anna Szprucińska;
15. Prywatny Gabinet Okulistyczny Kawałek Agata;
16. Ochrona Zdrowia – Sadzikowski;
17. Poradnia Rehabilitacyjna;
18. Zoła-Med Lesław Zoła;
19. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jolanta Mazan;
20. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Dializ Fresenius Nephrocare Ii;
21. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Chir-Med”;
22. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Asklepios B. P. Spółka z o.o.;
23. NZOZ Gabinety Stomatologiczne Dentimed;
24. Praktyka Stomatologiczna Ewa Sorys-Makowska;
25. Prywatny Gabinet Stomatologiczny Anna Cupryk-Budziak;
26. Prywatny Gabinet Stomatologiczny Cicha Teresa;
27. Prywatny Gabinet Stomatologiczny Lek. Stom. Jolanta Pierz.
W mieście Jaśle na jeden zakład opieki zdrowotnej przypada 2 307 mieszkańców.
Wobec średniej dla powiatu jasielskiego, która wynosi 3 216 osób (wg danych GUS za rok
2011), mieszkańcy miasta Jasła znajdują się w uprzywilejowanej sytuacji w zakresie
dostępności do usług ochrony zdrowia w stosunku do mieszkańców innych gmin powiatu.

Dostępność terytorialna
Działające na terenie miasta Jasła Zakłady Opieki Zdrowotnej oferują szeroki zakres
usług ochrony zdrowia obejmujący usługi podstawowej opieki zdrowotnej, usługi
specjalistyczne, stomatologiczne i diagnostyczne, a także całodobową opiekę szpitalną.
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Lokalizacja Jasła przy głównych węzłach komunikacyjnych powiatu pozwala jego
mieszkańcom na szybki dostęp do usług ochrony zdrowia świadczonych w okolicznych
miastach, głównie w: Krośnie, Rzeszowie, Tarnowie i Gorlicach.

Dostępność cenowa
W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej niemal wszystkie świadczenia udzielane
mieszkańcom miasta Jasła finansowane są ze środków publicznych znajdujących się
w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia. Finansowanie świadczeń medycznych ze
środków prywatnych ma miejsce w ograniczonym zakresie, głównie w przypadku usług
specjalistycznych takich jak okulistyka, rehabilitacja lecznicza i stomatologia.

Różnorodność i kompleksowość
Usługi podstawowej opieki zdrowotnej na terenie miasta Jasła realizowane są przez
lekarzy rodzinnych, lekarzy pracy, pediatrów, pielęgniarki środowiskowe i szkolne oraz
położne. W różnym zakresie usługi p.o.z. realizuje łącznie dziewięć zakładów opieki
zdrowotnej17. Wśród podmiotów oferujących najszerszy zakres usług podstawowej opieki
zdrowotnej znajdują się Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Jaśle, „Centrum Zdrowia Dr Mastej” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej i Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej „Kemed” Sp. z o.o.
Usługi specjalistyczne dostępne na poziomie powiatu świadczone są w ok. trzydziestu
trzech specjalizacjach 18 m.in. endokrynologii, kardiologii, chirurgii, neurologii, chorób
zakaźnych, rehabilitacji, fizjoterapii, psychiatrii i dermatologii. Specjalistyczne usługi ochrony
zdrowia łącznie świadczą dwadzieścia trzy podmioty. Wśród placówek opieki zdrowotnej
oferujących najszerszy zakres usług specjalistycznych znajdują się Szpital Specjalistyczny
w Jaśle, Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaśle oraz
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Chir-Med”. Najlepszy dostęp do usług
specjalistycznych odnotowujemy w zakresie stomatologii (10 gabinetów), rehabilitacji
(6 gabinetów), ginekologii (4 gabinety) i okulistyki (3 gabinety). Usługi leczenia w warunkach
domowych oferuje pięć podmiotów. Badania diagnostyczne na terenie powiatu jasielskiego
17
18

https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/.
https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/.
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realizują dwa podmioty.
Wśród programów związanych z ochroną zdrowia na terenie miasta realizowane są
lub zostały zrealizowane przez samorząd lokalny: Gminny program profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, Program ochrony zdrowia psychicznego, Program
zdrowotny szczepień przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej
65 roku życia, Wieloletni program pomocy państwa w zakresie dożywiania. Miasto
uczestniczy ponadto w akcjach prowadzonych przez inne podmioty takie jak SANEPID lub
instytucje opieki zdrowotnej w ramach programów profilaktycznych. Miasto bierze również
udział w konkursie Zdrowa Gmina organizowanym przez Polską Unię Onkologii.

Poziom usług
Na poziom usług składa się szereg czynników, w tym kwalifikacje personelu,
procedury świadczenia usług, stan infrastruktury technicznej, urządzeń i wyposażenia
gabinetów, jakość efektów świadczonych usług.
Brak jest odrębnych danych statystycznych o liczbie lekarzy, dentystów, pielęgniarek
i położnych na poziomie miasta. Na podstawie danych statystycznych można natomiast
określić liczbę przedstawicieli poszczególnych zawodów medycznych, która w powiecie
jasielskim na koniec 2011 r. wynosiła: lekarzy 326 (odpowiednio 171 w roku 2000 i 179
w roku 2005), lekarzy dentystów 52 (odpowiednio 38 w roku 2000 i 32 w roku 2005),
pielęgniarek 554 (odpowiednio 516 w roku 2005), położnych 66 (odpowiednio 57 w roku
2005). Na poziomie powiatu obserwujemy zatem systematyczny wzrost liczby personelu
medycznego19.
Liczba udzielonych porad lekarskich na koniec 2012 r. wyniosła ogółem 230 783,
w tym 203 462 porady w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Czas oczekiwania na realizację świadczonych usług zdrowotnych jest zróżnicowany
w zależności od rodzaju usługi. Porady lekarskie na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej
udzielane są z reguły na bieżąco. W przypadku usług specjalistycznych, w zależności od

19

Personel służby zdrowia w woj. podkarpackim w roku 2011, Ł. Malec, Podkarpacki Urząd Wojewódzki,
Rzeszów 2012 (na podstawie sprawozdania MZ-88), s. 74.
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gabinetu i specjalizacji, czas oczekiwania wynosi maksymalnie ok. trzech miesięcy20.
Brak odrębnych danych statystycznych o liczbie zgonów na poziomie miasta. Średnie
wskaźniki dla powiatu jasielskiego wynoszą: w przypadku zgonów na choroby układu
krążenia 55,9%, choroby nowotworowe 20,1%, zgony niemowląt 2,6%. Średnie wskaźniki dla
województwa podkarpackiego wynoszą odpowiednio 50,2%, 23,3% i 5,1%. W zestawieniu
powyższych wskaźników zwraca uwagę bardzo niska liczba zgonów niemowląt w stosunku
do średniej województwa, niższa niż przeciętna dla województwa podkarpackiego liczba
zgonów na choroby nowotworowe oraz wyższa umieralność spowodowana chorobami
układu krążenia.

Nakłady na opiekę zdrowotną
Wydatki na opiekę zdrowotną z budżetu miasta Jasła wynosiły 276 678,00 zł w roku
2005 i 112 034,95 zł w roku 2012 r. Poziom wydatków z budżetu miasta na ochronę zdrowia
w roku 2011 wyniósł 0,8% budżetu (odpowiednio w latach 2009 – 0,8% i 2010 – 0,8%)21.

Kluczowe wyzwania dla gminy
W świetle przeprowadzonej analizy, do najważniejszych wyzwań wobec usług
z zakresu ochrony zdrowia świadczonych na obszarze miasta Jasło, należą:
1. Zwiększenie

poziomu

poinformowania

mieszkańców

o

świadczeniodawcach

i świadczeniach usług opieki zdrowotnej udzielanych na terenie gminy i powiatu.
2. Zapewnienie właściwego systemu opieki i ochrony zdrowia osobom starszym
i niepełnosprawnym.
3. Zwiększenie poziomu poinformowania oraz uczestnictwa mieszkańców w programach
zdrowotnych realizowanych na terenie gminy.
4. Poszerzenie zakresu i liczby realizowanych programów zdrowotnych oraz promujących
zdrowy styl życia na terenie gminy.
5. Zapewnienie udziału organizacji społecznych w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia
poprzez ich zlecanie w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.

20
21

Baza Medyczna, www.medbiz.pl
Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012, Gmina Wiejska Tarnowiec, Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
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o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poszukiwanie przykładów dobrych
praktyk w tym zakresie.

Brzyska
Formy organizacyjne
Charakterystykę usług z zakresu ochrony zdrowia rozpoczynamy od bilansu placówek
świadczących usługi w tym zakresie w gminie Brzyska.

Tabela 46. Placówki świadczące usługi zdrowotne w gminie Brzyska
Zakłady Opieki Zdrowotnej
 Publiczne
 Prywatne
Placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na 10 tys. mieszkańców
Praktyki lekarskie
Porady ogółem
Porady lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
Apteki
Wydatki JST na ochronę zdrowia (w zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (stan na 31.12.2012 r.).

2
1
1
3
0
24 390
18 585
1
45 803,08

Na podstawie danych NFZ 22 , a terenie gminy znajduje się jeden Samodzielny
Publiczny Ośrodek Zdrowia w Brzyskach, dla którego organem założycielskim jest gmina
Brzyska. SPZOZ świadczy usługi ochrony zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
położnictwa, ginekologii i stomatologii. Obok Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia
w Brzyskach usługi zdrowotne świadczone są ponadto przez prywatny gabinet rehabilitacji
leczniczej. Łącznie na terenie gminy Brzyska świadczenia opieki zdrowotnej realizowane są
przez dwie placówki. W gminie Brzyska na jeden zakład opieki zdrowotnej przypada 3 213
mieszkańców i jest to liczba zbliżona do średniej dla powiatu jasielskiego, która wynosi 3 216
osób (wg danych GUS za rok 2011)23. Na terenie gminy Brzyska funkcjonuje ponadto jedna
apteka typu „B” obsługująca 6 455 mieszkańców.

22
23

Zgodnie z danymi zawartymi w informatorze o umowach NFZ (stan na 30.09.2013 r.).
Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012, Gmina Wiejska Tarnowiec, Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
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Dostępność terytorialna
Wszystkie placówki świadczące usługi z zakresu ochrony zdrowia zostały
zlokalizowane w miejscowości Brzyska. Z racji położenia w centralnej części gminy oraz
rozbudowanej infrastruktury drogowej, czas i koszt dojazdu mieszkańców do placówek
opieki zdrowotnej jest porównywalny.
Należy również zwrócić uwagę na możliwość korzystania przez mieszkańców gminy
Brzyska, przy stosunkowo niewielkiej różnicy kosztów i czasu dojazdu, z usług świadczonych
przez podmioty zlokalizowane na terenie Jasła. Dobra sieć dróg oraz połączeń
komunikacyjnych stwarza możliwość korzystania z usług i infrastruktury opieki zdrowotnej
skoncentrowanych w Krośnie i Rzeszowie.
Mając na względzie graniczne usytuowanie gminy z miastem Jasło, stanowiącym
zarazem siedzibę powiatu, zapotrzebowanie na świadczenie usług z zakresu ochrony zdrowia
oraz ich dostępność na terenie gminy Brzyska jest niższa niż innych gminach powiatu
jasielskiego położonych w dalszej odległości od Jasła. Wynika to z faktu, iż poziom
koncentracji infrastruktury publicznej w obszarze opieki zdrowotnej, a także dostępność tych
usług zarówno na poziomie podstawowym jak i specjalistycznym jest najwyższy w mieście
Jaśle.

Dostępność cenowa
Realizacja świadczeń odbywa się w przeważającej mierze w ramach kontraktów
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Co do zasady mieszkańcy gminy nie są zatem
zobowiązani do wnoszenia opłat za otrzymane porady lekarskie oraz świadczenia medyczne.
Z uwagi na stosunkowo niskie dochody mieszkańców gminy, korzystanie z usług zdrowotnych
realizowanych na zasadach komercyjnych, w szczególności świadczeń stomatologicznych jest
ograniczone.

Różnorodność i kompleksowość
Działający na terenie gminy Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Brzyskach
realizuje podstawowe świadczenia z zakresu opieki zdrowotnej. Składają się na nie
podstawowa opieka lekarska, położnictwo, stomatologia, ginekologia i pielęgniarstwo, w tym
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świadczenia realizowane przez pielęgniarki środowiskowe w placówkach oświatowych.
Podmiot realizuje działalność leczniczą w postaci ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
na rzecz mieszkańców gminy. Ofertę usług publicznych z zakresu ochrony zdrowia
uzupełniają świadczenia rehabilitacyjne udzielane przez prywatny gabinet rehabilitacji
leczniczej oraz apteka prywatna typu „B”.
W ramach posiadanych kompetencji, gmina Brzyska realizuje gminny program
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 r. (Uchwała Rady Gminy
Brzyska z dnia 28 grudnia 2012 r. nr XXVII/164/12). Gmina wspiera organizacyjnie również
inne programy finansowane ze środków zewnętrznych, np. badania mammograficzne.

Poziom usług
Na poziom usług składa się szereg czynników, w tym kwalifikacje personelu,
procedury świadczenia usług, stan infrastruktury technicznej, urządzeń i wyposażenia
gabinetów, jakość efektów świadczonych usług.
Właściwy poziom usług zdrowotnych w gminie Brzyska, na podstawie danych Urzędu
Gminy Brzyska, zapewnia personel, w skład którego wchodzą lekarze (3 os.), stomatolodzy
(3 os.), pielęgniarki (3 os.), położna (1 os.). W skali powiatu jasielskiego w roku 2011 liczba
przedstawicieli poszczególnych zawodów medycznych wynosiła: lekarzy 326 (odpowiednio
171 w roku 2000 i 179 w roku 2005), lekarzy dentystów 52 (odpowiednio 38 w roku 2000
i 32 w roku 2005), pielęgniarek 554 (odpowiednio 516 w roku 2005), położnych 66
(odpowiednio 57 w roku 2005). Na poziomie powiatu obserwujemy zatem systematyczny
wzrost liczby personelu medycznego24.
Zgodnie z danymi GUS liczba udzielonych porad lekarskich ogółem w 2005 roku
wyniosła 18 585, a w 2011 roku już 24 390. Powyższy wzrost liczby udzielonych porad
lekarskich świadczy o podniesieniu poziomu dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.
Czas oczekiwania na realizację świadczonych usług jest zróżnicowany w zależności od
rodzaju usługi. Porady lekarskie na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są na

24

Personel służby zdrowia w woj. podkarpackim w roku 2011, Ł. Malec, Podkarpacki Urząd Wojewódzki,
Rzeszów 2012 (na podstawie sprawozdania MZ-88), str. 74.
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bieżąco, w przypadku stomatologa czas oczekiwania wynosi ok. 15 dni25.

Nakłady na opiekę zdrowotną
Kwoty wydatków z budżetu gminy Brzyska na ochronę zdrowia wynoszą 20 742 zł
(2005 r.) i 45 803 zł (2012 r.). Poziom wydatków z budżetu gminy na ochronę zdrowia w roku
2011 wyniósł 0,2% (odpowiednio w latach 2009 – 0,4% i 2010 – 0,2%)26.

Kluczowe wyzwania dla gminy
Z przeprowadzonej analizy wynika, że do najważniejszych wyzwań wobec usług
z zakresu ochrony zdrowia świadczonych na terenie gminy Brzyska należą:
1. Modernizacja

budynków

przeznaczonych

na

ochronę

zdrowia

oraz

zakup

specjalistycznego sprzętu medycznego.
2. Zwiększenie

poziomu

poinformowania

mieszkańców

o

świadczeniodawcach

i świadczeniach usług ochrony zdrowia udzielanych na terenie gminy i powiatu.
3. Zapewnienie właściwego systemu opieki i ochrony zdrowia osobom starszym
i niepełnosprawnym.
4. Zwiększenie poziomu poinformowania oraz uczestnictwa mieszkańców w programach
zdrowotnych realizowanych na terenie gminy.
5. Poszerzenie zakresu i liczby realizowanych programów zdrowotnych oraz promujących
zdrowy styl życia na terenie gminy.
6. Zapewnienie udziału organizacji społecznych w realizacji zadań z zakresu opieki
zdrowotnej poprzez ich zlecanie w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

25
26

Baza Medyczna, www.medbiz.pl.
Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012, Gmina Wiejska Tarnowiec, Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
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Dębowiec
Formy organizacyjne
Charakterystykę usług z zakresu ochrony zdrowia rozpoczynamy od bilansu placówek
świadczących usługi w tym zakresie w gminie Dębowiec.
Tabela 47. Placówki świadczące usługi zdrowotne w gminie Dębowiec
Zakłady Opieki Zdrowotnej
 Publiczne
 Prywatne
Placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na 10 tys. mieszkańców
Praktyki lekarskie
Porady ogółem
Porady lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
Apteki
Wydatki JST na ochronę zdrowia (w zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (stan na 31.12.2012 r.).

4
0
4
5
1
30 830
22 822
2
95 813,88

Gminę Dębowiec, na tle pozostałych gmin powiatu jasielskiego wyróżnia bogata
oferta usług zdrowotnych świadczonych na jej terenie przez podmioty prywatne zarówno
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, jak i świadczeń specjalistycznych. Na podstawie
danych NFZ, na obszarze gminy Dębowiec w miejscowościach Dębowiec i Zarzecze działają27:
1. Przychodnia Zdrowia Dr N.med. Marta Leszczyńska w Dębowcu.
2. Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Grzegorz Jaracz w Dębowcu.
3. Zakład Rehabilitacyjny „ODNOWA” w Dębowcu.
4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zarzeczu.
5. Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej Bogusława Szajny w Zarzeczu.
6. Gabinet Stomatologiczny Lek. Stom. Paweł Sagan w Zarzeczu.
7. Prywatny Gabinet Stomatologiczny „AMADENT” w Zarzeczu.
8. Prywatny Gabinet Stomatologiczny Grażyna Krzyżanowska w Zarzeczu.
9. Fizjo-Med gabinet rehabilitacyjny Woźnica Łukasz w Zarzeczu.
Na terenie gminy prowadzą także działalność dwie apteki zlokalizowane w Dębowcu.
W gminie Dębowiec na jeden zakład opieki zdrowotnej przypada 2 873 mieszkańców.
Jest to wartość o wiele niższa do średniej dla powiatu jasielskiego, która wynosi 3 216 osób

27

Zgodnie z danymi zawartymi w informatorze o umowach NFZ (stan na 30.09.2013 r.).
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(wg danych GUS za rok 2011)28.

Dostępność terytorialna
Świadczenie usług opieki zdrowotnej na terenie gminy Dębowiec zostało
skoncentrowane w dwóch miejscowościach: Dębowiec i Zarzecze. Układ komunikacyjny oraz
istniejąca sieć komunikacji publicznej zapewnia stosunkowo łatwy dostęp wszystkim
mieszkańcom gminy do zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność na tym
terenie.
Z racji bliskiego położenia miasta Jasło część mieszkańców korzysta z usług
medycznych świadczonych przez działające tam placówki opieki zdrowotnej. Lokalizacja
gminy w bezpośrednim sąsiedztwie węzłów komunikacyjnych przecinających Jasło zapewnia
łatwy dostęp do ośrodków medycznych województwa podkarpackiego jakimi są Krosno
i Rzeszów, a także zlokalizowanych w województwie małopolskim w m.in. w Gorlicach,
Tarnowie lub Krakowie.

Dostępność cenowa
W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wszystkie świadczenia realizowane są
w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Świadczenia finansowane ze
środków prywatnych stanowią niewielki odsetek w ogólnej puli świadczeń i obejmują
głównie usługi stomatologiczne.

Różnorodność i kompleksowość
Na terenie gminy Dębowiec usługi ochrony zdrowia realizuje łącznie jedenaście
podmiotów prowadzących działalność w Dębowcu i Zarzeczu, w tym dwie apteki
zlokalizowane w Dębowcu.
Dwa spośród wymienionych podmiotów, Przychodnia Zdrowia Dr N. med. Marta
Leszczyńska w Dębowcu oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zarzeczu, oferują
pełen zakres podstawowej opieki zdrowotnej obejmujący świadczenia lekarza pierwszego
kontaktu, pielęgniarki, pielęgniarki środowiskowej, położnej, pielęgniarki w środowisku
28
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nauczania i wychowania. Ponadto Przychodnia Zdrowia w Dębowcu posiada w swojej ofercie
usługi

specjalistyczne

świadczone

w

ramach

poradni

ginekologiczno-położniczej,

a Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zarzeczu świadczy usługi zdrowotne w zakresie
psychiatrii. Ponadto mieszkańcy gminy mają do dyspozycji cztery gabinety stomatologiczne,
gabinet położnej środowiskowej oraz dwa gabinety rehabilitacyjne.
Na uwagę zasługuje szeroki, w porównaniu z innymi gminami powiatu jasielskiego,
dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej. Zakres oferowanych na terenie gminy usług
medycznych wykracza bowiem poza ramy podstawowej opieki zdrowotnej.
Wśród programów związanych z ochroną zdrowia na terenie gminy Dębowiec
realizowany jest Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz inne programy finansowane ze środków zewnętrznych, np. badania mammograficzne.

Poziom usług
Na poziom usług składa się szereg czynników, w tym kwalifikacje personelu,
procedury świadczenia usług, stan infrastruktury technicznej, urządzeń i wyposażenia
gabinetów, jakość efektów świadczonych usług.
Właściwy poziom usług zdrowotnych w gminie Dębowiec zapewnia personel, w skład
którego wchodzą lekarze rodzinni, stomatolodzy, pielęgniarki, położne, higienistki szkolne
i specjaliści. Brak jest odrębnych danych statystycznych o liczbie lekarzy, dentystów,
pielęgniarek i położnych na poziomie gminy.
W roku 2011 liczba przedstawicieli poszczególnych zawodów medycznych w powiecie
jasielskim wynosiła: lekarzy 326 (odpowiednio 171 w roku 2000 i 179 w roku 2005), lekarzy
dentystów 52 (odpowiednio 38 w roku 2000 i 32 w roku 2005), pielęgniarek 554
(odpowiednio 516 w roku 2005), położnych 66 (odpowiednio 57 w roku 2005). Na poziomie
powiatu obserwujemy zatem systematyczny wzrost liczby personelu medycznego29.
Na podstawie danych GUS liczba udzielonych na terenie gminy porad lekarskich
ogółem w 2005 roku wyniosła 17 647, a w 2011 roku już 30 830. Powyższy wzrost,
spowodowany także wzrostem liczby placówek opieki zdrowotnej na terenie gminy
29

Personel służby zdrowia w woj. podkarpackim w roku 2011, Ł. Malec, Podkarpacki Urząd Wojewódzki,
Rzeszów 2012 (na podstawie sprawozdania MZ-88), s. 74.
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Dębowiec, jednoznacznie świadczy o podniesieniu poziomu dostępności do usług ochrony
zdrowia.
Czas oczekiwania na realizację świadczeń zdrowotnych jest zróżnicowany
w zależności od rodzaju usługi. Porady lekarskie na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej
oraz w zakresie ginekologii i psychiatrii udzielane są na bieżąco z wyjątkiem okresu wysokiej
zachorowalności na dany rodzaj choroby. W przypadku gabinetów stomatologicznych czas
oczekiwania wynosi do 30 dni, a rehabilitacyjnych do 28 dni30.

Nakłady na opiekę zdrowotną
Kwoty wydatków na opiekę zdrowotną w gminie Dębowiec wyniosły 71 205,00 zł
w roku 2005 i 95 813,88 zł w roku 2012 r. Poziom wydatków z budżetu gminy na ochronę
zdrowia w roku 2011 wyniósł 0,4% budżetu (odpowiednio w latach 2009 – 0,6% i 2010 –
0,6%)31.

Kluczowe wyzwania dla gminy
Na podstawie przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, że do najważniejszych
wyzwań wobec usług z zakresu ochrony zdrowia świadczonych na terenie gminy Dębowiec
należą:
1. Modernizacja

budynków

przeznaczonych

na

ochronę

zdrowia

oraz

zakup

specjalistycznego sprzętu medycznego.
2. Zwiększenie

poziomu

poinformowania

mieszkańców

o

świadczeniodawcach

i świadczeniach usług ochrony zdrowia udzielanych na terenie gminy i powiatu.
3. Zapewnienie właściwego systemu opieki i ochrony zdrowia osobom starszym
i niepełnosprawnym.
4. Zwiększenie poziomu poinformowania oraz uczestnictwa mieszkańców w programach
zdrowotnych realizowanych na terenie gminy.
5. Poszerzenie zakresu i liczby realizowanych programów zdrowotnych oraz promujących
zdrowy styl życia na terenie gminy.

30
31

Baza Medyczna, www.medbiz.pl.
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6. Zapewnienie udziału organizacji społecznych w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia
poprzez ich zlecanie w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poszukiwanie przykładów dobrych
praktyk w tym zakresie.

Gmina Jasło
Formy organizacyjne
Charakterystykę usług z zakresu ochrony zdrowia rozpoczynamy od bilansu placówek
świadczących usługi w tym zakresie w gminie Jasło.
Tabela 48. Placówki świadczące usługi zdrowotne w gminie Jasło
Zakłady Opieki Zdrowotnej
 Publiczne
 Prywatne
Placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na 10 tys. mieszkańców
Praktyki lekarskie
Porady ogółem
Porady lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
Apteki
Wydatki JST na ochronę zdrowia (w zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (stan na 31.12.2012 r.).

3
3
0
2
1
17 647
20 351
0
112 034,95

Świadczenia zdrowotne na terenie gminy Jasło realizuje Samodzielny Miejsko-Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej (SPGZOZ) w Jaśle, w skład którego wchodzą trzy Przychodnie
Rejonowe zlokalizowane w mieście Jaśle oraz trzy Wiejskie Ośrodki Zdrowia zlokalizowane
w Szebinach, Osobnicy i Wawrzycach32.
Samodzielny Miejsko-Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaśle, dla którego organem
założycielskim jest gmina Jasło świadczy podstawową opiekę zdrowotną, specjalistyczną
opiekę ambulatoryjną, rehabilitację oraz stomatologię.
W gminie Jasło na jeden zakład opieki zdrowotnej przypada 5 426 mieszkańców i jest
to liczba zdecydowanie wyższa od średniej dla powiatu jasielskiego, która wynosi 3 216 osób
(wg danych GUS za rok 2011).
Na terenie gminy Jasło prowadzą działalność dwa punkty apteczne: w Osobnicy
i Szebniach (stan na 30.09.2013 r.).
32

Zgodnie z danymi zawartymi w informatorze o umowach NFZ (stan na 30.09.2013 r.).
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Dostępność terytorialna
Świadczenia zdrowotne realizowane są przez Samodzielny Miejsko-Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej (SPGZOZ) w Jaśle. W strukturze SMG ZOZ w Jaśle wyodrębniono trzy
Przychodnie Rejonowe zlokalizowane w Jaśle oraz trzy Wiejskie Ośrodki Zdrowia
zlokalizowane w Szebniach, Osobnicy i Wawrzycach. Dobra sieć dróg publicznych oraz
istniejąca komunikacja publiczna na terenie gminy umożliwia mieszkańcom łatwy dostęp do
każdego z zakładów opieki zdrowotnej działających na jej terenie.
Lokalizacja poszczególnych miejscowości wchodzących w skład gminy wokół miasta
Jasła powoduje, iż gros usług zdrowotnych, jak również dostęp do aptek, jest realizowanych
na jego terenie, bądź w innych ośrodkach, np. w Rzeszowie i Krośnie.

Dostępność cenowa
W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wszystkie świadczenia udzielane
mieszkańcom gminy Jasło finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
Udzielanie świadczeń specjalistycznych, w szczególności takich jak stomatologia lub
okulistyka finansowane jest także ze środków prywatnych pacjentów. Jest to jednak
niewielki procent całości udzielanych świadczeń, co wynika w głównej mierze z ograniczonej
ilości środków pieniężnych pozostających w dyspozycji mieszkańców gminy.

Różnorodność i kompleksowość
Podstawowe usługi zdrowotne na terenie gminy Jasło realizowane są dla wszystkich
mieszkańców gminy (9 346 osób) przez łącznie osiem podmiotów (jednostki wraz z filiami),
w tym dwa punkty apteczne. W ramach SPGZOZ w Jaśle realizowana jest podstawowa opieka
zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna (świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób
płuc, gruźlicy i chorób płuc dla dzieci, medycyny sportowej, medycyny pracy), rehabilitacja
lecznicza (obejmująca ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną oraz fizjoterapię ambulatoryjną),
stomatologia

(obejmująca

świadczenia

ogólnostomatologiczne,

świadczenia

ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, chirurgia
stomatologiczna) oraz wizyty domowe.
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Wśród programów związanych z ochroną zdrowia na terenie gminy realizowane są
lub zostały zrealizowane przez gminę – Gminny program profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, Program zdrowotny obejmujący szczepienia przeciwko grypie dla
osób podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia. Gmina bierze również udział
w koordynacji programów zdrowotnych realizowanych na jej terenie przez podmioty trzecie
np. badania mammograficzne.

Poziom usług
Na poziom usług składa się szereg czynników, w tym kwalifikacje personelu,
procedury świadczenia usług, stan infrastruktury technicznej, urządzeń i wyposażenia
gabinetów, jakość efektów świadczonych usług.
Właściwy poziom usług zdrowotnych w gminie Jasło zapewnia personel medyczny,
w skład którego wchodzą, zgodnie z informacją przekazana przez Urząd Gminy w Jaśle,
lekarze rodzinni (22 os.), stomatolodzy (12 os.), pielęgniarki (33 os.), położne (3 os.),
higienistki szkolne (8 os.), fizjoterapeuci (9 os.), masażysta (1 os.).
Brak jest odrębnych danych statystycznych o liczbie lekarzy, dentystów, pielęgniarek
i położnych na poziomie gmin, umożliwiających porównanie stanu personelu medycznego.
Na podstawie danych statystycznych można natomiast określić liczbę przedstawicieli
poszczególnych zawodów medycznych, która w powiecie jasielskim na koniec 2011 r.
wynosiła: lekarzy 326 (odpowiednio 171 w roku 2000 i 179 w roku 2005), lekarzy dentystów
52 (odpowiednio 38 w roku 2000 i 32 w roku 2005), pielęgniarek 554 (odpowiednio 516
w roku 2005), położnych 66 (odpowiednio 57 w roku 2005). Na poziomie powiatu
obserwujemy zatem systematyczny wzrost liczby personelu medycznego33.
Liczba udzielonych porad lekarskich na koniec 2012 r. według danych SPMG ZOZ
w Jaśle wyniosła ogółem 218 003 jd., w tym z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
103 289 jd. (porady udzielone mieszkańcom gminy Jasło oraz innym pacjentom). Należy
podkreślić, iż zakłady opieki zdrowotnej gminy Jasło obok jej mieszkańców obsługują również
mieszkańców miasta Jasła.

33

Personel służby zdrowia w woj. podkarpackim w roku 2011, Ł. Malec, Podkarpacki Urząd Wojewódzki,
Rzeszów 2012 (na podstawie sprawozdania MZ-88), str. 74.
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Czas oczekiwania na realizację świadczonych usług zdrowotnych jest zróżnicowany
w zależności od rodzaju usługi. Porady lekarskie na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej
udzielane są na bieżąco, w przypadku stomatologa oraz innych specjalizacji medycznych,
w zależności od gabinetu, czas oczekiwania wynosi do 20 dni34.

Nakłady na opiekę zdrowotną
Kwoty wydatków na opiekę zdrowotną w gminie Jasło wyniosły 276 678,00 zł w roku
2005 i 112 034,95 zł w roku 2012 r. Poziom wydatków z budżetu gminy na ochronę zdrowia
w roku 2011 wyniósł 0,3% budżetu (odpowiednio w latach 2009 – 0,3% i 2010 – 0,4%)35.

Kluczowe wyzwania dla gminy
W świetle przeprowadzonej analizy, do najważniejszych wyzwań wobec usług
z zakresu ochrony zdrowia świadczonych na obszarze gminy Jasło, należą:
1. Modernizacja

budynków

przeznaczonych

na

ochronę

zdrowia

oraz

zakup

specjalistycznego sprzętu medycznego.
2. Zwiększenie

poziomu

poinformowania

mieszkańców

o

świadczeniodawcach

i świadczeniach usług ochrony zdrowia udzielanych na terenie gminy i powiatu.
3. Zapewnienie właściwego systemu opieki i ochrony zdrowia osobom starszym
i niepełnosprawnym.
4. Zwiększenie poziomu poinformowania oraz uczestnictwa mieszkańców w programach
zdrowotnych realizowanych na terenie gminy.
5. Poszerzenie zakresu i liczby realizowanych programów zdrowotnych oraz promujących
zdrowy styl życia na terenie gminy.
6. Zapewnienie udziału organizacji społecznych w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia
poprzez ich zlecanie w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poszukiwanie przykładów dobrych
praktyk w tym zakresie.

34
35
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Kołaczyce
Formy organizacyjne
Charakterystykę usług z zakresu ochrony zdrowia rozpoczynamy od bilansu placówek
świadczących usługi w tym zakresie w gminie Kołaczyce.

Tabela 49. Placówki świadczące usługi zdrowotne w gminie Kołaczyce
Zakłady Opieki Zdrowotnej
 Publiczne
 Prywatne
Placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na 10 tys. mieszkańców
Praktyki lekarskie
Porady ogółem
Porady lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
Apteki
Wydatki JST na ochronę zdrowia (w zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (stan na 31.12.2012 r.).

3
2
1
3
0
36 849
30 611
2
260 777,31

Na terenie gminy Kołaczyce świadczenia medyczne realizują publiczny i niepubliczny
zakład opieki zdrowotnej. Zaliczają się do nich36:
1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach wraz z filią Wiejskiego
Ośrodka Zdrowia w Sieklówce.
2) Centrum Zdrowia L-Med Kołaczyce Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Obecnie na terenie gminy prowadzą także działalność trzy apteki zlokalizowane
w Kołaczycach37.
W gminie Kołaczyce na jeden zakład opieki zdrowotnej przypada 3 033 mieszkańców.
Jest to wartość zbliżona do średniej dla powiatu jasielskiego, która wynosi 3 216 osób
(wg danych GUS za rok 2011)38.

36

Zgodnie z danymi zawartymi w informatorze o umowach NFZ (stan na 30.09.2013 r.).
www.powiat.jaslo.pl/index.php/apteki.
38
Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012, Gmina Wiejska Tarnowiec, Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
37
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Dostępność terytorialna
Świadczenie usług opieki zdrowotnej przez SPZOZ oraz Centrum Zdrowia L-Med NZOZ
na terenie gminy koncentruje się w mieście Kołaczyce. W strukturze SPZOZ w Kołaczycach
wyodrębniono także Wiejski Ośrodek Zdrowia w Sieklówce.
Układ komunikacyjny oraz istniejąca sieć komunikacji publicznej zapewnia
stosunkowo łatwy dostęp wszystkim mieszkańcom gminy do zakładów opieki zdrowotnej
prowadzących działalność na tym terenie.
Z racji bliskiego położenia miasta Jasła, część mieszkańców korzysta z usług
medycznych świadczonych przez działające tam placówki opieki zdrowotnej. Lokalizacja
gminy Kołaczyce w bezpośrednim sąsiedztwie węzłów komunikacyjnych przecinających Jasło
zapewnia także łatwy dostęp do ośrodków medycznych województwa podkarpackiego jakimi
są Krosno i Rzeszów, a także pobliskiego województwa małopolskiego zlokalizowanych
w Tarnowie i Krakowie.

Dostępność cenowa
W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wszystkie świadczenia realizowane są
w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Świadczenia finansowane ze
środków prywatnych stanowią niewielki odsetek w ogólnej puli świadczeń i obejmują
głównie usługi stomatologiczne.

Różnorodność i kompleksowość
Na terenie gminy Kołaczyce usługi ochrony zdrowia realizują trzy podmioty (SPZOZ
w Kołaczycach, WOZ w Sieklówce oraz Centrum Zdrowia L-Med NZOZ), prowadzące
działalność w Kołaczycach i Sieklówce. Ofertę usług zdrowotnych na terenie gminy
uzupełniają trzy apteki w Kołaczycach.
W ramach SPZOZ w Kołaczycach oraz WOZ w Sieklówce działają gabinety lekarskie,
gabinety dziecięce, gabinety stomatologiczne, pielęgniarki środowiskowo-rodzinne oraz
gabinet rehabilitacyjny.
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Centrum Zdrowia L-Med Kołaczyce Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej świadczy
usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistyczne świadczenia z zakresu
ginekologii.
Wśród programów związanych z ochroną zdrowia na terenie gminy Kołaczyce
realizowany jest Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz inne programy finansowane ze środków zewnętrznych, np. badania mammograficzne.

Poziom usług
Na poziom usług składa się szereg czynników, w tym kwalifikacje personelu,
procedury świadczenia usług, stan infrastruktury technicznej, urządzeń i wyposażenia
gabinetów, jakość efektów świadczonych usług.
Właściwy poziom usług zdrowotnych w gminie Kołaczyce zapewnia personel, w skład
którego wchodzą lekarze rodzinni, stomatolodzy, pielęgniarki, położne, higienistki szkolne
i specjaliści. Brak jest odrębnych danych statystycznych o liczbie lekarzy, dentystów,
pielęgniarek i położnych na poziomie gminy.
W roku 2011 liczba przedstawicieli poszczególnych zawodów medycznych w powiecie
jasielskim wynosiła: lekarzy 326 (odpowiednio 171 w roku 2000 i 179 w roku 2005), lekarzy
dentystów 52 (odpowiednio 38 w roku 2000 i 32 w roku 2005), pielęgniarek 554
(odpowiednio 516 w roku 2005), położnych 66 (odpowiednio 57 w roku 2005). Na poziomie
powiatu obserwujemy zatem systematyczny wzrost liczby personelu medycznego39.
Na podstawie danych GUS liczba udzielonych na terenie gminy Kołaczyce porad
lekarskich ogółem w 2005 roku wyniosła 30 611, a w 2011 roku wzrosła do poziomu 36 849
jd. Powyższy wzrost wskazuje na podniesienie poziomu dostępności świadczeń opieki
zdrowotnej.
Czas oczekiwania na realizację świadczeń zdrowotnych jest zróżnicowany
w zależności od rodzaju usługi. W przypadku porad podstawowej opieki zdrowotnej
realizacja świadczeń odbywa się na bieżąco. Czas oczekiwania na świadczenia rehabilitacyjne

39

Personel służby zdrowia w woj. podkarpackim w roku 2011, Ł. Malec, Podkarpacki Urząd Wojewódzki,
Rzeszów 2012 (na podstawie sprawozdania MZ-88), str. 74.
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i stomatologiczne w zależności od gabinetu i terminu wynosi do 40 dni40.

Nakłady na opiekę zdrowotną
Kwoty wydatków na opiekę zdrowotną w gminie Kołaczyce wyniosły 60 614,00 zł
w roku 2005 i 260 777,31 zł w roku 2012. Poziom wydatków z budżetu gminy na ochronę
zdrowia w roku 2011 wyniósł 0,5% budżetu (odpowiednio w latach 2009 – 0,3% i 2010 –
0,5%)41.

Kluczowe wyzwania dla gminy
Z przeprowadzonej analizy wynika, że do najważniejszych wyzwań wobec usług
z zakresu ochrony zdrowia świadczonych na terenie gminy Kołaczyce, należą:
1. Modernizacja

budynków

przeznaczonych

na

ochronę

zdrowia

oraz

zakup

specjalistycznego sprzętu medycznego.
2. Zwiększenie

poziomu

poinformowania

mieszkańców

o

świadczeniodawcach

i świadczeniach usług ochrony zdrowia udzielanych na terenie gminy i powiatu.
3. Zapewnienie właściwego systemu opieki i ochrony zdrowia osobom starszym
i niepełnosprawnym.
4. Zwiększenie poziomu poinformowania oraz uczestnictwa mieszkańców w programach
zdrowotnych realizowanych na terenie gminy.
5. Poszerzenie zakresu i liczby realizowanych programów zdrowotnych oraz promujących
zdrowy styl życia na terenie gminy.
6. Zapewnienie udziału organizacji społecznych w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia
poprzez ich zlecanie w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

40
41

Baza Medyczna, www.medbiz.pl.
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Krempna
Formy organizacyjne
Charakterystykę usług z zakresu ochrony zdrowia rozpoczynamy od bilansu placówek
świadczących usługi w tym zakresie w gminie Krempna.
Tabela 50. Placówki świadczące usługi zdrowotne w gminie Krempna
Zakłady Opieki Zdrowotnej
 Publiczne
 Prywatne
Placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na 10 tys. mieszkańców
Praktyki lekarskie
Porady ogółem
Porady lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
Apteki
Wydatki JST na ochronę zdrowia (w zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (stan na 31.12.2012 r.).

1
1
0
5
0
6 813
7 782
0
82 333,81

Podstawową opiekę zdrowotną na terenie gminy Krempna zapewnia Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krempnej 42 . Podstawowym celem SPZOZ-u jest
zapewnienie opieki zdrowotnej ludności stale lub czasowo przebywającej na terenie gminy.
Realizację usług ambulatoryjnych zapewnia Ośrodek Zdrowia w Nowym Żmigrodzie. Usługi
medyczne ośrodka zdrowia uzupełnia punkt apteczny działający w Krempnej.
W gminie Krempna na jedyny na tym terenie zakład opieki zdrowotnej przypada
2 004 mieszkańców i jest wartość zdecydowanie niższa do średniej dla powiatu jasielskiego
która wynosi 3 216 osób (wg danych GUS za rok 2011)43.

Dostępność terytorialna
Lokalizacja gminy Krempna, z dala od głównych szklaków komunikacyjnych, na
obrzeżu powiatu jasielskiego, znacznie ogranicza dostęp mieszkańców tej gminy do usług
opieki zdrowotnej świadczonych poza jej terenem. Ponadto niska liczba ludności gminy
(wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 10 os./km2, przy średniej dla powiatu jasielskiego

42

Zgodnie z danymi zawartymi w informatorze o umowach NFZ (stan na 30.09.2013 r.), Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Krempnej posiada podpisane kontrakty z NFZ na realizację świadczeń podstawowej
opieki zdrowotnej oraz leczenia stomatologicznego.
43
Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012, Gmina Wiejska Tarnowiec, Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
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139 os./km2), powoduje, iż wszelkie usługi publiczne z zakresu ochrony zdrowia realizowane
są w miejscowości Krempna.
Funkcjonalnie, dla potrzeb systemu ratownictwa medycznego, teren gminy Krempna
podlega podstacji karetki pogotowia ratunkowego zlokalizowanej w Nowym Żmigrodzie.
Również świadczenie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na rzecz mieszkańców gminy
realizuje Ośrodek Zdrowia w Nowym Żmigrodzie.

Dostępność cenowa
W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wszystkie świadczenia realizowane są
w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Liczba świadczeń finansowanych ze
środków prywatnych jest stosunkowo niewielka i obejmuje, podobnie jak w innych gminach
regionu, głównie usługi stomatologiczne.

Różnorodność i kompleksowość
Mieszkańcy gminy Krempna mają ograniczony dostęp do usług ochrony zdrowia na jej
terenie, które ograniczają się do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz usług
stomatologicznych.
Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPGOZ w Krempnej, służących
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia należą działania medyczne
wynikające z procesu leczenia lub odrębnych przepisów z zakresu medycyny ogólnej,
rodzinnej i pediatrii, w szczególności związane z: badaniami i poradą lekarską, leczeniem,
rehabilitacją leczniczą w dostępnym zakresie, opieką nad kobietą ciężarną, opieką nad
zdrowym dzieckiem, dostępnymi badaniami diagnostycznymi, pielęgnacją obłożnie chorych
i niepełnosprawnych, orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia, zapobieganiem
powstania urazów i chorób, szczególnie społecznych i zakaźnych poprzez działania
profilaktyczne oraz szczepienia ochronne, zapewnienie opieki medycznej w sytuacjach
awaryjnych (klęski żywiołowe, katastrofy itp.). Przy Gminnym Ośrodku Zdrowia działa punkt
apteczny.
Liczba udzielonych porad lekarskich ogółem w roku 2005 i 2012 w gminie Krempna
wyniosła odpowiednio 7 782 jd. i 6 813 jd. W analizowanym okresie czasu obserwujemy
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znaczny spadek liczby udzielonych porad, co jest zapewne związane z migracją zarobkową
oraz spadkiem liczby osób zamieszkujących na co dzień na terenie gminy Krempna. Zgodnie
z informacją SPGOZ w Krempna w roku 2012 udzielono w nim łącznie 1 137 świadczeń,
w tym dla dorosłych 680 i dla dzieci 457. Podstawową opieką lekarską objęto 1 820 osób,
a opieką pielęgniarską – 1 680 osób.
W

ramach

Gminnego

programu

profilaktyki

i

rozwiązywania

problemów

alkoholowych gmina Krempna finansuje m.in. Punkt Konsultacyjny w Krempnej, dożywianie
dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych.
Łączny budżet na realizację programu w roku ubiegłym wyniósł 29 500 zł. W zakresie swoich
kompetencji gmina wspiera organizacyjnie realizację innych programów zdrowotnych,
np. wykonywanie badań mammograficznych.

Poziom usług
Na poziom usług składa się szereg czynników, w tym kwalifikacje personelu,
procedury świadczenia usług, stan infrastruktury technicznej, urządzeń i wyposażenia
gabinetów, jakość efektów świadczonych usług.
Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek w Krempnej, zgodnie z informacją gminy
Krempna, zatrudnia lekarza o specjalności medycyny rodzinnej, stomatologa, dwie
pielęgniarki, w tym jedną środowiskowo-rodzinną i jedną pielęgniarkę szkolną udzielającą
świadczenia w środowisku nauczania i wychowania oraz położną. Łącznie personel medyczny
w gminie Krempna liczy 5 osób.
Brak odrębnych danych statystycznych o liczbie lekarzy, dentystów, pielęgniarek
i położnych na poziomie gmin. W roku 2011 liczba przedstawicieli poszczególnych zawodów
medycznych w powiecie jasielskim wynosiła: lekarzy 326 (odpowiednio 171 w roku 2000
i 179 w roku 2005), lekarzy dentystów 52 (odpowiednio 38 w roku 2000 i 32 w roku 2005),
pielęgniarek 554 (odpowiednio 516 w roku 2005), położnych 66 (odpowiednio 57 w roku
2005). Na poziomie powiatu obserwujemy zatem systematyczny wzrost liczby personelu
medycznego44.

44

Personel służby zdrowia w woj. podkarpackim w roku 2011, Ł. Malec, Podkarpacki Urząd Wojewódzki,
Rzeszów 2012 (na podstawie sprawozdania MZ-88), str. 74.
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Liczba udzielonych mieszkańcom gminy Krempna porad lekarskich na koniec 2012 r.
według danych GUS wyniosła ogółem 6 813 jd. oraz z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej 7 782 jd. Porady lekarskie na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej
udzielane są na bieżąco z wyjątkiem okresu wysokiej zachorowalności na dany rodzaj
choroby.

Nakłady na opiekę zdrowotną
Kwoty wydatków z budżetu gminy na opiekę zdrowotną w gminie Krempna wynosiły
16 549 zł (2005 r.) i 25 944 zł (2012 r.). Poziom wydatków z budżetu gminy na ochronę
zdrowia w roku 2011 wyniósł 0,4% (odpowiednio w latach 2009 – 0,3% i 2010 – 0,3%)45.

Kluczowe wyzwania dla gminy
Na podstawie przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, że do najważniejszych
wyzwań wobec usług z zakresu ochrony zdrowia świadczonych na terenie gminy Krempna,
należą:
1. Modernizacja

budynków

przeznaczonych

na

ochronę

zdrowia

oraz

zakup

specjalistycznego sprzętu medycznego.
2. Zwiększenie

poziomu

poinformowania

mieszkańców

o

świadczeniodawcach

i świadczeniach usług ochrony zdrowia udzielanych na terenie gminy i powiatu.
3. Zapewnienie właściwego systemu opieki i ochrony zdrowia osobom starszym
i niepełnosprawnym.
4. Zwiększenie poziomu poinformowania oraz uczestnictwa mieszkańców w programach
zdrowotnych realizowanych na terenie gminy.
5. Poszerzenie zakresu i liczby realizowanych programów zdrowotnych oraz promujących
zdrowy styl życia na terenie gminy.
6. Zapewnienie udziału organizacji społecznych w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia
poprzez ich zlecanie w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

45
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Nowy Żmigród
Formy organizacyjne
Charakterystykę usług z zakresu ochrony zdrowia rozpoczynamy od bilansu placówek
świadczących usługi w tym zakresie w gminie Nowy Żmigród.

Tabela 51. Placówki świadczące usługi zdrowotne w gminie Nowy Żmigród
Zakłady Opieki Zdrowotnej
 Publiczne
 Prywatne
Placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na 10 tys. mieszkańców
Praktyki lekarskie
Porady ogółem
Porady lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
Apteki
Wydatki JST na ochronę zdrowia (w zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (stan na 31.12.2012 r.).

1
1
0
1
4
39 646
32 049
1
85 648,43

Na terenie gminy znajdują się: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia
w Nowym Żmigrodzie z filią w Nienaszowie, gabinety stomatologiczne prywatne
zlokalizowane w Nowym Żmigrodzie (3) i w Nienaszowie (1) oraz Centrum Pielęgniarstwa
Środowiskowo-Rodzinnego i Opieki Długoterminowej CARITAS Diecezji Rzeszowskiej
w Kątach.
Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowym Żmigrodzie, dla którego
organem założycielskim jest gmina Nowy Żmigród, świadczy podstawową opiekę zdrowotną,
rehabilitację leczniczą oraz specjalistyczną opiekę zdrowotną w formie poradni dla kobiet.
Podmiot realizuje działalność leczniczą w postaci ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
na rzecz mieszkańców gminy.
Usługi

stomatologiczne

realizują

trzy

prywatne

gabinety

stomatologiczne

zlokalizowane na terenie Nowego Żmigrodu oraz jeden w Nienaszowie.
W gminie Nowy Żmigród na jeden zakład opieki zdrowotnej przypada 9 377
mieszkańców i jest to wartość znacznie przekraczająca średnią dla powiatu jasielskiego, która
wynosi 3 216 osób (wg danych GUS za rok 2011).
Na terenie miejscowości Nowy Żmigród prowadzi działalność apteka oraz punkt
apteczny.
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Dostępność terytorialna
Wszystkie placówki świadczące usługi z zakresu opieki zdrowotnej zostały
zlokalizowane na terenie dwóch miejscowości Nowy Żmigród i Nienaszów. Dobra sieć dróg
lokalnych oraz istniejąca na terenie gminy komunikacja publiczna umożliwia łatwy dostęp do
każdego z zakładów opieki zdrowotnej.
Należy również zwrócić uwagę na możliwość korzystania przez mieszkańców gminy,
przy stosunkowo niewielkiej różnicy kosztów i czasu dojazdu, z usług świadczonych przez
podmioty medyczne zlokalizowane na terenie głównego w tej części powiatu ośrodka
miejskiego jakim jest Jasło, a także usług i infrastruktury opieki zdrowotnej
skoncentrowanych w Rzeszowie i Krośnie.
W gminie Nowy Żmigród na jeden zakład opieki zdrowotnej przypada 9 377 osób. Jest
to wartość znacznie wyższa do średniej dla powiatu jasielskiego, która wynosi 3 216 osób
(wg danych GUS za rok 2011)46.

Dostępność cenowa
Realizacja świadczeń odbywa się w przeważającej mierze w ramach kontraktów
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Co do zasady, mieszkańcy gminy nie są zatem
zobowiązani do wnoszenia opłat za otrzymane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
porady lekarskie oraz świadczenia medyczne. Z uwagi na stosunkowo niskie dochody
mieszkańców gminy, korzystanie z usług zdrowotnych realizowanych na zasadach
komercyjnych w szczególności świadczeń stomatologicznych jest ograniczone.

Różnorodność i kompleksowość
Mieszkańcy gminy Nowy Żmigród posiadają dostęp do pełnego zakresu świadczeń
podstawowej opieki zdrowotnej tj. lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki
zdrowotnej, świadczeń pielęgniarki i higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania
i wychowania, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, transportu sanitarnego, a także
świadczeń

rehabilitacyjnych

oraz

specjalistycznych

świadczeń

realizowanych

za

pośrednictwem poradni dla kobiet oraz usług stomatologicznych.
46
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Ofertę usług publicznych z zakresu ochrony zdrowia uzupełniają apteka, punkt
apteczny oraz usługi ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowane przez Centrum
Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego i Opieki Długoterminowej CARITAS Diecezji
Rzeszowskiej w Kątach.
W ramach posiadanych kompetencji gmina Nowy Żmigród realizuje gminny program
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 r. Ponadto w ostatnim
okresie gmina wspierała organizacyjnie lub finansowo realizację programów zdrowotnych
obejmujących porady lekarskie diagnostyczno-terapeutyczne w związku z leczeniem cukrzycy
i chorób układu krążenia, badania mammograficzne piersi i cytologiczne w ramach programu
wczesnego wykrywania raka piersi i macicy oraz badania wzorku, słuchu i osteoporozy.

Poziom usług
Na poziom usług składa się szereg czynników, w tym kwalifikacje personelu,
procedury świadczenia usług, stan infrastruktury technicznej, urządzeń i wyposażenia
gabinetów, jakość efektów świadczonych usług.
Właściwy poziom usług zdrowotnych w gminie Nowy Żmigród zapewnia personel,
w skład którego wchodzą lekarze rodzinni (4 os.), stomatolog (4 os.), pielęgniarki (6 os.),
położna (1 os.), higienistki szkolne (2 os.), rehabilitant (1 os.), fizjoterapeuta (1 os.),
masażysta (1 os.).
Brak jest odrębnych danych statystycznych o liczbie lekarzy, dentystów, pielęgniarek
i położnych na poziomie gminy, umożliwiających porównanie stanu personelu medycznego.
Na podstawie danych statystycznych można natomiast określić liczbę przedstawicieli
poszczególnych zawodów medycznych, która w powiecie jasielskim na koniec 2011 r.
wynosiła: lekarzy 326 (odpowiednio 171 w roku 2000 i 179 w roku 2005), lekarzy dentystów
52 (odpowiednio 38 w roku 2000 i 32 w roku 2005), pielęgniarek 554 (odpowiednio 516
w roku 2005), położnych 66 (odpowiednio 57 w roku 2005). Na poziomie powiatu
obserwujemy zatem systematyczny wzrost liczby personelu medycznego47.
Liczba udzielonych mieszkańcom gminy porad lekarskich na koniec 2012 r. ogółem

47

Personel służby zdrowia w woj. podkarpackim w roku 2011, Ł. Malec, Podkarpacki Urząd Wojewódzki,
Rzeszów 2012 (na podstawie sprawozdania MZ-88), s. 74.
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wyniosła 39 646 jd. (32 049 w roku 2005). Wszystkie porady były z zakresu podstawowej
opieki zdrowotnej. Czas oczekiwania na realizację świadczonych usług jest zróżnicowany w
zależności od rodzaju usługi oraz gabinetu, w którym jest ona świadczona. Porady lekarskie
na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są na bieżąco, w przypadku
stomatologa czas oczekiwania wynosi do 115 dni48.

Nakłady na opiekę zdrowotną
Kwoty wydatków gminy Nowy Żmigród na ochronę zdrowia wynoszą 107 088 zł
(2005 r.) i 85 648,43 zł (2012 r.). Poziom wydatków z budżetu gminy na ochronę zdrowia
w roku 2011 wyniósł 0,6% (odpowiednio w latach 2009 – 0,3% i 2010 – 0,4%)49.

Kluczowe wyzwania dla gminy
W świetle przeprowadzonej analizy, do najważniejszych wyzwań wobec usług
z zakresu ochrony zdrowia świadczonych na obszarze gminy Nowy Żmigród, należą:
1. Modernizacja

budynków

przeznaczonych

na

ochronę

zdrowia

oraz

zakup

specjalistycznego sprzętu medycznego.
2. Zwiększenie

poziomu

poinformowania

mieszkańców

o

świadczeniodawcach

i świadczeniach usług ochrony zdrowia udzielanych na terenie gminy i powiatu.
3. Zapewnienie właściwego systemu opieki i ochrony zdrowia osobom starszym
i niepełnosprawnym.
4. Zwiększenie poziomu poinformowania oraz uczestnictwa mieszkańców w programach
zdrowotnych realizowanych na terenie gminy.
5. Poszerzenie zakresu i liczby realizowanych programów zdrowotnych oraz promujących
zdrowy styl życia na terenie gminy.
6. Zapewnienie udziału organizacji społecznych w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia
poprzez ich zlecanie w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poszukiwanie przykładów dobrych
praktyk w tym zakresie.

48
49

Baza Medyczna, www.medbiz.pl
Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012, Gmina Wiejska Tarnowiec, Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
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Osiek Jasielski
Formy organizacyjne
Charakterystykę usług z zakresu ochrony zdrowia rozpoczynamy od bilansu placówek
świadczących usługi w tym zakresie w gminie Osiek Jasielski.

Tabela 52. Placówki świadczące usługi zdrowotne w gminie Osiek Jasielski
Zakłady Opieki Zdrowotnej
 Publiczne
 Prywatne
Placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na 10 tys. mieszkańców
Praktyki lekarskie
Porady ogółem
Porady lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
Apteki
Wydatki JST na ochronę zdrowia (w zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (stan na 31.12.2012 r.).

1
1
0
2
0
20 616
13 432
1
39 608,02

Na podstawie danych NFZ50: na terenie gminy znajduje się Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim, dla którego organem założycielskim jest
gmina Osiek Jasielski. SPZOZ w Osieku Jasielskim świadczy usługi ochrony zdrowia
obejmujące podstawową opiekę zdrowotną, stomatologię oraz rehabilitację leczniczą. Na
terenie gminy funkcjonuje ponadto jedna apteka.
W gminie Osiek Jasielski na jeden zakład opieki zdrowotnej przypada 5 410
mieszkańców. Jest to liczba znacznie wyższa od średniej dla powiatu jasielskiego która
wynosi 3 216 osób (wg danych GUS za rok 2011)51, co świadczy o niższej niż w wielu gminach
powiatu dostępności do usług opieki zdrowotnej.

50
51

Zgodnie z danymi zawartymi w informatorze o umowach NFZ (stan na 30.09.2013 r.).
Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012, Gmina Wiejska Tarnowiec, Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
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Dostępność terytorialna
Świadczenie usług opieki zdrowotnej na terenie gminy zostało skoncentrowane na
terenie jednej miejscowości Osiek Jasielski. SPZOZ w Osieku Jasielskim jako jedyny podmiot
świadczący na terenie gminy usługi ochrony zdrowia obsługuje wszystkich jej mieszkańców.
Miejscowość Osiek Jasielski posiada dobre połączenie komunikacyjne ze wszystkimi
miejscowościami gminy za pośrednictwem dwóch dróg wojewódzkich oraz sieci dróg
lokalnych. Istniejąca infrastruktura drogowa i komunikacyjna zapewnia łatwy dostęp
wszystkim mieszkańcom gminy do ośrodka zdrowia. Stwarza ona ponadto możliwość
korzystania z usług i infrastruktury opieki zdrowotnej zlokalizowanych m.in. w Jaśle, Krośnie
i Rzeszowie.

Dostępność cenowa
Źródłem finansowania zdecydowanej większości udzielanych świadczeń opieki
zdrowotnej są środki publiczne wypłacane świadczeniodawcom w ramach kontraktów
zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Finansowanie ze środków prywatnych
pacjentów nie jest powszechnie spotykaną praktyką i obejmuje jedynie niektóre grupy
świadczeń specjalistycznych, w szczególności świadczenia stomatologiczne i rehabilitacyjne.
Niewielki udział środków prywatnych w finansowaniu usług medycznych wynika ze
stosunkowo niskich dochodów mieszkańców powiatu jasielskiego.

Różnorodność i kompleksowość
Działający na terenie gminy Osiek Jasielski SPZOZ świadczy usługi podstawowej opieki
zdrowotnej, stomatologii w tym stomatologii dla dzieci oraz rehabilitacji leczniczej.
Podstawowa opieka zdrowotna obejmuje świadczenia lekarza rodzinnego, medycyny
szkolnej i sportowej, pielęgniarki środowiskowej oraz położnej. Do zakresu zadań
podstawowej opieki zdrowotnej należy także wykonywanie świadczeń diagnostycznych.
Podmiot realizuje działalność leczniczą w postaci ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
na rzecz mieszkańców gminy. Ofertę usług publicznych z zakresu ochrony zdrowia uzupełnia
apteka prywatna.
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W ramach posiadanych kompetencji, gmina Osiek Jasielski realizuje Gminny program
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zgodnie z informacją Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Osiek Jasielski w roku 2012 ze środków
programu finansowano dyżury psychologa, warsztaty i inne działania profilaktyczne,
działalność świetlic wiejskich a także realizację zajęć pozalekcyjnych. Gmina wspiera
organizacyjnie

również

realizację

innych

programów finansowanych

ze

środków

zewnętrznych, np. badania mammograficzne.

Poziom usług
Na poziom usług składa się szereg czynników, w tym kwalifikacje personelu,
procedury świadczenia usług, stan infrastruktury technicznej, urządzeń i wyposażenia
gabinetów, jakość efektów świadczonych usług.
Właściwy poziom usług zdrowotnych w gminie Osiek Jasielski, na podstawie danych
Urzędu Gminy Osiek Jasielski, zapewnia personel, w skład którego wchodzą: lekarz (1 os.),
stomatolog (1 os.), pielęgniarki środowiskowe, rodzinne oraz w środowisku nauczania
i wychowania (3 os.), położna (1 os.). W skali powiatu jasielskiego w roku 2011 liczba
przedstawicieli poszczególnych zawodów medycznych wynosiła: lekarzy 326 (odpowiednio
171 w roku 2000 i 179 w roku 2005), lekarzy dentystów 52 (odpowiednio 38 w roku 2000 i 32
w roku 2005), pielęgniarek 554 (odpowiednio 516 w roku 2005), położnych 66 (odpowiednio
57 w roku 2005). Na poziomie powiatu obserwujemy zatem systematyczny wzrost liczby
personelu medycznego52.
Zgodnie z danymi GUS liczba udzielonych mieszkańcom gminy Osiek Jasielski porad
lekarskich ogółem tj. w ramach podstawowej opieki lekarskiej i świadczeń specjalistycznych,
w 2005 roku wyniosła 13 432, a w 2011 roku 20 616. Powyższy wzrost liczby udzielonych
porad lekarskich świadczy jednoznacznie o podniesieniu poziomu dostępności do świadczeń
opieki zdrowotnej.
Czas oczekiwania na realizację świadczonych usług jest zróżnicowany w zależności od
rodzaju usługi. Porady lekarskie na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są na
bieżąco. W przypadku świadczeń stomatologicznych czas oczekiwania wynosi ok. 15 dni,
52

Personel służby zdrowia w woj. podkarpackim w roku 2011, Ł. Malec, Podkarpacki Urząd Wojewódzki,
Rzeszów 2012 (na podstawie sprawozdania MZ-88), s. 74.
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a rehabilitacji leczniczej do 28 dni53.

Nakłady na opiekę zdrowotną
Wydatki z budżetu gminy Osiek Jasielski na ochronę zdrowia wyniosły 46 393 zł
(2005 r.) i 39 608,02 zł (2012 r.). Poziom wydatków z budżetu gminy na ochronę zdrowia
w roku 2011 wyniósł 0,3% (odpowiednio w latach 2009 – 0,2% i 2010 – 0,4%)54. Poziom ten
jest porównywalny z wydatkami innych gmin powiatu jasielskiego w zakresie opieki
zdrowotnej i potwierdza drugorzędną rolę zadań opieki zdrowotnej w działaniach jednostek
samorządu terytorialnego.

Kluczowe wyzwania dla gminy
Z przeprowadzonej analizy wynika, że do najważniejszych wyzwań wobec usług
z zakresu ochrony zdrowia świadczonych na terenie gminy Osiek Jasielski, należą:
1. Modernizacja

budynków

przeznaczonych

na

ochronę

zdrowia

oraz

zakup

specjalistycznego sprzętu medycznego.
2. Zwiększenie

poziomu

poinformowania

mieszkańców

o

świadczeniodawcach

i świadczeniach usług ochrony zdrowia udzielanych na terenie gminy i powiatu.
3. Zapewnienie właściwego systemu opieki i ochrony zdrowia osobom starszym
i niepełnosprawnym.
4. Zwiększenie poziomu poinformowania oraz uczestnictwa mieszkańców w programach
zdrowotnych realizowanych na terenie gminy.
5. Poszerzenie zakresu i liczby realizowanych programów zdrowotnych oraz promujących
zdrowy styl życia na terenie gminy.
6. Zapewnienie udziału organizacji społecznych w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia
poprzez ich zlecanie w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

53
54

Baza Medyczna, www.medbiz.pl.
Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012, Gmina Wiejska Tarnowiec, Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
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Skołyszyn
Formy organizacyjne
Charakterystykę usług z zakresu ochrony zdrowia rozpoczynamy od bilansu placówek
świadczących usługi w tym zakresie w gminie Skołyszyn.

Tabela 53. Placówki świadczące usługi zdrowotne w gminie Skołyszyn
Zakłady Opieki Zdrowotnej
 Publiczne
 Prywatne
Placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na 10 tys. mieszkańców
Praktyki lekarskie
Porady ogółem
Porady lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
Apteki
Wydatki JST na ochronę zdrowia (w zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (stan na 31.12.2012 r.).

4
4
0
3
3
46 211
46 830
2
93 610,77

Opiekę zdrowotną na terenie gminy Skołyszyn realizują Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie oraz prywatne apteki i praktyki lekarskie55.
SPZOZ w Skołyszynie świadczy usługi zdrowotne w trzech ośrodkach zdrowia (Gminny
Ośrodek Zdrowia w Skołyszynie, Wiejski Ośrodek Zdrowia w Harklowej, Wiejski Ośrodek
Zdrowia w Święcanach) oraz Punkcie Lekarskim w Bączalowie Dolnym. Organem
założycielskim SPZOZ w Skołyszynie jest Gmina Skołyszyn.
Usługi stomatologiczne na terenie gminy Skołyszyn świadczą cztery prywatne
gabinety dentystyczne zlokalizowane w Skołyszynie (2), Święcanach (1) oraz Harklowej (1).
Na terenie gminy Skołyszyn prowadzą działalność dwie apteki zlokalizowane
w Skołyszynie oraz jeden punkt apteczny w Święcanach (stan na 30.09.2013 r.).
W gminie Skołyszyn na jeden zakład opieki zdrowotnej przypada 3 119 mieszkańców
i jest to wartość porównywalna do średniej dla powiatu jasielskiego, która wynosi 3 216 osób
(wg danych GUS za rok 2011)56.

55
56

Zgodnie z danymi zawartymi w informatorze o umowach NFZ (stan na 30.09.2013 r.).
Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012, Gmina Wiejska Tarnowiec, Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
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Dostępność terytorialna
Rozbudowana sieć zakładów opieki zdrowotnej na terenie gminy Skołyszyn
zlokalizowanych w czterech miejscowościach (Skołyszyn, Święcany, Harklowa, Bączalów
Dolny) oraz dobra sieć połączeń lokalnych zapewnia pacjentom łatwy dostęp do usług
podstawowej opieki zdrowotnej oraz świadczeń specjalistycznych realizowanych na terenie
gminy. Mieszkańcy gminy mają również możliwość korzystania, przy stosunkowo niewielkiej
różnicy kosztów i czasu dojazdu, z usług świadczonych przez podmioty opieki zdrowotnej
zlokalizowane na terenie Jasła, a także usług publicznych i infrastruktury opieki zdrowotnej
w Rzeszowie i Krośnie oraz sąsiadującym województwie małopolskim.

Dostępność cenowa
Realizacja świadczeń odbywa się w przeważającej mierze w ramach kontraktów
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Co do zasady mieszkańcy gminy nie są zatem
zobowiązani do wnoszenia opłat za otrzymane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
porady lekarskie oraz świadczenia medyczne. Z uwagi na stosunkowo niskie dochody
mieszkańców gminy, korzystanie z usług zdrowotnych realizowanych na zasadach
komercyjnych

w

szczególności

świadczeń

stomatologicznych

i

innych

świadczeń

specjalistycznych jest ograniczone.

Różnorodność i kompleksowość
Zakres świadczonych usług przez SPZOZ w Skołyszynie obejmuje podstawową opiekę
lekarską (opieka lekarska, pielęgniarska, położnej, opieka w miejscu nauczania i wychowania,
transport sanitarny), ambulatoryjną opiekę specjalistyczną realizowaną w ramach poradni
diabetologicznej, rehabilitację leczniczą, specjalistyczną poradnię dla kobiet (ginekolog,
położna), a także długoterminową opiekę lekarską. Usługi stomatologiczne na terenie gminy
Skołyszyn świadczą trzy prywatne gabinety dentystyczne. System usług z zakresu opieki
zdrowotnej uzupełniają trzy apteki.
Liczba placówek realizujących świadczenia zdrowotne, jak również ich lokalizacja na
terenie gminy zapewniają jej mieszkańcom możliwość szybkiej i kompleksowej obsługi
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej blisko ich miejsca zamieszkania.
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Wśród programów związanych z ochroną zdrowia na terenie gminy realizowane są
lub zostały zrealizowane przez gminę lub zakłady opieki zdrowotnej z jej terenu następujące
programy:


Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;



Programy zdrowotne finansowane ze środków Narodowego Funduszy Zdrowia,
np. program profilaktyki raka szyjki macicy, program profilaktyki chorób układu krążenia.

Poziom usług
Na poziom usług składa się szereg czynników, w tym kwalifikacje personelu,
procedury świadczenia usług, stan infrastruktury technicznej, urządzeń i wyposażenia
gabinetów, jakość efektów świadczonych usług.
Właściwy poziom usług zdrowotnych, zgodnie z danymi Urzędu Gminy Skołyszyn,
zapewnia personel, w skład którego wchodzą lekarze rodzinni (8 os.), stomatolodzy (3 os.),
pielęgniarki (16 os.), położna (1 os.), higienistki szkolne (3 os.), specjaliści (2 os.).
Brak jest odrębnych danych statystycznych o liczbie lekarzy, dentystów, pielęgniarek
i położnych na poziomie gminy. Dane statystyczne dla powiatu jasielskiego wskazują, iż na
jego terenie w roku 2011 liczba przedstawicieli poszczególnych zawodów medycznych
wynosiła: lekarzy 326 (odpowiednio 171 w roku 2000 i 179 w roku 2005), lekarzy dentystów
52 (38 w roku 2000 i 32 w roku 2005), pielęgniarek 554 (516 w roku 2005), położnych 66
(57 w roku 2005). Na poziomie powiatu obserwujemy zatem systematyczny wzrost liczby
personelu medycznego57.
Na podstawie danych GUS liczba udzielonych porad lekarskich ogółem w 2005 roku
wyniosła 46 830, a w 2011 roku 46 211. Czas oczekiwania na realizację świadczonych usług
zdrowotnych jest zróżnicowany w zależności od ich rodzaju. Porady lekarskie na poziomie
podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są na bieżąco, w przypadku stomatologa
w zależności od gabinetu czas oczekiwania wynosi do 34 dni58.

57

Personel służby zdrowia w woj. podkarpackim w roku 2011, Ł. Malec, Podkarpacki Urząd Wojewódzki,
Rzeszów 2012 (na podstawie sprawozdania MZ-88), s. 74.
58
Baza Medyczna, www.medbiz.pl.
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Nakłady na opiekę zdrowotną
Kwoty wydatków gminy Skołyszyn na ochronę zdrowia wynoszą 102 545 zł (2005 r.)
i 93 610,77 zł (2012 r.). Poziom wydatków z budżetu gminy na ochronę zdrowia w roku 2011
wyniósł 0,3% budżetu (odpowiednio w latach 2009 – 0,3% i 2010 – 0,3%)59.

Kluczowe wyzwania dla gminy
Na podstawie przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, że do najważniejszych
wyzwań wobec usług z zakresu ochrony zdrowia świadczonych na obszarze gminy Skołyszyn,
należą:
1. Modernizacja

budynków

przeznaczonych

na

ochronę

zdrowia

oraz

zakup

specjalistycznego sprzętu medycznego.
2. Zwiększenie

poziomu

poinformowania

mieszkańców

o

świadczeniodawcach

i świadczeniach usług ochrony zdrowia udzielanych na terenie gminy i powiatu.
3. Zapewnienie właściwego systemu opieki i ochrony zdrowia osobom starszym
i niepełnosprawnym.
4. Zwiększenie poziomu poinformowania oraz uczestnictwa mieszkańców w programach
zdrowotnych realizowanych na terenie gminy.
5. Poszerzenie zakresu i liczby realizowanych programów zdrowotnych oraz promujących
zdrowy styl życia na terenie gminy.
6. Zapewnienie udziału organizacji społecznych w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia
poprzez ich zlecanie w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poszukiwanie przykładów dobrych
praktyk w tym zakresie.

59

Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012, Gmina Wiejska Tarnowiec, Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
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Tarnowiec
Formy organizacyjne
Charakterystykę usług z zakresu ochrony zdrowia rozpoczynamy od bilansu placówek
świadczących usługi w tym zakresie w gminie Tarnowiec.
Tabela 54. Placówki świadczące usługi zdrowotne w gminie Tarnowiec
Zakłady Opieki Zdrowotnej
 Publiczne
 Prywatne
Placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na 10 tys. mieszkańców
Praktyki lekarskie
Porady ogółem
Porady lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
Apteki
Wydatki JST na ochronę zdrowia (w zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (stan na 31.12.2012 r.).

2
0
2
2
3
27 203
19 222
1
82 333,81

Podstawową opiekę zdrowotną w gminie Tarnowiec realizuje Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej „ad-Med”. Obok kompleksowych świadczeń realizowanych przez NZOZ
„ad-Med” na terenie gminy Tarnowiec funkcjonują trzy indywidualne praktyki lekarskie60
oraz gabinet rehabilitacyjny w Łajscach.
W gminie Tarnowiec na jeden zakład opieki zdrowotnej przypada 4 592 mieszkańców
i jest to wartość wyższa do średniej dla powiatu jasielskiego, która wynosi 3 216 osób
(wg danych GUS za rok 2011).
Na terenie gminy Tarnowiec prowadzą działalność dwie apteki zlokalizowane
w Tarnowcu oraz Łajscach.

Dostępność terytorialna
Świadczenie usług opieki zdrowotnej na terenie gminy zostało skoncentrowane
w dwóch miejscowościach Tarnowiec oraz Łajsce. Układ komunikacyjny oraz istniejąca sieć
komunikacji publicznej zapewnia stosunkowo łatwy dostęp mieszkańcom do zakładów opieki
zdrowotnej. Z racji bliskiego położenia miasta Jasła, część mieszkańców korzysta z usług
60

Zgodnie z danymi zawartymi w informatorze o umowach NFZ (stan na 30.09.2013 r.), na terenie gminy
Tarnowiec usługi zdrowia realizują: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ad-Med”, Indywidualna praktyka
lekarza rodzinnego – Urban Fryderyk, Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska – lek. med. Grodzicki
Włodzimierz, Indywidualna praktyka pielęgniarska Wielosz Halina.
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medycznych świadczonych na jego terenie. Lokalizacja gminy przy drodze krajowej zapewnia
łatwy dostęp do ośrodków medycznych województwa podkarpackiego jakimi są Krosno
i Rzeszów.

Dostępność cenowa
W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wszystkie świadczenia realizowane są
w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Z uwagi na ograniczoną pulę
specjalistycznych świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych oraz długi
czas oczekiwania na ich udzielenie, część mieszkańców decyduje się na ich finansowanie ze
środków prywatnych. Niemniej jednak, z racji niskich dochodów mieszkańców jest to
zjawisko rzadkie.

Różnorodność i kompleksowość
Dla 9 221 mieszkańców gminy Tarnowiec na jej terenie usługi ochrony zdrowia
realizują łącznie cztery podmioty prywatne (NZOZ, indywidualne praktyki lekarskie) oraz
dwie apteki.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ad-Med” realizuje pełny zakres usług
podstawowej opieki zdrowotnej obejmujący:
a) podstawową opiekę lekarską (świadczenia lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarki,
pielęgniarki

środowiskowej,

położnej,

pielęgniarki

w

środowisku

nauczania

i wychowania);
b) opiekę specjalistyczną (poradnia ginekologiczno-położnicza, poradnie neurologiczna);
c) usługi stomatologiczne (kontrolne badania stomatologiczne, usunięcie złogów nazębnych,
uzupełnianie braków i także pomoc doraźna przy urazie twarzy);
d) ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (pracownia USG).
Liczba udzielonych porad lekarskich ogółem w roku 2005 i 2011 w gminie Tarnowiec
wyniosła odpowiednio 19 222 jd. i 27 203 jd. W analizowanym okresie czasu obserwujemy
znaczny wzrost liczby udzielonych porad, co wskazuje na poprawiającą się sytuację
w zakresie dostępności mieszkańców do usług ochrony zdrowia.
Na uwagę zasługuje szeroki, w porównaniu z innymi gminami powiatu jasielskiego,
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dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej. Zakres oferowanych na terenie gminy
świadczeń medycznych wykracza poza ramy podstawowej opieki zdrowotnej.
Wśród programów związanych z ochroną zdrowia na terenie gminy Tarnowiec
realizowane są lub zostały zrealizowane następujące zadania: Gminny program profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, badania i programy profilaktyczne finansowane
ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
Na terenie gminy organizowanych jest co rocznie kilka cyklicznych imprez
sportowych, realizujących cele promocji zdrowia, takich jak bieg uliczny, turniej pokoleniowy
siatkówki, rodzinny turniej tenis stołowego.

Poziom usług
Na poziom usług składa się szereg czynników, w tym kwalifikacje personelu,
procedury świadczenia usług, stan infrastruktury technicznej, urządzeń i wyposażenia
gabinetów, jakość efektów świadczonych usług.
Właściwy poziom usług zdrowotnych w gminie Tarnowiec zapewnia personel, w skład
którego wchodzą lekarze rodzinni, stomatolodzy, pielęgniarki, położne, higienistki szkolne
i specjaliści. Brak jest odrębnych danych statystycznych o liczbie lekarzy, dentystów,
pielęgniarek i położnych na poziomie gmin.
W roku 2011 liczba przedstawicieli poszczególnych zawodów medycznych w powiecie
jasielskim wynosiła: lekarzy 326 (odpowiednio 171 w roku 2000 i 179 w roku 2005), lekarzy
dentystów 52 (odpowiednio 38 w roku 2000 i 32 w roku 2005), pielęgniarek 554
(odpowiednio 516 w roku 2005), położnych 66 (odpowiednio 57 w roku 2005). Na poziomie
powiatu obserwujemy zatem systematyczny wzrost liczby personelu medycznego61.
Liczba udzielonych mieszkańcom gminy Tarnowiec porad lekarskich na koniec 2012 r.
według danych GUS wyniosła ogółem 27 203 jd., w tym z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej 19 222 jd. Czas oczekiwania na realizację świadczonych usług jest zróżnicowany
w zależności od rodzaju usługi. Porady lekarskie na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej
udzielane są na bieżąco z wyjątkiem okresu wysokiej zachorowalności na dany rodzaj
61

Personel służby zdrowia w woj. podkarpackim w roku 2011, Ł. Malec, Podkarpacki Urząd Wojewódzki,
Rzeszów 2012 (na podstawie sprawozdania MZ-88), s. 74.
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choroby. W przypadku stomatologa w zależności od gabinetu czas oczekiwania wynosi do
38 dni, ginekologa 24 dni, a neurologa ok. 2 dni62.

Nakłady na opiekę zdrowotną
Kwoty wydatków na opiekę zdrowotną z budżetu gminy Tarnowiec wynosiły
72 284,00 zł (2005 r.) i 82 333,81 zł (2012 r.). Poziom wydatków z budżetu gminy na ochronę
zdrowia w roku 2011 wyniósł 0,3% (odpowiednio w latach 2009 – 0,4% i 2010 – 0,6%)63.

Kluczowe wyzwania dla gminy
Z przeprowadzonej analizy wynika, że do najważniejszych wyzwań wobec usług
z zakresu ochrony zdrowia świadczonych na terenie gminy Tarnowiec, należą:
1. Modernizacja

budynków

przeznaczonych

na

ochronę

zdrowia

oraz

zakup

specjalistycznego sprzętu medycznego.
2. Zwiększenie

poziomu

poinformowania

mieszkańców

o

świadczeniodawcach

i świadczeniach usług ochrony zdrowia udzielanych na terenie gminy i powiatu.
3. Zapewnienie właściwego systemu opieki i ochrony zdrowia osobom starszym
i niepełnosprawnym.
4. Zwiększenie poziomu poinformowania oraz uczestnictwa mieszkańców w programach
zdrowotnych realizowanych na terenie gminy.
5. Poszerzenie zakresu i liczby realizowanych programów zdrowotnych oraz promujących
zdrowy styl życia na terenie gminy.
6. Zapewnienie udziału organizacji społecznych w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia
poprzez ich zlecanie w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

62
63

Baza Medyczna, www.medbiz.pl.
Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012, Gmina Wiejska Tarnowiec, Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
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Powiat Jasielski
Formy organizacyjne
Charakterystykę usług z zakresu ochrony zdrowia w powiecie jasielskim
rozpoczynamy od bilansu placówek świadczących usługi w tym zakresie.

Tabela 55. Placówki świadczące usługi zdrowotne w powiecie jasielskim
Przychodnie
37
 Publiczne
18
 Prywatne
19
Placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej /na 10 tys. mieszk./
3
Lekarze
326
Lekarze dentyści
52
Pielęgniarki
554
Położne
66
Porady ogółem jd.
480 988
Porady lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej jd.
415 146
Łóżka w szpitalach ogólnych
388
Łóżka w szpitalach ogólnych na 10 tys. ludności
32,6
Liczba zgonów ogółem
1024
Zgony z powodu chorób układu krążenia (%)
55,9
Zgony z powodu chorób nowotworowych (%)
20,1
Zgony niemowląt na 1 000 urodzeń żywych
2,6
Apteki
32
Wydatki JST na ochronę zdrowia [zł]
1 637 536,19
Źródło: BDL, dane w pozycji 1-2 oraz 16-17 wg stanu na 31.12.2012 r. dane w pozycji 3-15 wg stanu
na 31.12.2011 r.

Powiat jasielski jest organem założycielskim Specjalistycznego Szpitala w Jaśle. Szpital
Specjalistyczny w Jaśle jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą działającym
w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, realizującym świadczenia
zdrowotne. Podstawowym obszarem działania jest powiat jasielski 64 . Szpital zatrudnia
w ramach stosunku pracy oraz na kontraktach łącznie 194 lekarzy, 335 pielęgniarek oraz
44 położne (dane na dzień 31.08.2013 r.). Na terenie powiatu jasielskiego działają ponadto
32 apteki65.
Zgodnie z danymi GUS, na jeden zakład opieki zdrowotnej w powiecie jasielskim
w roku 2011 przypadało 5 410 osób. Dla porównania w graniczących powiatach wartość ta
64

Statut Szpitala Specjalistycznego w Jaśle stanowiący załącznik do Uchwały XXV/165/12 Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 21.06.2012 r.
65
Źródło, BDL.
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wynosiła w: powiecie gorlickim – 1 762 osoby, powiecie dębickim – 3 377 osób, powiecie
krośnieńskim – 2 277 osób, powiecie strzyżowskim – 1 231 osób, powiecie tarnowskim –
2 833 osoby66.

Dostępność terytorialna
Rozpatrując kwestię dostępności mieszkańców powiatu jasielskiego do usług ochrony
zdrowia w kontekście terytorialnym należy brać pod uwagę przede wszystkim odległość oraz
dostępność

komunikacyjną

do

głównych

ośrodków

medycznych

dysponujących

rozbudowaną ofertą świadczeń specjalistycznych oraz infrastrukturą medyczną, którymi są
w szczególności Rzeszów, Krosno, Gorlice, Tarnów i Kraków. Z tego punktu widzenia
lokalizacja powiatu jasielskiego przy głównych szlakach komunikacyjnych regionu nie
ogranicza możliwości korzystania przez mieszkańców z oferty usług medycznych ośrodków
spoza terenu powiatu i województwa.

Dostępność cenowa
Podstawowym źródłem finansowania świadczeń medycznych realizowanych na rzecz
mieszkańców powiatu jasielskiego, podobnie jak w województwie podkarpackim, są środki
Narodowego Funduszu Zdrowia. Udział środków prywatnych w finansowaniu opieki
zdrowotnej jest niewielki i ogranicza się do świadczeń specjalistycznych, w szczególność
z zakresu okulistyki, rehabilitacji leczniczej oraz stomatologii. Barierę w finansowaniu opieki
zdrowotnej ze środków prywatnych stanowią niskie dochody mieszkańców południowowschodniej Polski, które w powiecie jasielskim w roku 2011 wyniosły 2 800 zł (odpowiednio
dla województwa podkarpackiego 2 860 zł)67. Dochód rozporządzalny w województwie
podkarpackim w 2012 roku wynosił 960 zł / 1 osobę, podczas gdy średnio w kraju 1 270 zł /
1 osobę.

Różnorodność i kompleksowość
Usługi zdrowotne na terenie powiatu jasielskiego są świadczone przez publiczne
i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki
66
67

Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012.
GUS, Dochody i wydatki budżetów gmin na 1 mieszkańca, dane za 2011 rok.
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zdrowotnej) oraz indywidualne praktyki lekarskie. System opieki zdrowotnej uzupełniają
apteki i punkty apteczne.
Z punktu widzenia powiatu najważniejszą rolę w realizacji usług zdrowotnych pełni
Specjalistyczny Szpital Powiatowy w Jaśle. W jego ramach utworzono 14 oddziałów
obejmujących: Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z Izbą Przyjęć, Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii, Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Oddział Dermatologiczny,
Oddział Pediatrii i Alergologii, Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Oddział
Neonatologiczny, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i WZW, Oddział Ortopedii, Traumatologii,
Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki, Oddział Otolaryngologiczny, Oddział Chorób Wewnętrznych,
Kardiologii i Diabetologii, Oddział Psychiatryczny, Oddział Dzienny Psychiatryczny68.
Ponadto szpital realizuje świadczenia specjalistyczne w ramach posiadanych poradni,
tj.

poradni

endokrynologicznej,

kardiologicznej,

reumatologicznej,

alergologicznej,

chirurgicznej, ginekologiczno-położniczej, otolaryngologicznej, neurologicznej, chorób
zakaźnych, gruźlicy i chorób płuc, rehabilitacji, fizjoterapii, diabetologicznej, zdrowia
psychicznego, leczenia uzależnień, ortopedyczno-traumatologicznej, dermatologicznej,
endoskopii i tomografii komputerowej69.
Samorząd powiatowy bierze również udział w realizacji programów zdrowotnych
np. ochrony zdrowia psychicznego.

Poziom usług
Na poziom usług składa się szereg czynników, w tym kwalifikacje personelu,
procedury świadczenia usług, stan infrastruktury technicznej, urządzeń i wyposażenia
gabinetów, jakość efektów świadczonych usług.
Zgodnie z danymi GUS liczba przedstawicieli poszczególnych zawodów medycznych
w powiecie jasielskim na koniec 2011 r. wynosiła: lekarzy 326 (odpowiednio 171 w roku 2000
i 179 w roku 2005), lekarzy dentystów 52 (odpowiednio 38 w roku 2000 i 32 w roku 2005),
pielęgniarek 554 (odpowiednio 516 w roku 2005), położnych 66 (odpowiednio 57 w roku
2005). Na poziomie powiatu obserwujemy zatem systematyczny wzrost liczby personelu

68
69

https://szpital.jaslo.pl.
https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal.
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medycznego w każdej z wyróżnionych kategorii70.
Analiza stopnia zabezpieczenia kadry medycznej definiowanej poprzez liczbę lekarzy
na 10 tys. ludności, z wynikiem 15,5 stawia powiat jasielski poniżej przeciętnej dla
województwa podkarpackiego, która wynosi 19,2. Należy przy tym podkreślić znaczącą
dysproporcje pomiędzy poszczególnymi powiatami województwa podkarpackiego gdyż
najwyższy wskaźnik stopnia zabezpieczenia kadry medycznej osiągnął powiat rzeszowski
32,7, podczas gdy wartość wskaźnika dla powiatu ropczycko-sędziszowskiego jest ponad
dwukrotnie mniejsza (9,4) od średniej dla całego województwa podkarpackiego.
W przypadku lekarzy dentystów wartość wskaźnika dla powiatu jasielskiego wynosi 3,4 przy
średniej dla województwa podkarpackiego 4,7 i dla Polski 3,4.
Wartość wskaźnika zabezpieczenia kadry medycznej w grupie pielęgniarek dla
powiatu jasielskiego wynosi 46,5 i podobnie jak w przypadku lekarzy i dentystów jest niższy
od średniej dla województwa podkarpackiego wynoszącej 53,3. Najwyższy wskaźnik
zabezpieczenia kadry pielęgniarskiej w województwie podkarpackim odnotowujemy
w rejonie rzeszowskim, z kolei najniższy w powiatach ropczycko-sędziszowskim (27,1)
i strzyżowskim (32,3). W grupie położnych przedmiotowy wskaźnik dla powiatu jasielskiego
wynosi 5,5. Średnia wartość wskaźnika zabezpieczenia kadry medycznej w grupie położnych
w województwie podkarpackim to 7,3 (średnia dla kraju 5,9)71.
Liczba udzielonych porad lekarskich na koniec 2012 r. wyniosła ogółem 480 988
(odpowiednio 415 146 porad lekarskich w 2005 r.). W analizowanej perspektywie siedmiu lat
obserwujemy zatem znaczny wzrost liczby udzielonych porad lekarskich będących jednym z
wyznaczników oceny jakości i efektywności systemu opieki zdrowotnej.
Ocena czasu oczekiwania na realizację świadczonych usług zdrowotnych jest
zróżnicowana i zależy od rodzaju usługi. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej pacjenci
obsługiwani są z reguły na bieżąco. Czas oczekiwania na realizację specjalistycznych procedur
medycznych niejednokrotnie wynosi wiele miesięcy i jest związany nie tylko z ograniczoną
liczbą świadczeń finansowanych przez NFZ, ale również ograniczeniami w zakresie
dostępności do wykwalifikowanego personelu i nowoczesnego sprzętu medycznego.

70

Personel służby zdrowia w woj. podkarpackim w roku 2011, Ł. Malec, Podkarpacki Urząd Wojewódzki,
Rzeszów 2012 (na podstawie sprawozdania MZ-88), s. 74.
71
Ibidem, s. 33 i n.
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W województwie podkarpackim liczba zgonów w roku 2010 zmalała o 387 osób tj.
o 2,1% w stosunku do roku poprzedniego, a w roku 2011 zmniejszyła się o kolejne 0,4%.
Wskaźnik umieralności ogólnej (liczba zgonów na 1 000 ludności) wyniósł w województwie
8,6 i był niższy od krajowego (dla kraju wskaźnik ten wyniósł 9,8). Analogiczną tendencję
obserwujemy na poziomie powiatu jasielskiego, w którym wskaźnik umieralności ogólnej
spadł z poziomu 9,4 w roku 2009 do 8,8 w roku 2011.
Wskaźnik zgonów niemowląt (na 1 000 urodzeń żywych) dla województwa
podkarpackiego w 2011 roku był wyższy od krajowego i wynosił 5,3 (kraj – 4,7). Dla powiatu
jasielskiego w roku 2011 wyniósł on 2,6. Najwyższy współczynnik umieralności niemowląt na
terenie województwa podkarpackiego wystąpił w powiatach: M. Przemyśl – 11,6; leżajskim –
11,5; M. Tarnobrzeg, natomiast najniższy w powiatach: niżańskim – 1,7; tarnobrzeskim – 2,1
i M. Rzeszów – 2,1.

Nakłady na opiekę zdrowotną
Wydatki na opiekę zdrowotną z budżetu powiatu jasielskiego wynosiły 1 485 902,00
zł w roku 2005 i 1 637 536,19 zł w roku 2012 r. Poziom wydatków z budżetu powiatu na
ochronę zdrowia w roku 2011 wyniósł 4,2% budżetu (odpowiednio w latach 2009 – 4,9%
i 2010 – 45,8%)72.

Kluczowe wyzwania dla powiatu
1. Zmniejszenie znaczących ograniczeń w dostępie do opieki zdrowotnej.
2. Redukcja nierówności społecznych i środowiskowych utrzymujących się w obszarze opieki
zdrowotnej.
3. Postępujący proces starzenia się społeczeństwa.
4. Likwidacja barier w realizacji profilaktyki zdrowotnej.
5. Zwiększenie udziału organizacji społecznych, kościołów, związków wyznaniowych, a także
osób prywatnych w organizacji ochrony i promocji zdrowia.

72

Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012, Gmina Wiejska Tarnowiec, Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
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Model logiczny usług z zakresu opieki zdrowotnej
Rysunek 8. Model logiczny usług opieki zdrowotnej

Źródło: opracowanie własne.
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4.

Społeczne zapotrzebowanie na usługi publiczne
W niniejszym rozdziale przedstawione zostały wyniki badania zapotrzebowania

mieszkańców powiatu jasielskiego na usługi publiczne. Opinie mieszkańców, konsumentów
usług publicznych, mają istotne znaczne z punktu widzenia decydowania o kierunkach
rozwoju lokalnego systemu świadczenia usług publicznych. Należy jednak mieć na uwadze
to, że zakres potencjalnych działań, zarówno samorządu powiatowego, jak i gminnego jest
w tym względzie ograniczony. Źródłem tych ograniczeń jest z jednej strony pozostawanie
niektórych rodzajów decyzji o sposobach świadczenia usług publicznych poza bezpośrednim
oddziaływaniem samorządu lokalnego, jak również ograniczone zasoby finansowe jednostek
samorządu terytorialnego powiatu jasielskiego, które muszą być brane pod uwagę w roku
projektowania działań reformatorskich.
Zanim jednak przedstawione zostaną opinie mieszkańców warto przedstawić sposób
zbierania danych i podstawowe cechy badanych. Opinie mieszkańców gromadzono
za pomocą czterech różnych technik. Najpierw, za pomocą ankiety audytoryjnej przebadano
członków Jasielskiego Agory (70 osób). W dalszej kolejności, opinie mieszkańców badano za
pomocą zamieszczonej w internecie ankiety (odpowiedziało 309 osób), ankiet papierowych
rozdawanych przez członków Jasielskiego Agory (286 osób) oraz badania telefonicznego
(1 291 osób)

73

. Ponadto, równolegle z badaniami ilościowymi, przeprowadzono

45 wywiadów pogłębionych (IDI). Łącznie przebadano więc 2 001 mieszkańców.
Warto zaznaczyć, że w ramach każdej z technik zadawano nieco inny zestaw pytań.
Zagadnienia, o które pytano w ramach każdej z technik przedstawiono w tabeli poniżej.
Wykorzystane w ramach poszczególnych technik narzędzia badawcze zamieszczono
w aneksie do raportu.
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W przypadku badania Agory przebadano populację jej członków. W ramach badania CATI zastosowano dobór
kwotowy, a w przypadku ankiety papierowej i internetowej – dobór dogodnościowy.

295

Tabela 56. Zagadnienia, o które pytano w ramach poszczególnych technik badawczych
Technika zbierania danych

Ogólna ocena
usług

Dostępność
usług

Zadowolenie
z elementów
usług

Sugestie zmian

Ankieta audytoryjna
(członkowie Jasielskiej Agory)
Ankieta internetowa
Ankieta papierowa
Badanie CATI
Wywiady pogłębione (IDI)
Źródło: opracowanie własne.

Łącznie w ilościowej części badania wzięło udział 1 956 osób. Spośród badanych osób
54,5% stanowiły kobiety a 45,5% mężczyźni. Zapewniono także zróżnicowanie ze względu na:


wiek: 16,5% mieszkańców miało od 15 do 19 lat, 12,3% od 20 do 24 lat, 15,3% od 25 do
34 lat, 16,9% od 35 do 49 lat, 17,8% od 50 do 64 lat a 16,2% powyżej 65 lat;



wykształcenie: 21,6% respondentów miało wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne,
13,6% zawodowe, 38% średnie a 26,8% wyższe;



miejsce zamieszkania: jak pokazuje wykres, w badaniu reprezentowane są wszystkie
gminy powiatu jasielskiego.

Wykres 1. Respondenci ilościowej części badania wg gmin (w %)

Brzyska

8,2

Dębowiec

7,7

Jasło gmina

10,8

Jasło miasto

26

Kołaczyce

11,5

Krempna

4,5

Nowy Żmigród

7,7

Osiek Jasielski

6,9

Skołyszyn

9

Tarnowiec

7,8
0

5

10

15

n= 1865
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Warto także odnotować, że wśród badanych znalazły się osoby:


prowadzące własną działalność gospodarczą (13% osób z badania Agory oraz ankiety
papierowej i internetowej; 2% osób z badania CATI prowadziło działalność gospodarczą
rolniczą a 3% pozarolniczą);



współpracujące lub pracujące w instytucjach dostarczających analizowane usługi:
edukacyjne

(19%),

opieki

zdrowotnej

(12%),

kulturalne

(14%),

transportowe

i komunikacyjne (9%), komunalne (12%).
W aneksach do raportu zamieszczono rozkłady częstości dla odpowiedzi
respondentów. Mogą one służyć jako dodatkowe źródło wiedzy na temat opinii
mieszkańców. Ponadto w raporcie metodologicznym umieszczono szczegółowe informacje
o przebadanych respondentach.
Opinie mieszkańców zostały przedstawione w podziale na poddane analizie kategorie
usług: edukację, opiekę zdrowotną, kulturę, transport i komunikację oraz usługi komunalne.
Dla każdej kategorii opisane zostały: ogólna ocena usług, ich dostępność (w tym zakres
i dostępność cenowa), zadowolenie z usług i sugestie zmian.
W celu łatwiejszej interpretacji części danych, w raporcie oprócz wykresów
wykorzystano tabele z ułatwiającym interpretację schematem kolorystycznym. Wartości,
które należy interpretować jako stosunkowo pozytywne (np. dużo ocen pozytywnych lub
mało negatywnych) oznaczono kolorem zielonym. A wartości, które należy interpretować
negatywnie, czerwonym. Wartości pośrednie oznaczono kolorem żółtym (tabela).
Tabela 57. Schemat kolorów wykorzystany w raporcie w celu ułatwienia interpretacji danych
Przykładowa wartość
Interpretacja

0
Wartość
zdecydowanie
pozytywna

25

50

75

Wartość
pozytywna

Wartość
umiarkowana

Wartość
negatywna

100
Wartość
zdecydowanie
negatywna

Źródło: opracowanie własne.

W ramach opisu odpowiedzi respondentów, oprócz przedstawienia ogólnej
charakterystyki wyników, przeanalizowano także, jaki wpływ na udzielone odpowiedzi miało
miejsce zamieszkania respondentów (gmina). Warto poczynić dwa zastrzeżenia odnośnie tej
kwestii. Po pierwsze wszyscy respondenci byli proszeni o ocenę stanu usług w całym
powiecie a nie tylko w swojej gminie. Po drugie, bezpośrednie porównywanie wyników dla
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różnych gmin powinno być, ze względów metodologicznych, dokonywane z daleko posuniętą
ostrożnością. W przypadku tego typu analiz na dalszy plan schodzą dokładne wartości
procentowe. Należy zwracać uwagę tylko na ogólne tendencje.

4.1.

Ogólna ocena usług
Prezentację wyników badania należy rozpocząć od przedstawienia ogólnej oceny

usług publicznych, jaką wystawili uczestnicy badania. Jak pokazuje poniższy wykres, usługi
objęte przedmiotem badania można podzielić na dwie podstawowe kategorie:


usługi, dla których mniej więcej tyle samo osób jest zadowolonych i niezadowolonych:
transport i komunikacja oraz opieka zdrowotna;



usługi, dla których dominują oceny pozytywne: edukacja, kultura i usługi komunalne.
Należy oczywiście pamiętać, że chodzi o pewne ogólne tendencje. W ramach każdej

kategorii występują bowiem opinie zarówno bardzo pozytywne, jak i szczególnie krytyczne.
W przypadku każdej z kategorii usług istnieje, w opinii mieszkańców, spora rezerwa
poprawy ich jakości. Nawet w przypadku tych lepiej ocenianych 40-45% respondentów było
z nich niezadowolonych lub uważało, że są „zróżnicowane – są na złym i są na dobrym
poziomie” (na wykresie opcja zaznaczona jako trudno powiedzieć).
Respondenci zwrócili uwagę na szerszy kontekst oceny usług. Po pierwsze, dostrzegli,
że stan usług zależy od szeroko rozumianej zamożności powiatu. Ta z kolei jest
determinowana przez liczbę dostępnych miejsc pracy i wysokość wynagrodzeń. A te
w powiecie jasielskim w ich opinii są stosunkowo niskie. Problem ten ilustruje poniższa
wypowiedź mieszkanki powiatu, która swoje oczekiwania odnośnie zmian w edukacji
podsumowała następująco:
Fajnie by było, gdyby ktoś zechciał pomóc mieszkańcom, aby ci chcieli tu zostać, tu pracować,
tu budować dom, tu mieć dzieci i żeby były do tego warunki i praca i płaca. A tego nie ma.
(...) Nic się tu nie rozwija, zakłady są zamykane. Wielu ludzi uważa, że to jest wina
Samorządów, które po prostu nic z tym nie robią, żeby coś się tutaj poprawiło, a oni się
bronią, że to nie jest w ich kompetencji. No i tak stoimy. Bo Jasło stoi.
/Kobieta, 18-24 lata, miasto Jasło, wykształcenie wyższe, wywiad pogłębiony/
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Wykres 2. Ogólne zadowolenie z usług (w %)

usługi komunalne

17%

transport i komunikacja

23%

56%

33%

edukacja

12%

kultura

28%
31%

0%
niezadowolony/a

34%

33%

16%

ochrona zdrowia

25%

20%

trudno powiedzieć

8%

42%

13%

44%

12%

31%

40%

5%

60%
zadowolony/a

34%

4%

80%

100%

brak zdania

n= 1291

Aby lepiej zrozumieć zadowolenie z usług, warto przyjrzeć się dwóm czynnikom, które
mogą mieć na nie duży wpływ: zamieszkiwanej gminie i wiekowi respondentów. Tabela
poniżej pokazuje zadowolenie z usług mieszkańców poszczególnych gmin powiatu. Warto
odnotować gminy, które wyróżniają się na tle całego powiatu:


Krempna – w przypadku mieszkańców tej gminy można zaobserwować najwięcej
negatywnych ocen dla niemal wszystkich usług (za wyjątkiem komunalnych);



Brzyska, Skołyszyn – stosunkowo dużo negatywnych ocen w przypadku usług
komunalnych;



Kołaczyce – wyniki badania sugerują, że mieszkańcy Kołaczyc są najbardziej zadowoleni
z otrzymywanych usług – w przypadku wszystkich kategorii usług odsetek osób
zadowolonych jest wyraźnie większy od niezadowolonych.

W przypadku pozostałych gmin można zauważyć opisaną wcześniej prawidłowość:
najgorzej oceniane są usługi związane z transportem i komunikacją oraz usługi opieki
zdrowotnej. Warto zwrócić uwagę na mieszkańców gminy Tarnowiec, w której 50%
respondentów stwierdziło, że jest niezadowolonych z usług związanych z transportem
i komunikacją.
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Tabela 58. Ogólne zadowolenie z usług mieszkańców poszczególnych gmin

usługi
komunalne

Jasło
gmina
13%

Jasło
miasto
12%

Brzyska
31%

Dębowiec
17%

Skołyszyn
30%

Tarnowiec
17%

Osiek
Jasielski
16%

Nowy
Żmigród
16%

Krempna
19%

Kołaczyce
5%

trudno powiedzieć

20%

23%

31%

22%

25%

18%

21%

22%

16%

20%

zadowolony/a

63%

60%

30%

56%

42%

60%

60%

57%

54%

73%

4%

5%

8%

6%

3%

6%

3%

5%

11%

3%

niezadowolony/a

brak opinii
ogółem
transport
i komunikacja

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

niezadowolony/a

34%

28%

28%

35%

37%

50%

24%

24%

68%

27%

trudno powiedzieć

21%

29%

28%

24%

27%

22%

22%

29%

18%

20%

zadowolony/a

41%

32%

40%

37%

30%

17%

44%

37%

12%

46%

4%

11%

3%

5%

6%

10%

10%

10%

2%

7%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

brak opinii
ogółem
edukacja

niezadowolony/a

8%

14%

11%

11%

16%

13%

9%

12%

18%

5%

trudno powiedzieć

35%

33%

34%

31%

30%

35%

36%

40%

33%

25%

zadowolony/a

42%

39%

45%

45%

42%

39%

45%

36%

28%

59%

brak opinii

15%

14%

11%

13%

11%

13%

11%

12%

21%

11%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

niezadowolony/a

29%

38%

24%

31%

29%

35%

19%

25%

46%

25%

trudno powiedzieć

35%

33%

34%

31%

27%

28%

29%

34%

26%

30%

zadowolony/a

31%

25%

39%

35%

39%

33%

46%

39%

25%

37%

5%

4%

4%

3%

6%

4%

6%

2%

4%

7%

ogółem
opieka
zdrowotna

brak opinii
ogółem
kultura

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

niezadowolony/a

18%

16%

16%

13%

20%

10%

11%

21%

25%

12%

trudno powiedzieć

31%

28%

29%

27%

24%

27%

31%

26%

37%

25%

zadowolony/a

39%

44%

47%

46%

44%

50%

41%

39%

39%

51%

brak opinii

12%

12%

8%

15%

12%

14%

17%

13%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ogółem

n= 1 291
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12%
100%

100%

Dane przedstawione w tabeli poniżej umożliwiają analizę wpływu wieku na
zadowolenie z poszczególnych usług. Jest on mniejszy niż poprzedni czynnik – zamieszkiwana
gmina. Można jednocześnie zaobserwować następujące prawidłowości:


usługi związane z transportem i komunikacją – osoby mające powyżej 65 lat oceniają je
nieco mniej krytycznie;



usługi edukacyjne – osoby mające powyżej 50 lat są z nich nieznacznie mniej
zadowolone;



usługi kulturalne – osoby mające między 50 a 65 lat są z nich stosunkowo najmniej
zadowolone;



opieki zdrowotnej – osoby najmłodsze (pomiędzy 15 a 19 lat) są z nich stosunkowo
najbardziej zadowolone; najmniej zadowolone są osoby pomiędzy 35 a 64 rokiem życia.

W przypadku usług komunalnych nie odnotowano wyraźnego wpływu wieku na
zadowolenie z usług.
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Tabela 59. Ogólne zadowolenie z usług mieszkańców w różnych kategoriach wiekowych
usługi komunalne

15 do 19 lat
15%

20 do 24 lat
16%

25 do 34 lat
20%

35 do 49 lat
15%

50 do 64 lat
20%

powyżej 65 lat
16%

trudno powiedzieć

29%

27%

20%

24%

19%

14%

zadowolony/a

41%

56%

58%

60%

59%

66%

brak opinii

14%

2%

1%

1%

1%

4%

niezadowolony/a

ogółem
usługi związane
z transportem i komunikacją

100%

100%

100%

100%

100%

100,0%

niezadowolony/a

36%

37%

36%

39%

32%

21%

trudno powiedzieć

31%

34%

26%

20%

22%

17%

zadowolony/a

28%

27%

32%

32%

35%

48%

brak opinii

4%

2%

7%

9%

10%

13%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

niezadowolony/a

11%

9%

9%

11%

12%

16%

trudno powiedzieć

35%

46%

34%

37%

36%

19%

zadowolony/a

42%

44%

52%

48%

32%

37%

brak opinii

11%

1%

4%

5%

20%

29%

ogółem
usługi edukacyjne

ogółem
usługi kulturalne

100%

100%

100%

100%

100%

100%

niezadowolony/a

18%

18%

18%

16%

22%

8%

trudno powiedzieć

28%

38%

36%

26%

27%

19%

zadowolony/a

47%

43%

42%

50%

34%

44%

7%

2%

4%

8%

18%

28%

brak opinii
ogółem
usługi opieki zdrowotnej

100%

100%

100%

100%

100%

100%

niezadowolony/a

23%

29%

31%

37%

36%

34%

trudno powiedzieć

38%

35%

31%

29%

32%

23%

zadowolony/a

29%

36%

37%

30%

26%

42%

brak opinii

10%

1%

1%

5%

6%

1%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ogółem

n= 1 291
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4.2.

Usługi komunalne i zaopatrzenie w energię

Dostępność usług
Pytani

o

usługi

komunalne,

których

brakuje

lub

które

są

świadczone

w niewystarczającym stopniu, mieszkańcy powiatu najczęściej wskazywali na trzy usługi:
wodociągi, zabezpieczenie przeciwpowodziowe74 oraz kanalizację. Na kwestie te zawracała
uwagę ponad połowa spośród wszystkich respondentów, którzy wskazali na brak jakiejś
usługi komunalnej. Na brak wodociągów najczęściej zwracali uwagę mieszkańcy gmin: Jasło,
Brzyska, Skołyszyn, Tarnowiec, Osiek Jasielski, Nowy Żmigród i Kołaczyce. Na brak kanalizacji
mieszkańcy gmin: Brzyska, Tarnowiec i Nowy Żmigród. A na brak zabezpieczenia
przeciwpowodziowego gmin: Dębowiec, Skołyszyn i Kołaczyce.
Można także wyróżnić usługi, na które wskazywała około jedna trzecia respondentów
wskazujących na brak jakiejś usługi. Są to: internet (także internet bezprzewodowy) oraz sieć
ciepłownicza. Na problemy z dostępem do internetu najczęściej zwracali uwagę mieszkańcy
gmin: Jasło i Krempna.
Z kolei zapytani o usługi, w przypadku których cena jest problemem, respondenci
najczęściej wskazywali na wywóz odpadów i kanalizację (jedna trzeci badanych; ponad
połowa wskazań wśród osób, które wskazały na problem z ceną jakiejś usługi). Na wysoką
cenę wywozu odpadów zwracali uwagę mieszkańcy niemal wszystkich gmin (za wyjątkiem
Osieka Jasielskiego i Nowego Żmigrodu). Z kolei na wysoką cenę kanalizacji zwracali uwagę
przede wszystkim mieszkańcy gmin: Dębowiec, Skołyszyn, Osiek Jasielski, Krempna
i Kołaczyce (ponad połowa wskazań spośród osób, które wskazały na problem z ceną jakiejś
usługi komunalnej).

74

W trakcie spotkań z członkami zespołu badawczego mieszkańcy zwracali także uwagę na zły stan melioracji
na terenie powiatu.
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Wykres

3.

Usługi

komunalne

wskazywane

jako

nie

świadczone

lub

świadczone

w niewystarczającym stopniu (w %)

wodociąg

63%

zabezpieczenie przeciwpowodziowe

55%

kanalizacja

53%

internet bezprzewodowy

36%

sieć ciepłownicza

27%

internet

24%

sieci telefonii komórkowej

16%

wywóz odpadów

15%

sieć gazownicza

11%

sieć elektryczna

10%

sieć telefoniczna

9%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n = 328
Wykres 4. Usługi komunalne, w przypadku których cena jest problemem (w %)
wywóz odpadów

60%

kanalizacja

54%

internet

42%

sieć elektryczna

40%

internet bezprzewodowy

37%

sieć gazownicza

36%

wodociąg

36%

sieć telefoniczna

33%

sieci telefonii komórkowej

30%

sieć ciepłownicza

24%

zabezpieczenie przeciwpowodziowe

19%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n = 171

304

Tabela 60. Usługi komunalne wskazywane jako nie świadczone lub świadczone w niewystarczającym stopniu wg gmin
Jasło
gmina
wodociąg

Jasło
miasto

Brzyska

Dębowiec

Skołyszyn

Tarnowiec

Osiek
Jasielski

Nowy
Żmigród

Krempna

Kołaczyce

66%

33%

75%

43%

81%

81%

72%

80%

43%

64%

20%

20%

94%

39%

71%

90%

50%

87%

39%

47%

17%

20%

19%

7%

24%

10%

17%

13%

4%

15%

9%

7%

0%

4%

12%

5%

0%

13%

26%

11%

6%

0%

0%

4%

19%

0%

6%

0%

70%

6%

29%

13%

19%

21%

19%

33%

39%

27%

57%

25%

11%

13%

0%

0%

17%

0%

6%

7%

13%

9%

11%

20%

0%

18%

17%

0%

17%

20%

22%

21%

26%

7%

6%

25%

21%

5%

39%

33%

43%

23%

internet
bezprzewodowy

63%

47%

19%

29%

17%

29%

39%

33%

57%

37%

zabezpieczenie
przeciwpowodziowe

29%

47%

38%

61%

60%

43%

33%

33%

30%

81%

kanalizacja
wywóz odpadów
sieć elektryczna
sieć gazownicza
sieć ciepłownicza
sieć telefoniczna
sieci telefonii
komórkowej
internet

n= 312
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Zadowolenie z usług
Ogólnie mieszkańcy są zadowoleni z dostępnych usług komunalnych. Jak stwierdził
jeden z respondentów:
Moim zdaniem jest ok. Nie ma tak, że coś nawala co chwilę, nie ma prądu, działają
stabilnie. Czasem jak coś remontują, wymieniają, zawsze jest informacja, tydzień wcześniej,
człowiek jest się w stanie psychicznie przygotować.
/Mężczyzna, 25 lat, miasto Jasło, wykształcenie średnie, wywiad pogłębiony/

Oceny dotyczące zadowolenia z usług komunalnych pozwalają na podzielenie ich na
trzy kategorie:


usługi, które przez mieszkańców częściej były oceniane negatywnie niż pozytywnie:
utrzymanie czystości ulic i parków, prędkość internetu bezprzewodowego;
Na niewystarczające utrzymanie czystości placów i ulic zwracali uwagę przede wszystkim
mieszkańcy gminy i miasta Jasło, a na niesatysfakcjonującą prędkość internetu
bezprzewodowego mieszkańcy gminy Krempna i miasta Jasło;



usługi, które nieco większa liczba mieszkańców oceniła pozytywnie niż negatywnie:
częstotliwość odbioru odpadów, prędkość internetu stacjonarnego;
Na niesatysfakcjonującą częstotliwość odbioru odpadów najczęściej uwagę zwracali
mieszkańcy gminy Osiek Jasielski i miasta Jasło. Z kolei na prędkość internetu
stacjonarnego – mieszkańcy gmin: Brzyska i Krempna.



usługi, które zdecydowanie większa liczba mieszkańców oceniła pozytywnie niż
negatywnie: to przede wszystkim usługi związane z jakością i niezawodnością istniejących
sieci.

Na uwagę zasługują dwie gminy: Krempna i Kołaczyce. Mieszkańcy pierwszej z nich
zdecydowanie częściej niż inni respondenci negatywnie oceniali różne usługi (połowa lub
więcej negatywnych ocen dla usług: zróżnicowanie dostawców i oferty dostępu do internetu,
prędkość internetu stacjonarnego, niezawodność sieci gazowniczej). Z kolei mieszkańcy
Kołaczyc bardzo rzadko oceniali usługi negatywnie. Opinie takie pojawiały się tylko
w przypadku jakości sygnału telefonii komórkowej i prędkości internetu bezprzewodowego.
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Mieszkańcy powiatu w trakcie wywiadów pogłębionych odnosili się do zmiany
warunków odbierania śmieci. Ich opinie były zróżnicowane. Dla części osób niewiele się
zmieniło. W opinii innych mieszkańców nowy sposób naliczania opłat, niezależny od liczby
oddawanych śmieci, jest niesprawiedliwy. Pojawiały się także głosy, iż pomimo zmian, sporo
mieszkańców nadal pali ,,plastiki" w swoich piecach. Problem ten wymaga więc, zdaniem
części rozmówców, dalszych działań.
Jeden z przedsiębiorców, z którym rozmawiano, żalił się na niekorzystny dla tej grupy
system naliczania opłat (uznaje go za dodatkowy podatek). W jego opinii rozwiązania
wprowadzone w innych powiatach były dużo korzystniejsze. Ten sam przedsiębiorca
wspominał o trudnej współpracy z dostawcą energii elektrycznej. Respondent zwracał
uwagę, że tego typu sytuacje mogą zachęcać przedsiębiorców do lokowania swojej
działalności gdzie indziej np. w pobliskiej Małopolsce.
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Wykres 5. Zadowolenie z usług komunalnych (w%)

61%

27%

3% 9%

Niezawodność sieci gazowniczej
60%

31%

6%3%

Niezawodność dostaw energii elektrycznej
40%

34%

7%

19%

Niezawodność sieci wodociągowej i ciepłowniczej
39%

40%

39%

42%

9%

12%

Niezawodność sieci telefonicznej
18%

2%

Jakość sygnału telefonii komórkowej
37%

37%

35%

43%

11%

15%

Jakość dostarczanej wody pitnej
Jakość sygnału radiowego i cyfrowej telewizji
naziemnej

34%

11%

11%

42%

23%

46%

16%

3%

Częstotliwość odbioru odpadów
Zróżnicowanie dostawców i oferty dostępu do
internetu

31%

25%

42%

18%

7%

15%

Prędkość internetu stacjonarnego
18%

55%

26%

2%

Utrzymanie czystości ulic i placów
16%

49%

22%

13%

Prędkość internetu bezprzewodowego
0%
ocena pozytywna

ocena umiarkowana

n= 307

308

20%

40%

ocena negatywna

60%

80%
brak zdania

100%

Tabela 61. Zadowolenie z usług komunalnych wg gmin (%niezadowolonych)

4%

11%

20%

13%

8%

18%

0%

8%

14%

0%

37%

31%

18%

0%

20%

6%

19%

25%

14%

0%

7%

28%

18%

13%

12%

6%

38%

17%

14%

0%

4%

7%

20%

0%

8%

6%

13%

0%

17%

0%

4%

3%

0%

0%

0%

0%

7%

0%

50%

0%

Niezawodność dostaw energii
elektrycznej

11%

6%

9%

0%

0%

6%

0%

0%

33%

0%

Niezawodność sieci telefonicznej

15%

12%

0%

0%

0%

0%

0%

8%

14%

0%

15%

15%

9%

14%

19%

26%

31%

17%

43%

9%

11%

12%

0%

0%

8%

0%

6%

8%

29%

0%

15%

18%

30%

13%

19%

11%

19%

0%

57%

0%

Prędkość internetu
bezprzewodowego

15%

26%

22%

14%

15%

7%

19%

8%

33%

9%

Zróżnicowanie dostawców i oferty
dostępu do internetu

22%

15%

11%

14%

15%

0%

6%

8%

67%

0%

Utrzymanie czystości ulic i placów
Częstotliwość odbioru odpadów
Niezawodność sieci wodociągowej
i ciepłowniczej
Niezawodność sieci gazowniczej

Jakość sygnału telefonii komórkowej
Jakość sygnału radiowego i cyfrowej
telewizji naziemnej
Prędkość internetu stacjonarnego

Dębowiec

n=291
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Skołyszyn

Tarnowiec

Nowy
Żmigród

Jasło miasto

Jakość dostarczanej wody pitnej

Brzyska

Osiek
Jasielski

Jasło gmina

Krempna

Kołaczyce

Najczęściej wybieranym przez respondentów pożądanym kierunkiem zmian było
zmniejszenie opłat za dostarczane usługi oraz rozbudowa różnych sieci. Zmniejszenie opłat
za dostarczane usługi postulowali przede wszystkim mieszkańcy miasta Jasło oraz gmin:
Skołyszyn, Tarnowiec, Osiek Jasielski oraz Krempna (ponad połowa wskazań). W trakcie
wywiadów pogłębionych mieszkańcy stwierdzali, że problemem nie jest to, że opłaty są
wysokie. To raczej ich dochody są zbyt niskie.
Z kolei na rozbudowę różnych sieci stosunkowo najczęściej wskazywali mieszkańcy
gmin: Brzyska, Skołyszyn, Osiek Jasielski, Nowy Żmigród oraz Kołaczyce (40-50% wskazań).

Wykres 6. Sugestie zmian w zakresie usług komunalnych

Zmniejszenie opłat za dostarczane usługi

59%

Rozbudowa różnych sieci (np. wodociąg,
kanalizacja, ciepło, Internet)

31%

Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów

18%

Ułatwienie możliwości podłączenia się do różnych
sieci

16%

Zwiększenie niezawodności w świadczeniu usług
(stały dostęp, szybkie usuwanie awarii)

16%

Lepsze poinformowanie mieszkańców o
dostępnych usługach

8%

0%

n= 599

310

20%

40%

60%

80%

100%

4.3.

Transport i komunikacja

Dostępność usług
Jak odnotowano we wprowadzeniu, usługi z zakresu transportu i komunikacji należą
do najgorzej ocenianych. Wyniki te znajdują potwierdzenie w odpowiedzi na pytanie
o dostępność usług. Przynajmniej połowa mieszkańców wskazała wszystkie analizowane
usługi jako niedostępne lub dostępne w niewystarczającym stopniu. Najczęściej wskazywano
na infrastrukturę drogową wpływającą na bezpieczeństwo podróżnych. Zestawienie gminy
respondentów z odpowiedziami pokazuje, że zagadnienie to było nieco mniej istotne tylko
w przypadku mieszkańców gminy Jasło (połowa wskazań).
Pozostałe usługi (połączenia drogowe przy pomocy dróg asfaltowych, połączenia
kolejowe z trakcją elektryczną, infrastruktura kolejowa wpływająca na bezpieczeństwo
podróżnych, samochodowy transport zbiorowy oraz kolejowy transport zbiorowy) także były
ocenianie jako mało dostępne. Na problemy z połączeniami drogowymi przy pomocy dróg
asfaltowych zwracali uwagę przede wszystkim mieszkańcy gmin Skołyszyn i Kołaczyce. Z kolei
na niską dostępność samochodowego transportu zbiorowego wskazywały osoby z gmin
Tarnowiec i Krempna, a transportu kolejowego mieszkańcy miasta Jasło i gminy Krempna.
Różnice pomiędzy poszczególnymi gminami są znaczne. Jednocześnie warto podkreślić, że
mieszkańcy wszystkich gmin zwracali uwagę na problemy z dostępnością wszystkich usług.
Mieszkańcy w trakcie wywiadów pogłębionych zwracali uwagę na konkurencję
między przewoźnikami publicznymi a prywatnymi. Z jednej strony, prywatni przewoźnicy
oferują tańsze przewozy, dlatego mają więcej pasażerów. Z drugiej jednak, część
mieszkańców mówiła o nieprzestrzeganiu przepisów i „nieuczciwej konkurencji” ze strony
prywatnych przewoźników. Respondenci podnosili także kwestię braku skoordynowania
rozkładów jazdy.
Brakuje sensu, bo jak jadą autobusy to jadą trzy, a później jest godzina półtorej
przerwy. MKS, PKS i prywatni jadą w tym samym czasie albo się wyprzedzają, żeby zebrać
ludzi, a potem jest godzina czy półtorej przerwy.
/Mężczyzna, 25-65 lat, miasto Jasło, wywiad pogłębiony/
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W trakcie wywiadów pogłębionych mieszkańcy zwracali także uwagę na zbyt małą
liczbę miejsc parkingowych w mieście Jaśle.
O ile zdecydowana większość mieszkańców zwracała uwagę na niską dostępność
usług związanych z transportem i komunikacją, stosunkowo nieliczni deklarowali, że cena
usług jest problemem. Na przykład, podczas gdy ponad połowa badanych zwracała uwagę na
problem z dostępnością samochodowego transportu zbiorowego, tylko co 14 odpowiadający
zaznaczył, iż cena tej usługi jest problemem.

Wykres 7. Usługi transportu i komunikacji wskazywane jako nieświadczone lub świadczone
w niewystarczającym stopniu (w %)

84%

infrastruktura drogowa wpływająca na
bezpieczeństwo podróżnych
59%
kolejowy transport zbiorowy
59%

połączenia drogowe przy pomocy dróg
asfaltowych

58%
połączenia (trasy) kolejowe z trakcją elektryczną
56%
samochodowy transport zbiorowy
48%

infrastruktura kolejowa wpływająca na
bezpieczeństwo podróżnych
0%

20%

n = 340

312

40%

60%

80%

100%

Tabela 62. Usługi transportu i komunikacji wskazywane jako nieświadczone lub świadczone w niewystarczającym stopniu wg gmin
Jasło
gmina

Jasło miasto

Brzyska

Dębowiec

Skołyszyn

Tarnowiec

Osiek Jasielski

Nowy
Żmigród

Krempna

Kołaczyce

połączenia drogowe przy pomocy dróg
asfaltowych

33%

50%

29%

30%

74%

58%

50%

62%

50%

78%

infrastruktura drogowa wpływająca na
bezpieczeństwo podróżnych

55%

78%

86%

87%

93%

77%

100%

92%

92%

85%

połączenia (trasy) kolejowe z trakcją elektryczną

48%

67%

57%

47%

49%

69%

39%

54%

67%

61%

infrastruktura kolejowa wpływająca na
bezpieczeństwo podróżnych

42%

50%

29%

30%

47%

54%

39%

38%

67%

53%

samochodowy transport zbiorowy

36%

44%

29%

50%

51%

81%

50%

69%

92%

55%

kolejowy transport zbiorowy

67%

72%

57%

57%

53%

58%

44%

54%

71%

55%

n = 324
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Zadowolenie z usług
Podobnie jak w przypadku ocen dostępności usług związanych z transportem
i komunikacją, w ramach ocen zadowolenia z tych usług zdecydowanie przeważają oceny
negatywne. Tak jest w przypadku następujących usług: stan dróg publicznych, stan taboru
przewoźników samochodowego transportu zbiorowego (autobusy, busy), stan i wyposażenie
dworców i przystanków autobusowych/busowych, punktualność i niezawodność linii
autobusowych/busowych, siatka połączeń autobusowych i busowych (możliwość dotarcia
w różne miejsca na terenie powiatu i poza powiat), częstotliwość połączeń autobusowych
i busowych, stan sieci kolejowej na terenie powiatu, stan taboru kolejowego, stan
i wyposażenie dworców i stacji kolejowych, punktualność i niezawodność pociągów, siatka
połączeń kolejowych (możliwość dotarcia w różne miejsca na terenie powiatu i poza powiat)
oraz częstotliwość połączeń kolejowych.
Jedynym

wyjątkiem

jest

ocena

punktualności

i

niezawodności

linii

autobusowych/busowych. Ten element został oceniony niemal przez tyle samo osób
pozytywnie co negatywnie. Stosunkowo najwięcej negatywnych ocen dla niego odnotowano
w przypadku gminy Krempna. Jednocześnie wśród badanych mieszkańców gminy Kołaczyce
nie znalazł się nikt, kto oceniłby ten element negatywnie. Podobną tendencję do różnych
ocen można dostrzec w przypadku pozostałych usług: stosunkowo najwięcej mieszkańców
gminy Krempna ocenia usługi negatywnie, a w przypadku gminy Kołaczyce odpowiedni
odsetek mieszkańców jest często najmniejszy.
Część mieszkańców w trakcie wywiadów pogłębionych narzekała na kulturę jazdy
i kulturę osobistą kierowców. Zwracano także uwagę na niszczenie przystanków przez
samych mieszkańców. Inną podnoszoną kwestią były zbyt restrykcyjne, zdaniem części
rozmówców, limity prędkości.
Podobnie jak w przypadku ocen dostępności należy odnotować, że pomimo pewnego
zróżnicowania wśród ocen mieszkańców gmin, rysuje się wyraźna cecha wspólna:
niezadowolenie z usług transportu i komunikacji. Jedna z osób, z którą przeprowadzono
wywiad pogłębiony tak spuentowała swoją opinię o tej kategorii usług:
Jest, jaka jest. Taka nie bardzo.
/Kobieta, 25 lat, Osiek Jasielski, wykształcenie wyższe, wywiad pogłębiony/

314

Wykres 8. Zadowolenie z usług transportu i komunikacji

Punktualność i niezawodność linii
autobusowych/busowych
Siatka połączeń autobusowych i
busowych (możliwość dotarcia w różne
miejsca na terenie powiatu i poza
powiat)

Częstotliwość połączeń autobusowych i
busowych
Stan taboru przewoźników
samochodowego transportu zbiorowego
(autobusy, busy)

15%

56%

19%

10%

12%

42%

38%

8%

10%

43%

38%

9%

43%

6%

7%

44%

6%

45%

48%

2%

Stan dróg publicznych

Stan i wyposażenie dworców i
przystanków autobusowych/busowych

6%

41%

2% 17%

49%

53%

4%

28%

Punktualność i niezawodność pociągów
Siatka połączeń kolejowych (możliwość
1%9%
dotarcia w różne miejsca na terenie
powiatu i poza powiat)

Stan i wyposażenie dworców i stacji
kolejowych

72%

1% 18%

17%

69%

1%6%

12%

73%

20%

Częstotliwość połączeń kolejowych
1% 16%

65%

19%

Stan sieci kolejowej na terenie powiatu
0% 14%

64%

22%

Stan taboru kolejowego
0%
ocena pozytywna

ocena umiarkowana

20%

40%

60%

ocena negatywna

n = 310
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80%

100%
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Tabela 63. Zadowolenie z usług transportu i komunikacji wg gmin (%niezadowolonych)
Jasło
gmina

Jasło miasto

Stan dróg publicznych

52%

51%

30%

43%

54%

26%

25%

45%

57%

45%

Stan taboru przewoźników samochodowego transportu
zbiorowego (autobusy, busy)

44%

46%

36%

38%

35%

53%

31%

17%

43%

45%

Stan i wyposażenie dworców i przystanków
autobusowych/busowych

46%

53%

36%

50%

46%

45%

31%

58%

43%

27%

7%

22%

27%

13%

19%

11%

13%

17%

43%

0%

Siatka połączeń autobusowych i busowych (możliwość dotarcia
w różne miejsca na terenie powiatu i poza powiat)

22%

36%

36%

38%

46%

63%

38%

33%

86%

18%

Częstotliwość połączeń autobusowych i busowych

30%

37%

55%

38%

27%

45%

38%

42%

83%

45%

Stan sieci kolejowej na terenie powiatu

64%

71%

45%

43%

65%

83%

38%

42%

67%

36%

Stan taboru kolejowego

81%

68%

45%

57%

64%

61%

31%

50%

67%

36%

Stan i wyposażenie dworców i stacji kolejowych

73%

77%

45%

71%

73%

56%

50%

50%

67%

27%

Punktualność i niezawodność pociągów

62%

54%

27%

29%

64%

53%

27%

58%

67%

45%

Siatka połączeń kolejowych (możliwość dotarcia w różne miejsca
na terenie powiatu i poza powiat)

65%

77%

64%

71%

80%

88%

44%

58%

83%

27%

Częstotliwość połączeń kolejowych

77%

75%

64%

71%

88%

94%

44%

42%

67%

36%

Punktualność i niezawodność linii autobusowych/busowych

Brzyska

Dębowiec

n = 294
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Skołyszyn

Tarnowiec

Osiek
Jasielski

Nowy
Żmigród

Krempna

Kołaczyce

Najczęściej wybieranym przez respondentów sugerowanym kierunkiem zmian była
organizacja nowych linii (połączeń). Na tę kwestię jako najważniejszą zwracali uwagę
mieszkańcy niemal wszystkich gmin. Do wyjątków należeli respondenci z gmin: Krempna
i Brzyska (najwięcej wskazań w obu gminach odnotowano na poprawę jakości dróg).
Relatywnie dużo mieszkańców z gmin Dębowiec i Krempna zwracało także uwagę
na dostosowanie rozkładów jazdy do potrzeb mieszkańców.

Wykres 9. Sugestie zmian w zakresie usług transportu i komunikacji

Organizacja nowych linii (połączeń)

44%

Poprawa jakości dróg

30%

Dostosowanie rozkładów jazdy do potrzeb
mieszkańców

28%

Poprawa wyposażenia przystanków

20%

Rozbudowa sieci dróg

18%

Uruchomienie karty przejazdowej

17%

Lepsze poinformowanie mieszkańców o
dostępnych usługach

2%
0%

20%

n= 842
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40%

60%

80%

100%

Tabela 64. Sugestie zmian w zakresie usług transportu i komunikacji wg gmin (% odpowiedzi wskazujących wśród osób, które odpowiadały na pytanie
o sugestie zmian)
Jasło
gmina
Rozbudowa sieci dróg
Organizacja nowych linii
(połączeń)
Dostosowanie rozkładów jazdy
do potrzeb mieszkańców
Poprawa jakości dróg
Poprawa wyposażenia
przystanków
Uruchomienie karty
przejazdowej
Lepsze poinformowanie
mieszkańców o dostępnych
usługach

Jasło
miasto

Brzyska

Dębowiec Skołyszyn Tarnowiec

Osiek
Jasielski

Nowy
Żmigród

Krempna Kołaczyce

16%

23%

19%

12%

20%

10%

14%

13%

9%

16%

41%

43%

42%

55%

54%

45%

39%

40%

40%

37%

34%

25%

17%

39%

25%

35%

25%

23%

43%

26%

33%

24%

54%

24%

27%

28%

39%

26%

53%

35%

17%

25%

21%

14%

21%

21%

12%

21%

11%

13%

19%

18%

17%

16%

18%

15%

12%

15%

9%

15%

4%

2%

0%

6%

3%

2%

6%

0%

0%

0%

n = 824
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4.4.

Edukacja

Dostępność usług
Pytani

o

usługi

edukacyjne,

których

brakuje

lub

które

są

świadczone

w niewystarczającym stopniu, mieszkańcy powiatu najczęściej wskazywali na opiekę nad
dziećmi w wieku 0-3 lat. Na kwestię tę wskazało 80% spośród wszystkich respondentów,
którzy wskazali na brak jakiejś usługi edukacyjnej. Można także wyróżnić usługi, na które
wskazywało około połowy respondentów wskazujących na brak jakiejś usługi. Są to: szkoły
artystyczne, placówki oświatowo-wychowawcze, opieka nad dziećmi w wieku 3-6 lat,
instytucje oferujące różne formy edukacji pozaszkolnej oraz szkoły języków obcych. Analiza
związku gminy respondenta i opinii wskazała, że przedstawiona hierarchia problemów jest
taka sama dla mieszkańców wszystkich gmin. W ramach wywiadów pogłębionych
mieszkańcy także zwracali uwagę na problem miejsc w przedszkolach. Podnoszono także
stosunkowo słabą ofertę dla ludzi posiadających już wysokie kompetencje (np. studia
podyplomowe, nauka języka na poziomie wyższym) oraz brak kształcenia zawodowego na
odpowiednim poziomie, dostosowanego do potrzeb lokalnego rynku pracy.
Z kolei zapytani o usługi, w przypadku których cena jest problemem, respondenci
najczęściej wskazywali na opiekę nad dziećmi w wieku 0-6 lat oraz szkoły języków obcych. Na
kwestie te zwracała uwagę niemal połowa spośród wszystkich respondentów, którzy
wskazywali na problemy związane z ceną jakiejś usługi edukacyjnej (15-20% spośród
wszystkich odpowiadających). Rodzice dzieci w wieku szkolnym w wywiadach pogłębionych
zwracali z kolei uwagę na wysokie koszty związane z zakupem podręczników dla dzieci.
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Wykres

10.

Usługi

edukacyjne

wskazywane

jako

nieświadczone

lub

świadczone

w niewystarczającym stopniu
opieka nad dziećmi w wieku 0-3 lat

80%

szkoły artystyczne

55%

placówki oświatowo - wychowawcze

51%

opieka nad dziećmi w wieku 3-6 lat

50%

instytucje oferujące różne formy edukacji pozaszkolnej

49%

szkoły języków obcych

46%

szkoły wyższe

38%

zasadnicze szkoły zawodowe

33%

szkoły specjalne

31%

zakłady szkolenia nauczycieli

28%

szkoły dla dorosłych

28%

technika

26%

szkoły policealne

24%

licea ogólnokształcące

14%

szkoły podstawowe

10%

gimnazja

9%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

n = 349
Wykres 11. Usługi edukacyjne, w przypadku których cena jest problemem
opieka nad dziećmi w wieku 0-3 lat

46%

opieka nad dziećmi w wieku 3-6 lat

40%

szkoły języków obcych

38%

szkoły wyższe

26%

instytucje oferujące różne formy edukacji pozaszkolnej

22%

szkoły artystyczne

21%

placówki oświatowo - wychowawcze

12%

gimnazja

7%

szkoły podstawowe
szkoły dla dorosłych

7%
5%

szkoły specjalne

4%

zakłady szkolenia nauczycieli

4%

licea ogólnokształcące

4%

szkoły policealne

3%

technika

3%

zasadnicze szkoły zawodowe

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n = 142
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Zadowolenie z usług
Jak już zauważono, usługi edukacyjne są stosunkowo wysoko oceniane przez
mieszkańców. Respondenci są szczególnie zadowoleni z wysokiego poziomu nauczania
w szkołach

podstawowych,

gimnazjalnych

i

ponadgimnazjalnych

oraz

warunków

technicznych szkół (zdecydowana przewaga ocen pozytywnych nad negatywnymi). Wyniki
znalazły potwierdzenie w wywiadach pogłębionych. Rodzice są zadowoleni ze szkół
podstawowych. Jednocześnie opinie o szkołach ponadgimnazjalnych są zróżnicowane.
Pojawiały się na przykład opinie o wyższej jakości nauczenia w liceum, które znajduje się
w sąsiednim powiecie
Stosunkowo najgorzej oceniano możliwość dokształcania się i zdobywania kwalifikacji
zawodowych, działalność organizacji pozarządowych w sektorze edukacji, współpracę szkół
ponadgimnazjalnych ze szkołami wyższymi oraz ofertę zajęć pozadydaktycznych w szkołach
publicznych. W przypadku tych elementów usług edukacyjnych liczba ocen negatywnych
była przynajmniej dwukrotnie większa niż ocen pozytywnych. Szczegółowe wyniki
przedstawiono na wykresie poniżej.
Podobnie jak w przypadku ogólnej oceny usług, także w przypadku zadowolenia
z różnych

elementów

usług

edukacyjnych

zamieszkiwana

gmina

jest

czynnikiem

różnicującym odpowiedzi mieszkańców. Mieszkańcy Krempnej stosunkowo najbardziej
krytycznie ocenili poziom nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach (29% oceniło je
negatywnie), warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego (33% negatywnych
ocen), możliwość zdobywania kwalifikacji zawodowych przez młodzież i dorosłych
(43% negatywnych ocen) oraz działalność organizacji pozarządowych w sektorze edukacji
(67% negatywnych ocen).
Na złe warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego zwrócili uwagę
mieszkańcy gmin: Nowy Żmigród i Dębowiec. A ofertę zajęć pozadydaktycznych w szkołach
publicznych szczególnie negatywnie oceniają mieszkańcy gmin: Dębowiec, Osiek Jasielski,
Skołyszyn i Brzyska.
Na uwagę zasługują stosunkowo słabe oceny w przypadku miasta Jasło. Zwłaszcza
w obliczu bogatszej oferty edukacyjnej miasta w porównaniu do pozostałych gmin powiatu.
Zaobserwowany efekt może wynikać z wyższych oczekiwań mieszkańców miasta.
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Wykres 12. Zadowolenie z usług edukacyjnych

31%

Poziom nauczania w szkołach podstawowych i
gimnazjach

45%

27%

14% 10%

45%

9%

20%

Poziom nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych
Warunki techniczne szkół (stan budynków, sal
dydaktycznych itp.)

27%

Warunki do prowadzenia zajęć wychowania
fizycznego

26%

Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i
sprzęt komputerowy

24%

55%

12% 7%

49%

18%

50%

22%

6%

18%

51%

8%

15%

12%

Współpraca szkół z rodzicami uczniów
Wybór języków obcych nauczanych w szkołach
publicznych

22%

46%

Wybór kierunków/profili kształcenia oferowanych
w szkołach ponadgimnazjalnych

21%

46%

Oferta zajęć pozadydaktycznych w szkołach
publicznych
Możliwość dokształcania się i zdobywania
kwalifikacji zawodowych przez młodzież i
dorosłych

12%

18%

16%

16%

44%

27%

13%

15%

43%

33%

9%

Współpraca szkół ponadgimnazjalnych ze szkołami
wyższymi

10%

29%

Działalność organizacji pozarządowych w sektorze
edukacji

6%

36%

0%
ocena pozytywna

21%

ocena umiarkowana

n = 366
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20%

31%

30%

32%
40%

ocena negatywna

60%

26%
80%

nie mam zdania

100%

Tabela 65. Zadowolenie z usług edukacyjnych wg gmin (% niezadowolonych)

Jasło miasto

Poziom nauczania w szkołach
podstawowych i gimnazjach

4%

16%

9%

13%

16%

13%

13%

17%

29%

9%

Poziom nauczania w szkołach
ponadgimnazjalnych

4%

12%

0%

0%

4%

7%

0%

17%

14%

0%

Warunki techniczne szkół (stan budynków,
sal dydaktycznych itp.)

12%

15%

0%

25%

4%

11%

0%

17%

0%

0%

Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne
i sprzęt komputerowy

33%

19%

27%

25%

8%

11%

6%

18%

17%

9%

Warunki do prowadzenia zajęć wychowania
fizycznego

19%

17%

18%

43%

20%

6%

19%

50%

33%

0%

19%

22%

18%

0%

8%

0%

19%

9%

17%

9%

19%

22%

27%

25%

21%

24%

25%

17%

17%

0%

30%

24%

36%

50%

36%

17%

38%

25%

29%

18%

15%

15%

33%

25%

8%

24%

13%

8%

17%

18%

40%

39%

36%

25%

15%

19%

25%

8%

43%

18%

44%

33%

27%

29%

16%

29%

31%

25%

29%

27%

32%

35%

9%

43%

24%

27%

19%

25%

67%

36%

Wybór kierunków/profili kształcenia
oferowanych w szkołach
ponadgimnazjalnych
Wybór języków obcych nauczanych
w szkołach publicznych
Oferta zajęć pozadydaktycznych w szkołach
publicznych
Współpraca szkół z rodzicami uczniów
Możliwość dokształcania się i zdobywania
kwalifikacji zawodowych przez młodzież
i dorosłych
Współpraca szkół ponadgimnazjalnych ze
szkołami wyższymi
Działalność organizacji pozarządowych
w sektorze edukacji

Brzyska

Dębowiec

Skołyszyn

n = 291
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Tarnowiec

Osiek Jasielski

Nowy
Żmigród

Jasło gmina

Krempna

Kołaczyce

Najczęściej wybieranym przez respondentów pożądanym kierunkiem zmian było
podniesienie jakości pracy nauczycieli. Może to się wydawać zaskakujące w kontekście
stosunkowo wysokich ocen poziomu nauczania. Należy jednak pamiętać, że nawet jeśli
poziom nauczania była stosunkowo wysoko oceniany, to nadal niemal połowa respondentów
przyznawała mu ocenę umiarkowaną. Takie odpowiedzi respondentów wskazują, że według
nich to właśnie od jakości pracy nauczycieli zależy przede wszystkim poziom nauczania. Część
respondentów wskazywała na potrzebę zmniejszenia liczby uczniów w klasach. Zwracano
także uwagę na potrzebę większego dostosowania nauczania do potrzeb pracodawców.
Jak pokazały wywiady pogłębione, mieszkańcy zdają sobie sprawę z problemów
sektora edukacji związanych z niżem demograficznym. Zajmują wobec tej kwestii
zróżnicowane, nieraz skrajne, opinie. Część osób postulowała ominięcie Karty Nauczyciela,
„likwidację Karty nauczyciela”, i przekształcenie wszystkich szkół w społeczne. Inne, przy
okazji wypełniania ankiety, wyrażały swoją frustrację związaną z zamykaniem szkół
(wypowiedź osoby podkreślającej, że nie jest nauczycielką):
…pytacie o poprawienie usług edukacyjnych a nauczyciele są zwalniani??? Bez
nauczycieli „starej daty” nie ma czegoś takiego jak usługi edukacyjne!!! Niszczycie szkoły
i chcecie je zamknąć...
/Kobieta, 18-24 lata, miasto Jasło, wykształcenie wyższe, ankieta internetowa/

Warto przy tej okazji odnotować, że w ramach wywiadów pogłębionych pojawiły się
opinie o wpływie znajomości z urzędnikami zajmującymi ważne pozycje na fakt uzyskania
i utrzymania pracy przez nauczycieli. Według respondentów, takie sytuacje mogą wpływać
demotywująco na jakość pracy nauczycieli.
Kolejną, niemal tak samo często wskazywaną, sugestią była bogatsza oferta zajęć
i kursów

dodatkowych

w

szkołach.

Wynik

ten

koresponduje

z

wypowiedziami

odpowiedzialnych za edukację przedstawicieli urzędów gmin. Stwierdzali oni, że w trudnej
sytuacji budżetowej gmin dodatkowe zajęcia i kursy są elementem oferty edukacyjnej, na
który stosunkowo najłatwiej można nie przeznaczać dodatkowych środków.
Część mieszkańców, z którymi przeprowadzano wywiady pogłębione, zwracała uwagę
na brak aktualnej i odpowiednio szczegółowej informacji o kursach i szkoleniach dla osób
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dorosłych. Pojawiały się opinie, iż brakuje jednego miejsca, w którym można byłoby znaleźć
aktualne i wyczerpujące informacje na ten temat.
Warto po raz kolejny zwrócić uwagę na zróżnicowanie ocen mieszkańców różnych
gmin. Mieszkańcy gmin: Brzyska, Tarnowiec oraz Nowy Żmigród za najważniejszą kwestię
uznali poprawę wyposażenia placówek edukacyjnych. Mieszkańcy miasta Jasło i gminy Osiek
Jasielski stosunkowo częściej niż inni respondenci zwracali uwagę na rozszerzenie wyboru
w zakresie kierunków kształcenia. Należy także odnotować stosunkowo mało sugestii zmian
ze strony mieszkańców gminy Kołaczyce. Fakt ten wydaje się potwierdzać ich stosunkowo
wysoki poziom zadowolenia z usług.

Wykres 13. Sugestie zmian w zakresie usług edukacyjnych

Podniesienie jakości pracy nauczycieli

25%

Bogatsza oferta zajęć i kursów dodatkowych w
szkołach

24%

Poprawa wyposażenia placówek edukacyjnych

19%

Rozszerzenie wyboru w zakresie kierunków
kształcenia

18%

Poprawa infrastruktury dydaktyczno-sportowej

14%

Lepsze poinformowanie mieszkańców o
dostępnych usługach

12%

Rozbudowa sieci szkół

6%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

n = 698

Podsumowując, usług edukacyjne są oceniane umiarkowanie pozytywnie. Warto
zauważyć, że mieszkańcy często patrzą na nie przez pryzmat uzyskania szans na „godziwe
życie”. Podkreślają więc potrzebę przełożenia efektów edukacji na znalezienie odpowiednio
wynagradzanej pracy.
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Tabela 66. Sugestie zmian w zakresie usług edukacyjnych wg gmin (% odpowiedzi wskazujących wśród osób, które odpowiadały na pytanie o sugestie
zmian)

Jasło gmina
Bogatsza oferta zajęć i kursów
dodatkowych w szkołach

Jasło miasto

Brzyska

Dębowiec

Skołyszyn

Tarnowiec

Osiek Jasielski

Nowy
Żmigród

Krempna

Kołaczyce

13%

27%

18%

32%

31%

23%

28%

15%

24%

15%

25%

29%

8%

32%

36%

19%

17%

5%

34%

19%

13%

25%

15%

15%

16%

15%

25%

7%

14%

7%

7%

5%

10%

9%

2%

4%

8%

12%

3%

0%

Poprawa infrastruktury dydaktycznosportowej

10%

17%

13%

0%

15%

15%

8%

20%

10%

11%

Poprawa wyposażenia placówek
edukacyjnych

15%

21%

28%

0%

16%

25%

17%

32%

7%

7%

Lepsze poinformowanie mieszkańców o
dostępnych usługach

11%

17%

8%

6%

11%

10%

11%

5%

0%

11%

Podniesienie jakości pracy nauczycieli

Rozszerzenie wyboru w zakresie kierunków
kształcenia
Rozbudowa sieci szkół

n = 622
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4.5.

Kultura

Dostępność usług
Mieszkańcy

powiatu

jasielskiego

stosunkowo

najczęściej

deklarowali

niewystarczającą dostępność usług związanych z tak zwaną kulturą wyższą: teatrem,
filharmonią, orkiestrą, operą, operetką i galerami sztuki. Odczuwali także brak usług
związanych z kulturą i rozrywką. Na tym tle wyróżniają się mieszkańcy miasta Jasło, którzy
najczęściej deklarowali niską dostępność imprez i kulturalnych wydarzeń plenerowych oraz
gminy Brzyska, którzy zwrócili uwagę na niską dostępność utrzymania zabytków, parków,
rezerwatów i pomników przyrody.
W trakcie wywiadów pogłębionych mieszkańcy często zwracali uwagę na brak kina na
odpowiednim poziomie (tzn. z aktualnym repertuarem i salą zapewniającą odpowiedni
komfort). Jednocześnie deklarowali, że zarówno jeśli chodzi o tzw. kulturę wyższą jak i kino
korzystają z możliwości jakie dają miasta takie jak Rzeszów i Kraków.
Duża część mieszkańców dostrzega działalność takich ośrodków jak Jasielski Dom
Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle czy Karpacka Troja. Często wśród mieszkańców
pojawiały się opinie, iż w tym temacie kultury w powiecie „dużo się dzieje”.
Cena usług kulturalnych wydaje się być problemem tylko dla części mieszkańców.
Najczęściej w tym kontekście wskazywano na kino i teatr (odpowiednio 45% i 41% spośród
osób wskazujących, że cena jakiejkolwiek usługi jest problemem). Dla porównania o ile na
niedostępność teatru zwróciło uwagę 247 osób, to na wysoką cenę korzystania z tej usługi
już tylko 46 (odpowiednio 163 i 50 w przypadku kina).
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Wykres

14.

Usługi

kulturalne

wskazywane

jako

nieświadczone

lub

świadczone

w niewystarczającym stopniu
73%

teatry
filharmonie i orkiestry

66%

opery i operetki

66%
59%

galerie sztuki

56%

usługi związane z kulturą i rozrywką
galerie sztuki ludowej

48%

kina

48%
47%

organizacja imprez i kulturalnych wydarzeń plenerowych

40%

muzea

37%

utrzymanie zabytków, parków, rezerwatów, pomników przyrody

30%

domy kultury

29%

organizacje działające na rzecz zachowania i promocji kultury …

15%

biblioteki

0%

20%

40%

60%

80%

100%

n = 337
Wykres 15. Usługi kulturalne, w przypadku których cena jest problemem (% spośród wszystkich
deklarujących, że w przypadku jakiejś usługi cena jest problemem)
45%

kina

41%

teatry

29%

utrzymanie zabytków, parków, rezerwatów, pomników…
opery i operetki

29%

usługi związane z kulturą i rozrywką

28%

organizacja imprez i kulturalnych wydarzeń plenerowych

26%

filharmonie i orkiestry

26%
23%

muzea

16%

organizacje działające na rzecz zachowania i promocji kultury …

13%

galerie sztuki

10%

domy kultury
galerie sztuki ludowej

9%

biblioteki

8%
0%

n = 111

328

20%

40%

60%

80%

100%

Tabela 67. Usługi kulturalne wskazywane jako nieświadczone lub świadczone w niewystarczającym stopniu wg gmin
Jasło gmina
teatry
opery i operetki
filharmonie i orkiestry
kina
muzea
biblioteki
galerie sztuki
galerie sztuki ludowej
domy kultury
utrzymanie zabytków, parków, rezerwatów,
pomników przyrody
organizacje działające na rzecz zachowania
i promocji kultury regionu
usługi związane z kulturą i rozrywką
organizacja imprez i kulturalnych wydarzeń
plenerowych

Jasło miasto

Brzyska

Dębowiec

Skołyszyn

Tarnowiec

Osiek Jasielski

Nowy
Żmigród

Krempna

Kołaczyce

84%

65%

75%

67%

74%

64%

71%

87%

80%

70%

70%

59%

75%

57%

66%

50%

71%

87%

80%

65%

73%

47%

75%

57%

71%

50%

71%

80%

80%

66%

49%

24%

69%

40%

26%

45%

29%

40%

72%

59%

19%

18%

56%

23%

32%

27%

47%

20%

44%

60%

11%

6%

13%

3%

24%

9%

6%

13%

28%

21%

57%

47%

75%

57%

42%

45%

65%

60%

76%

64%

51%

35%

56%

20%

39%

32%

65%

40%

68%

59%

8%

29%

38%

17%

29%

18%

6%

27%

28%

49%

22%

35%

63%

23%

37%

27%

47%

47%

32%

44%

24%

35%

25%

17%

34%

18%

35%

13%

44%

30%

30%

65%

63%

57%

55%

45%

76%

33%

76%

64%

30%

76%

25%

27%

45%

14%

41%

53%

68%

62%

n = 105
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Zadowolenie z usług
Jak zauważono w części rozdziału poświęconej ogólnej ocenie usług, usługi kulturalne
należą do najwyżej ocenianych usług. Obserwację tę można uszczegółowić poprzez analizę
ocen zadowolenia z poszczególnych elementów usług. Badani są częściej zadowoleni niż
niezadowoleni z takich elementów usług kulturalnych jak księgozbiór udostępniony
mieszkańcom przez biblioteki publiczne czy podtrzymywanie i promocja walorów kulturalnych
regionu. Jednocześnie wyrazili oni swoje niezadowolenie ze zróżnicowania oferty
(tematycznej, ale także ze względu na odbiorców), działalności organizacji pozarządowych
w dziedzinie kultury oraz wyposażenia technicznego placówek kulturalnych. Stosunkowo
często wyrażano także krytyczne opinie dotyczące ogólnego poziomu artystycznego wydarzeń.
Bardziej szczegółowa analiza ocen zadowolenia z dostosowania oferty do różnych grup
wiekowych pokazuje, że stosunkowo najwięcej niezadowolonych osób pojawia się w wśród
osób w wieku 20-24 lata oraz powyżej 65 lat. W trakcie wywiadów pogłębionych także
pojawiały się opinie o braku odpowiedniej oferty dla osób w tej pierwszej kategorii wiekowej.
Jednocześnie nie odnotowano wyraźnego wpływu wieku na ogólną ocenę usług kulturalnych.
Obie grupy wiekowe oceniły usługi kulturalne stosunkowo wysoko. Wyniki badań nie
pozwalają więc na wysnucie jednoznacznych wniosków w zakresie dostosowania oferty do
różnych grup wiekowych.
Warto wziąć pod uwagę fakt, iż oceny zadowolenia mieszkańców poszczególnych gmin
są bardzo zróżnicowane. W zasadzie tylko w przypadku zróżnicowania przedmiotowego oferty
kulturalnej (kino, muzyka, teatr itd.) mieszkańcy są zgodni odnośnie negatywnych ocen. Z kolei
w przypadku ogólnego poziomu artystycznego wydarzeń niezadowoleni są przede wszystkim
mieszkańcy gmin: Krempna i Osiek Jasielski. A z wyposażenia technicznego placówek
mieszkańcy gmin: Kołaczyce, Brzyska, Krempna i Osiek Jasielski. Działalność organizacji
pozarządowych w dziedzinie kultury najbardziej krytycznie oceniali mieszkańcy gmin:
Kołaczyce, Jasło, Krempna, Brzyska oraz miasta Jasło.
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Wykres 16. Zadowolenie z usług kulturalnych

40%

40%

8% 11%

Księgozbiór udostępniony mieszkańcom przez
biblioteki publiczne

20%

55%

18%

7%

Podtrzymywanie i promocja walorów kulturalnych
regionu

17%

49%

27%

7%

27%

9%

Ogólny poziom artystyczny wydarzeń (np.
przedstawienia teatralne, koncerty, wystawy)

14%

51%

Zróżnicowanie oferty ze względu na odbiorców
(dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy)

12%

51%

27%

10%

Zróżnicowanie tematyczne oferty kulturalnej

Wyposażenie techniczne (np. katalogi
komputerowe, urządzenia audio-wizualne)
placówek kulturalnych

10%

50%

9%

45%

23%

28%

16%

19%

Działalność organizacji pozarządowych w
dziedzinie kultury

4%

39%

50%

8%

Zróżnicowanie przedmiotowe oferty kulturalnej
(kino, muzyka, teatr itd.)
0%
ocena pozytywna

ocena umiarkowana

n = 366
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Tabela 68. Zadowolenie z usług kulturalnych wg gmin (% niezadowolonych)
Jasło gmina
Ogólny poziom artystyczny wydarzeń (np.
przedstawienia teatralne, koncerty,
wystawy)
Księgozbiór udostępniony mieszkańcom
przez biblioteki publiczne
Wyposażenie techniczne (np. katalogi
komputerowe, urządzenia audio-wizualne)
placówek kulturalnych
Zróżnicowanie przedmiotowe oferty
kulturalnej (kino, muzyka, teatr itd.)
Zróżnicowanie tematyczne oferty
kulturalnej
Zróżnicowanie oferty ze względu na
odbiorców (dzieci, młodzież, dorośli,
seniorzy)
Podtrzymywanie i promocja walorów
kulturalnych regionu
Działalność organizacji pozarządowych w
dziedzinie kultury

Jasło miasto

Brzyska

Dębowiec

Skołyszyn

Tarnowiec

Osiek Jasielski

Nowy
Żmigród

Krempna

Kołaczyce

26%

29%

27%

13%

20%

12%

38%

25%

50%

27%

4%

9%

9%

0%

4%

6%

6%

8%

17%

0%

11%

26%

36%

13%

8%

6%

31%

17%

33%

55%

48%

52%

73%

29%

24%

25%

69%

58%

67%

55%

35%

28%

30%

14%

8%

7%

31%

55%

17%

27%

38%

27%

30%

29%

4%

19%

31%

45%

17%

36%

11%

21%

0%

25%

16%

17%

13%

17%

33%

9%

30%

35%

27%

13%

16%

6%

6%

8%

33%

45%

n = 291
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Jakie sugestie wynikają z tak sformułowanych ocen? Odpowiedzi na tak postawione
pytanie pozwalają nam udzielić dane przedstawione na wykresie poniżej. Mieszkańcy
oczekują poprawy standardu i wyposażenia istniejących placówek kultury. W tym kontekście
w ramach wywiadów pogłębionych najczęściej wymieniane było kino oraz budynek
Jasielskiego Domu Kultury. Często przywoływanym postulatem było także przeznaczanie
większej ilości środków dla organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze kultury.
Kolejną sugestią było lepsze informowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych. Ponadto
mieszkańcy gminy Krempna zwracali w ramach badania uwagę na potrzebę zwiększenia
liczby filii placówek kulturalnych.
W trakcie wywiadów pogłębionych pojawiały się opinie sugerujące lepsze
dostosowanie oferty do różnych grup. Najczęściej wskazywane grupy to:


dobrze wykształcone osoby, mające bardziej wyrafinowane potrzeby kulturalne – oferta
z zakresu tzw. kultu wysokiej;



osoby o relatywnie przeciętnych dochodach – organizowanie wydarzeń/eventów, które
byłyby okazją do spotkań. Jak stwierdził jeden z mieszkańców: „trzeba wyjść do
przeciętnych ludzi; do tych, którzy zarabiają minimalną krajową”; w tym kontekście
pojawiły

się

także

postulaty

lepszego

wykorzystania

terenów

zielonych

(np. zagospodarowania w Jaśle wałów nad rzeką aby mieszkańcy mogli spędzać tam
popołudnia);


osoby młode – w ich przypadku pojawiały się także sugestie twórczego łączenia usług
edukacyjnych i kulturalnych;



osoby spoza powiatu – w przypadku tej grupy zwracano uwagę na potrzebę silnej
promocji wydarzeń kulturalnych w celu ściągania turystów.

Wydaje się, że zidentyfikowane powyżej grupy (czy też, używając języka
marketingowego, segmenty) mogłyby być punktem odniesienia dla rozbudowania dostępnej
oferty kulturalnej.
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Wykres 17. Sugestie zmian w zakresie usług kulturalnych

Poprawa standardu istniejących placówek kultury

24%

Przeznaczanie większych środków finansowych dla
organizacji pozarządowych działających w
obszarze kultury

23%

Wzbogacenie zasobów i wyposażenia placówek
kulturalnych, m.in. ośrodków kultury i bibliotek

20%

Lepsza promocja organizowanych wydarzeń
kulturalnych oraz oferty placówek kultury

19%

Lepsze poinformowanie mieszkańców o
dostępnych usługach

15%

Zwiększenie liczby filii placówek kulturalnych

14%

Podniesienie jakości pracy osób świadczących
usługi kulturalne i pracujących w placówkach
kulturalnych

11%

0%

n = 698
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Tabela 69. Sugestie zmian w zakresie usług kulturalnych wg gmin (% odpowiedzi wskazujących wśród osób, które odpowiadały na pytanie o sugestie
zmian)
Jasło gmina
Podniesienie jakości pracy osób
świadczących usługi kulturalne
i pracujących w placówkach kulturalnych
Zwiększenie liczby filii placówek
kulturalnych
Poprawa standardu istniejących
placówek kultury
Wzbogacenie zasobów i wyposażenia
placówek kulturalnych, m.in. ośrodków
kultury i bibliotek
Przeznaczanie większych środków
finansowych dla organizacji
pozarządowych działających w obszarze
kultury
Lepsza promocja organizowanych
wydarzeń kulturalnych oraz oferty
placówek kultury
Lepsze poinformowanie mieszkańców
o dostępnych usługach

Jasło miasto

Brzyska

Dębowiec

Skołyszyn

Tarnowiec

Osiek Jasielski

Nowy
Żmigród

Krempna

Kołaczyce

13%

12%

14%

5%

10%

0%

4%

15%

14%

9%

13%

11%

19%

16%

15%

17%

9%

20%

43%

6%

21%

34%

23%

18%

18%

13%

16%

19%

24%

14%

14%

22%

14%

16%

23%

22%

13%

13%

24%

23%

17%

27%

33%

13%

18%

20%

18%

20%

24%

20%

21%

23%

7%

13%

18%

9%

27%

19%

10%

14%

17%

20%

7%

11%

22%

11%

7%

11%

5%

6%

n = 663
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4.6.

Opieka zdrowotna

Dostępność usług
Zapytani o usługi nieświadczone lub świadczone w niewystarczającym stopniu,
mieszkańcy powiatu wskazywali przede wszystkim na specjalistyczne świadczenia medyczne
(najczęściej: onkologia, stomatologia i okulistyka), opiekę nad osobami niepełnosprawnymi
i usługi rehabilitacyjne oraz programy profilaktyki zdrowotnej dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. Na tym tle za stosunkowo dostępną można uznać podstawową opiekę
zdrowotną, opiekę ginekologiczno-położniczą, ratownictwo medyczne oraz działalność aptek
i punktów aptecznych.
Zdecydowanie najczęściej na niedostępność usług zwracali uwagę mieszkańcy gminy
Krempna – 60% lub więcej mieszkańców gminy wskazało niemal wszystkie usługi jako
nieświadczone lub świadczone w niewystarczającym stopniu (jedynym wyjątkiem były apteki
i punkty apteczne).
Na problem z dostępnością wybranych usług szczególnie często zwracali uwagę
mieszkańcy następujących, oprócz Krempnej, gmin (ponad połowa wskazań spośród osób,
które wskazały na problem z dostępnością jakiejś usługi):


opieka ginekologiczno-położnicza – Osiek Jasielski;



usługi stomatologiczne – miasto Jasło, Dębowiec, Tarnowiec, Nowy Żmigród, Kołaczyce;



alergologia – Dębowiec, Skołyszyn, Nowy Żmigród, Kołaczyce;



pulmonologia, dermatologia, diabetologia – Osiek Jasielski;



kardiologia – miasto Jasło, Skołyszyn, Tarnowiec;



okulistyka – miasto Jasło, Dębowiec, Skołyszyn, Tarnowiec, Nowy Żmigród (w przypadku
pozostałych gmin wskazanie przez połowę lub niemal połowę mieszkańców);



ortopedia – Tarnowiec;



laryngologia – Skołyszyn;



onkologia – miasto Jasło, gminy: Jasło, Brzyska, Tarnowiec, Osiek Jasielski, Nowy
Żmigród, Kołaczyce;



urologia – Skołyszyn, Osiek Jasielski, Kołaczyce;



usługi rehabilitacyjne – miast Jasło, Skołyszyn, Tarnowiec, Nowy Żmigród, Kołaczyce;



opieka nad osobami niepełnosprawnymi – wszystkie gminy;
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programy profilaktyki zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych – miasto Jasło,
Skołyszyn, Osiek Jasielski, Nowy Żmigród, Kołaczyce.
Ponadto respondenci zwracali uwagę na brak domów opieki dla osób schorowanych,

w podeszłym wieku a także niepełnosprawnych. Wydaje się, że w kontekście zmian
demograficznych, które można zaobserwować w powiecie, problem ten będzie zyskiwał na
znaczeniu.
Wywiady pogłębione z mieszkańcami potwierdziły problemy z dostępnością usług
specjalistycznych. Podawano długie okresy oczekiwania na wizytę (w miesiącach lub
latach). Jednocześnie część respondentów podkreślała, że problem ma charakter
ogólnopolski.
Jako usługę, w przypadku której cena jest problemem, najczęściej wskazywano
wizytę u dentysty (68% wskazań spośród osób, które wskazały, że w przypadku jakiejś usługi
zdrowotnej to cena jest problemem). Oznacza to, że niemal co trzeci badany wskazywał,
że cena jest problemem w przypadku usług stomatologicznych. Następne w kolejności usługi
wskazywane były zdecydowanie rzadziej (okulistyka – 33% spośród osób wskazujących, że
cena jest problemem w korzystaniu z jakiejś usługi; 15% spośród odpowiadających).
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Wykres

18.

Usługi

zdrowotne

wskazywane

jako

nieświadczone

lub

świadczone

w niewystarczającym stopniu
60%
59%
57%
57%
56%
53%
52%
49%
48%
44%
44%
41%
41%
41%
40%
40%
38%
37%
34%
33%
32%

onkologia
usługi stomatologiczne
okulistyka
opieka nad osobami niepełnosprawnymi
usługi rehabilitacyjne
programy profilaktyki zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych
alergologia
urologia
kardiologia
diabetologia
pulmonologia
dermatologia
ortopedia
neurologia
psychiatria
chirurgia ogólna
laryngologia
pediatria
podstawowa opieka zdrowotna
opieka ginekologiczno-położnicza
ratownictwo medyczne

15%

działalność aptek i punktów aptecznych
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100%

n = 347
Wykres 19. Usługi zdrowotne, w przypadku których cena jest problemem (% spośród wszystkich
deklarujących, że w przypadku jakiejś usługi cena jest problemem)
68%

usługi stomatologiczne

33%
28%
27%
25%
23%
23%
21%
21%
21%
20%
18%
18%
18%
17%
16%
16%
15%
14%
12%
10%
10%

okulistyka
usługi rehabilitacyjne
kardiologia
opieka nad osobami niepełnosprawnymi
onkologia
działalność aptek i punktów aptecznych
neurologia
alergologia
opieka ginekologiczno-położnicza
diabetologia
pediatria
chirurgia ogólna
ortopedia
dermatologia
urologia
laryngologia
programy profilaktyki zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych
pulmonologia
psychiatria
ratownictwo medyczne
podstawowa opieka zdrowotna

0%

20%

n = 154
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Tabela 70. Dostępność do usług zdrowotnych według gmin (% odpowiedzi wskazujących na trudny dostęp do usługi)
Jasło gmina

Jasło miasto

Brzyska

Dębowiec

Skołyszyn

Tarnowiec

Osiek Jasielski

Nowy
Żmigród

Krempna

Kołaczyce

podstawowa opieka zdrowotna

29%

44%

29%

13%

29%

30%

28%

29%

64%

38%

opieka ginekologiczno-położnicza

15%

22%

36%

13%

17%

30%

61%

43%

72%

37%

usługi stomatologiczne

38%

67%

21%

58%

48%

63%

50%

79%

64%

71%

alergologia

29%

50%

50%

55%

57%

37%

44%

71%

76%

57%

chirurgia ogólna

24%

28%

36%

29%

36%

44%

44%

21%

64%

47%

pulmonologia

26%

44%

29%

35%

48%

37%

56%

21%

80%

46%

dermatologia

32%

28%

50%

29%

40%

48%

56%

29%

68%

38%

diabetologia

32%

33%

29%

26%

43%

44%

56%

43%

72%

50%

kardiologia

35%

67%

43%

39%

55%

52%

50%

50%

72%

43%

neurologia

26%

33%

36%

39%

40%

44%

39%

43%

68%

39%

okulistyka

50%

56%

43%

58%

62%

59%

50%

64%

84%

50%

ortopedia

24%

28%

43%

35%

48%

52%

33%

43%

64%

37%

laryngologia

24%

39%

21%

35%

52%

41%

39%

43%

60%

32%

psychiatria

32%

28%

21%

29%

48%

41%

44%

29%

60%

41%

pediatria

21%

33%

29%

19%

43%

41%

33%

29%

72%

37%

onkologia

65%

61%

57%

45%

48%

56%

61%

57%

68%

66%

urologia

38%

50%

43%

45%

55%

41%

61%

21%

68%

51%

ratownictwo medyczne

26%

22%

14%

29%

19%

30%

33%

7%

60%

40%

usługi rehabilitacyjne

44%

56%

29%

26%

52%

59%

44%

57%

92%

62%

53%

56%

64%

52%

52%

56%

61%

57%

76%

54%

9%

0%

0%

3%

14%

15%

11%

21%

24%

24%

41%

61%

14%

42%

57%

41%

72%

57%

64%

55%

opieka nad osobami
niepełnosprawnymi
działalność aptek i punktów
aptecznych
programy profilaktyki zdrowotnej
dla dzieci, młodzieży i dorosłych

n = 330
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Zadowolenie z usług
Jak można było przypuszczać na podstawie przedstawionych do tej pory wyników,
wśród opinii na temat poszczególnych elementów usług ochrony zdrowia dominują oceny
negatywne.
Najczęściej krytycznie oceniano: czas oczekiwania na uzyskanie specjalistycznych
świadczeń medycznych (83% ocen negatywnych), możliwość uzyskania pomocy medycznej
w domu pacjenta (52%), możliwość uzyskania szybkiej pomocy medycznej w pilnych
sytuacjach (49%), traktowanie pacjentów przez personel medyczny w jednostkach
świadczących opiekę zdrowotną (49%), liczbę personelu realizującego specjalistyczne
świadczenia medyczne (43%) oraz ogólną jakość specjalistycznych świadczeń medycznych
(42%).
Zestawienie odpowiedzi mieszkańców różnych gmin pokazuje, że czas oczekiwania
na uzyskanie specjalistycznych świadczeń medycznych jest oceniany najbardziej negatywnie
przez mieszkańców wszystkich gmin. Można wskazać na następujące zależności pomiędzy
gminą a negatywną oceną usług:


traktowanie pacjentów przez personel medyczny w jednostkach świadczących opiekę
zdrowotną negatywnie oceniali najczęściej mieszkańcy miasta Jasło oraz gmin Jasło oraz
Krempna;



możliwość uzyskania szybkiej pomocy medycznej w pilnych sytuacjach najbardziej
krytycznie oceniali mieszkańcy gmin: Jasło, Dębowiec, Krempna oraz miasto Jasło;



zakres (różnorodność) specjalistycznych świadczeń zdrowotnych negatywnie najczęściej
oceniali mieszkańcy gmin Brzyska i Nowy Żmigród;



możliwość uzyskania pomocy medycznej w domu pacjenta była najgorzej oceniana przez
respondentów z gmin: Jasło, Krempna oraz miasta Jasła;



liczba personelu realizującego specjalistyczne świadczenia medyczne została uznana za
niewystarczającą przede wszystkim przez mieszkańców gminy Jasło;



ogólna jakość specjalistycznych świadczeń medycznych została najgorzej oceniona przez
mieszkańców gminy Jasło.
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Pozytywnie oceniono jedynie możliwość nabycia potrzebnych leków (49% ocen
pozytywnych i 10% ocen negatywnych). Porównywalną liczbę ocen pozytywnych
i negatywnych odnotowano w przypadku Infrastruktury technicznej jednostek świadczących
opiekę zdrowotną. Była ona najgorzej oceniana przez mieszkańców gmin: Krempna,
Dębowiec, Jasło oraz miasta Jasła (około 25% negatywnych ocen).
W trakcie wywiadów pogłębionych mieszkańcy przedstawiali zróżnicowane opinie
o poziomie usług. Pojawiały się pochwały, np. stwierdzenie, że chirurgia ręki w szpitalu
w Jaśle jest na europejskim poziomie; docenienie iż z roku na rok jest coraz lepiej.
Jednocześnie część respondentów przywoływała historie mniej lub bardziej poważnych
pomyłek lekarzy.
Stosunkowo powszechną jest opinia o złym traktowaniu pacjentów. Jak ujęła to jedna
z osób:
...mam takie wrażenie, że lekarze nam robią łaskę, że nas przyjmą, że wypiszą
receptę.
/Kobieta, ok. 24 lat, miasto Jasło, wykształcenie wyższe, wywiad pogłębiony/

Narzekano także na punktualność lekarzy, zwłaszcza specjalistów. Znowu warto
przywołać opinię mieszkańca:
Powinni przyjmować punktualnie, a nie pan doktorek przychodzi sobie na 9:30, bo jadł
śniadanie, a powinien przyjmować od 8. Przychodzą i pracują kiedy chcą, nieadekwatnie do
tabliczek na drzwiach.
/Mężczyzna, ok. 50 lat, miasto Jasło, wywiad pogłębiony/

Podkreślano w rozmowach, że pacjenci są dużo lepiej traktowani jeśli przyjdą do
lekarza w trakcie prywatnej wizyty. Jednocześnie część respondentów podkreślała
przemęczenie lekarzy. Zwracano także uwagę na fakt, że opisywane problemy mają
charakter ogólnokrajowy, w związku z czym prawdopodobnie niewiele da się z nimi zrobić.
Mieszkańcy narzekali na sposób rejestracji do lekarzy (np. rejestracja osobiście
o godz. 7:00 a przyjęcie przez lekarza od 14:00). Część respondentów zwracała także uwagę
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na problem z uzyskaniem telefonicznej informacji o godzinach przyjęć i brak aktualnej
informacji w internecie.
Wykres 20. Zadowolenie z usług opieki zdrowotnej

49%

37%

10%3%

Możliwość nabycia potrzebnych leków
19%

Infrastruktura techniczna jednostek świadczących
opiekę zdrowotną

Traktowanie pacjentów przez personel medyczny
w jednostkach świadczących opiekę zdrowotną

Wyposażenie jednostek świadczących opiekę
zdrowotną w sprzęt medyczny

Możliwość uzyskania szybkiej pomocy medycznej
w pilnych sytuacjach

Liczba personelu realizującego specjalistyczne
świadczenia medyczne

Możliwość uzyskania pomocy medycznej w domu
pacjenta

Zakres (różnorodność) specjalistycznych świadczeń
zdrowotnych

Ogólna jakość specjalistycznych świadczeń
medycznych

Czas oczekiwania na uzyskanie specjalistycznych
świadczeń medycznych

12%

20%

35%

12%

49%

4%

4%

58%

25%

5%

10%

34%

50%

5%

7%

40%

43%

10%

5%

32%

52%

11%

5%

46%

43%

6%

3%

48%

42%

6%

1%12%

0%
ocena pozytywna

57%

ocena umiarkowana

n = 325
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83%

20%

40%

ocena negatywna

60%

4%

80%
brak zdania

100%

Tabela 71. Zadowolenie z usług opieki zdrowotnej wg gmin (% niezadowolonych)
Jasło gmina
Infrastruktura techniczna jednostek
świadczących opiekę zdrowotną
Wyposażenie jednostek świadczących
opiekę zdrowotną w sprzęt medyczny
Traktowanie pacjentów przez personel
medyczny w jednostkach świadczących
opiekę zdrowotną
Możliwość uzyskania szybkiej pomocy
medycznej w pilnych sytuacjach
Zakres (różnorodność)
specjalistycznych świadczeń
zdrowotnych
Możliwość uzyskania pomocy
medycznej w domu pacjenta
Możliwość nabycia potrzebnych leków
Liczba personelu realizującego
specjalistyczne świadczenia medyczne
Czas oczekiwania na uzyskanie
specjalistycznych świadczeń
medycznych
Ogólna jakość specjalistycznych
świadczeń medycznych

Jasło miasto

Brzyska

Dębowiec

Skołyszyn

Tarnowiec

Osiek Jasielski

Nowy
Żmigród

Krempna

Kołaczyce

22%

24%

9%

25%

4%

10%

13%

0%

29%

0%

19%

24%

45%

13%

15%

11%

13%

25%

33%

36%

59%

55%

27%

25%

38%

42%

31%

25%

67%

36%

56%

54%

45%

63%

38%

47%

44%

33%

57%

27%

37%

43%

55%

14%

35%

44%

50%

67%

50%

18%

70%

59%

45%

38%

42%

28%

25%

33%

57%

36%

7%

12%

18%

0%

0%

0%

6%

0%

17%

0%

63%

46%

18%

25%

27%

28%

38%

33%

33%

36%

96%

85%

82%

88%

88%

78%

63%

83%

86%

73%

56%

47%

18%

43%

31%

22%

19%

33%

33%

27%

n = 297
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Zdecydowanie najczęściej sugerowaną przez mieszkańców zmianą w zakresie usług
ochrony zdrowia było zmniejszenie czasu oczekiwania na realizację usług w zakresie
specjalistycznej opieki zdrowotnej (71% odpowiedzi). Była to sugestia najczęściej zgłaszana
przez mieszkańców wszystkich gmin. Kolejne sugestie, choć zgłaszane z dużo mniejszą
częstotliwością, także odnosiły się (bezpośrednio lub pośrednio) do usług specjalistycznych
(poszerzenie zakresu specjalistycznych świadczeń zdrowotnych realizowanych na terenie
powiatu jasielskiego, zwiększenie liczby personelu medycznego, zwiększenie liczby jednostek
świadczących specjalistyczną opiekę zdrowotną dla mieszkańców powiatu jasielskiego).
Podsumowując, mieszkańcy powiatu jasielskiego oczekują przede wszystkim łatwiejszego
dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej.
Ponadto mając możliwość zaproponowania własnej sugestii, mieszkańcy zwracali
uwagę na poprawę sposobu traktowania pacjentów przez lekarzy: większej kultury osobistej
(postulowano szkolenie lekarzy i pielęgniarek z tego zakresu), traktowania ich bardziej
podmiotowo oraz przestrzegania godzin przyjęć.
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Wykres 21. Sugestie zmian w zakresie usług opieki zdrowotnej

Zmniejszenie czasu oczekiwania na realizację
usług w zakresie specjalistycznej opieki
zdrowotnej

71%

Poszerzenie zakresu specjalistycznych świadczeń
zdrowotnych realizowanych na terenie powiatu
jasielskiego

24%

18%

Zwiększenie liczby personelu medycznego
(lekarzy, pielęgniarek, położnych)
Zwiększenie liczby jednostek świadczących
specjalistyczną opiekę zdrowotną dla
mieszkańców powiatu jasielskiego

16%

Poprawa stanu infrastruktury technicznej i
wyposażenia jednostek świadczących opiekę
zdrowotną

13%

Zwiększenie liczby jednostek świadczących
podstawową opiekę zdrowotną dla mieszkańców
powiatu jasielskiego

11%

6%

Lepsze poinformowanie mieszkańców o
dostępnych usługach
0%

n = 804
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20%

40%

60%

80%

100%

Tabela 72. Sugestie zmian w zakresie usług opieki zdrowotnej wg gmin (% odpowiedzi wskazujących wśród osób, które odpowiadały na pytanie
o sugestie zmian)
Jasło
gmina
Zwiększenie liczby jednostek świadczących
podstawową opiekę zdrowotną dla
mieszkańców powiatu jasielskiego
Zwiększenie liczby jednostek świadczących
specjalistyczną opiekę zdrowotną dla
mieszkańców powiatu jasielskiego
Zmniejszenie czasu oczekiwania na realizację
usług w zakresie specjalistycznej opieki
zdrowotnej
Poszerzenie zakresu specjalistycznych
świadczeń zdrowotnych realizowanych na
terenie powiatu jasielskiego
Zwiększenie liczby personelu medycznego
(lekarzy, pielęgniarek, położnych)
Poprawa stanu infrastruktury technicznej
i wyposażenia jednostek świadczących opiekę
zdrowotną
Lepsze poinformowanie mieszkańców
o dostępnych usługach

Jasło miasto

Brzyska

Dębowiec

Skołyszyn

Tarnowiec

Osiek Jasielski

Nowy
Żmigród

Krempna

Kołaczyce

13%

7%

17%

13%

8%

15%

10%

13%

17%

9%

9%

17%

19%

18%

15%

19%

19%

16%

14%

18%

75%

77%

60%

76%

76%

69%

55%

69%

40%

61%

16%

27%

23%

16%

24%

18%

31%

24%

31%

18%

21%

22%

9%

11%

13%

18%

10%

20%

20%

20%

10%

14%

15%

9%

11%

11%

7%

7%

14%

7%

6%

5%

9%

7%

3%

6%

7%

7%

0%

5%

n = 753
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5.

Wnioski, wyzwania i rekomendacje

5.1.

Społeczne zapotrzebowanie na usługi publiczne

Wnioski
Ogólna ocena usług jest umiarkowanie pozytywna
Najwięcej krytycznych opinii mieszkańcy mają wobec usług ochrony zdrowia,
transportu i komunikacji. Nieco lepiej oceniane są usługi komunalne, kulturalne i edukacyjne.
W ramach badania odnotowano nieznaczne różnice pomiędzy zadowoleniem
poszczególnych grup wiekowych. Przykładowo, z usług opieki zdrowotnej najmniej są
zadowolone osoby w przedziale wieku od 35 do 64 lat. Nie zauważono jednak tendencji do
stałych różnic pomiędzy różnymi grupami wiekowymi dla wszystkich kategorii usług.
Świadczy to o tym, że ogólnie rzecz ujmując, zadowolenie mieszkańców w różnych grupach
wiekowych jest zbliżone.

Istnieje duże zróżnicowanie w ocenach pomiędzy mieszkańcami gmin
Mieszkańcy gminy Krempna stosunkowo najgorzej oceniają niemal wszystkie
kategorie usług. Wynikać to może, zarówno z gorszej dostępności, jak i niższego poziomu
świadczonych usług. Oceny te świadczą o zagrożeniu spójności społeczno-gospodarczej
powiatu. Zwłaszcza w kontekście umiarkowanej dostępności transportu zbiorowego na
terenie gminy Krempna.

Mieszkańcy są generalnie zadowoleni z usług komunalnych, jednak dostęp do usług na
terenie powiatu jest nierównomierny
Mieszkańcy w ramach tej kategorii usług odczuwają największy brak wodociągów,
kanalizacji i zabezpieczenia przeciwpowodziowego. W badaniu odnotowano efekty zmiany
w warunkach wywożenia śmieci. Między innymi, jedna trzecia badanych uważa, że cena
wywozu śmieci jest problemem w korzystaniu z tej usługi. Tylko nieco mniej osób zwróciło
uwagę na wysokie koszty korzystania z kanalizacji.

Zasadniczo, o ile mieszkańcy mają dostęp do usług komunalnych, są z nich
zadowoleni. Wyjątkiem jest tylko utrzymanie czystości ulic i placów, które jest oceniane
negatywnie. Stosunkowo najlepiej oceniana jest niezawodność różnych sieci (gazowniczej,
elektrycznej, wodociągowej, ciepłowniczej i telefonicznej).
Najczęstszymi postulatami było zmniejszenie opłat za dostarczane usługi (można
przypuszczać, że chodzi przede wszystkim o wywóz odpadów i kanalizację) oraz rozbudowa
różnych sieci (ponownie, na podstawie innych pytań można przypuszczać, że chodzi głównie
o wodociągi i kanalizację).
Sami mieszkańcy zwracali jednak uwagę na powiązanie oceny usług z ogólną sytuacją
społeczno-gospodarczą. Zmniejszenie opłat za dostarczanie usług wynika z poczucia, że
usługi są zbyt drogie jak na dochody ludności. Alternatywnym rozwiązaniem wobec
zmniejszenia opłat jest więc poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej mieszkańców powiatu
np. podejmowanie działań sprzyjających zwiększaniu liczby miejsc prac w powiecie.

Brak zadowolenia z transportu i komunikacji wynika przede wszystkim z małej dostępności
usług. Poziom usług także nie jest optymalny
Wszystkie usługi związane z transportem i komunikacją (infrastruktura oraz transport
zbiorowy: samochodowy i kolejowy) są ocenianie jako bardzo mało dostępne lub świadczone
w niewystarczającym stopniu. Najgorzej oceniana jest dostępność infrastruktury drogowej
wpływającej na bezpieczeństwo podróżnych.
Jednocześnie relatywnie mało mieszkańców wskazało na zbyt wysokie ceny usług
związanych transportem i komunikacją. Mamy do czynienia z pewnym paradoksem. Dzięki
dopuszczeniu prywatnych przewoźników do świadczenia usług zbiorowego transportu
samochodowego spadły ceny usług, a przez to także dostępność usług dla niektórych
mieszkańców. Jednocześnie, ze względu na likwidację niektórych połączeń, spadła
dostępność usług dla innych mieszkańców.
Mieszkańcy powiatu są niezadowoleni z wszystkich usług transportu i komunikacji.
Najwięcej ocen krytycznych pojawiało się pod adresem transportu kolejowego. Stosunkowo
najmniej negatywnie oceniane są punktualność i niezawodność linii autobusowych/
busowych.
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Najczęściej sugerowanym działaniem w obszarze transportu i komunikacji była
organizacja nowych linii (połączeń). To kolejna przesłanka wskazująca na dostęp do usług
jako główny obszar wymagający uwagi w ramach transportu i komunikacji.

Dostępność i poziom usług edukacyjnych są zadowalające. Istnieją jednocześnie w tym
obszarze niewykorzystane rezerwy
Większość usług edukacyjnych mieszkańcy oceniają jako dostępne. Stosunkowo dużo
usług osoby biorące udział w badaniu oceniły jako funkcjonujące na zadowalającym
poziomie. Jednocześnie w ramach badania zidentyfikowano obszary wymagające, zdaniem
mieszkańców, uwagi. Są to:


dostępność opieki nad dziećmi w wieku 0-6 lat, szkół artystycznych, placówek
oświatowo-wychowawczych,

instytucji

oferujących

różne

formy

edukacji

pozaszkolnej/możliwość dokształcania się i zdobywania kwalifikacji zawodowych przez
młodzież i dorosłych (w tym oferta dla osób posiadających już wysokie kompetencje),
szkół języków obcych oraz uczelni wyższych;


niewystarczająca obecność organizacji pozarządowych w obszarze edukacji;



współpraca szkół ponadgimnazjalnych ze szkołami wyższymi;



oferta zajęć pozadydaktycznych w szkołach publicznych;



jakość pracy nauczycieli.
Podniesienie jakości usług w ramach każdego z tych elementów może mieć duże

przełożenie na rozwój społeczno-gospodarczy regionu.

Mieszkańcy są umiarkowanie zadowoleni z usług kulturalnych. Jednocześnie oczekują
większego zróżnicowania oferty
Jako usługi niedostępne najczęściej wskazywano te, związane z tzw. kulturą wyższą
(teatrem, filharmonią, orkiestrą, operą, operetką i galerami sztuki). Jednocześnie mieszkańcy
zwracali uwagę na potrzebę większej dostępności usług związanych z kulturą i rozrywką.
Ceny obecnie oferowanych usług są problemem tylko dla części mieszkańców.
Mieszkańcy są zadowoleni z takich elementów usług kulturalnych jak księgozbiór
udostępniony mieszkańcom przez biblioteki publiczne czy podtrzymywanie i promocja
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walorów kulturalnych regionu. Jednocześnie wyrazili oni w badaniu swoje niezadowolenie ze
zróżnicowania oferty, działalności organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury oraz
wyposażenia technicznego placówek kulturalnych.
Na podstawie badań można wysnuć wniosek o społecznym zapotrzebowaniu na
zwiększenie skali oferowanych już usług lub propozycję nowych usług dla następujących grup
osób:


dobrze wykształcone osoby, mające bardziej wyrafinowane potrzeby kulturalne – oferta
z zakresu tzw. kultury wysokiej;



osoby o relatywnie przeciętnych dochodach – organizowanie wydarzeń/eventów, które
byłyby okazją do urozmaiconego spędzania wolnego czasu;



osoby młode – twórcze łączenie usług edukacyjnych i kulturalnych;



osoby spoza powiatu – wykorzystane usług kulturalnych w celu promocji walorów
turystycznych powiatu.

Zidentyfikowano

duże

społeczne

zapotrzebowanie

na

zwiększenie

dostępności

specjalistycznej opieki zdrowotnej, opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i usługi
rehabilitacyjne oraz programy profilaktyki zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Usługi specjalistyczne zostały przez mieszkańców ocenione jako wysoce niedostępne.
Podobnie oceniono opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i usługi rehabilitacyjne oraz
programy profilaktyki zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Na tym tle za stosunkowo
dostępną można uznać podstawową opiekę zdrowotną, opiekę ginekologiczno-położniczą,
ratownictwo medyczne oraz działalność aptek i punktów aptecznych. Mieszkańcy zwrócili
także uwagę na fakt, iż cena jest czynnikiem utrudniającym korzystanie z usług
stomatologicznych.
Poziom usług zdrowotnych jest oceniany jako umiarkowany. Warto odnotować, że
negatywne oceny wynikają zarówno z problemów z dostępnością i niskiej oceny
merytorycznej jakości porad, ale także z poczucia pacjentów, że są źle traktowani w trakcie
wizyt finansowych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zwracali w tym kontekście uwagę na
kulturę osobistą lekarzy i personelu pomocniczego a także na punktualność lekarzy.
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5.2.

Usługi komunalne i zaopatrzenie w energię

Kluczowe wnioski
W zakresie gospodarki wodnej oraz wodociągów i kanalizacji:
1. Narasta problem okresowych braków wody w źródłach (studnie, odwierty, rzeki).
2. Poziom zwodociągowania jest niski.
3. Dobrze wykorzystano możliwości zrealizowania systemów kanalizacyjnych, także
w układzie rozproszonym – przydomowe oczyszczalnie ścieków.

W zakresie energetyki:
1. Nie ma problemów z dostępem do sieci elektroenergetycznych, poprawiła się
niezawodność dostaw prądu.
2. Dostępne są także sieci gazowe.
3. Problemem jest cena energii.
4. W sezonie grzewczym, ze względu na rozproszone i nieekologiczne źródła ciepła
w obszarach

zurbanizowanych

(szczególnie

w

Jaśle)

występują

przekroczenia

dopuszczalnego zanieczyszczenia powietrza (smog).
5. Wdrażany jest program małej energetyki – wykorzystania kolektorów słonecznych
i paneli fotowoltaicznych.
6. Inwestowanie w wiatraki jako źródła energii blokują uwarunkowania środowiskowe
i prawne.

W zakresie gospodarki odpadami:
1. Wdrożenie zmian systemowych następuje bez większych perturbacji (segregacja na
części obszaru była stosowana już wcześniej).
2. Nie wskazano problemów z wysokością opłat.

W zakresie organizacji gospodarki komunalnej:
1. Zróżnicowane doświadczenie związane ze stosowaniem przepisów o zamówieniach
publicznych w powiązaniu z formą prawną podmiotów realizujących usługi (urząd, zakład
budżetowy, spółka prawa handlowego, inne) pokazuje, że system ma luki, które mogą
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prowadzić do nierentowności tej działalności, co w przypadku spółek prawa handlowego
może doprowadzić do ich upadku.

Wyzwania i rekomendacje
Wyzwanie 1. Poprawa dostępności sieci wodociągowych
Nazwa
rekomendacji
Założenia
programowe

Podmioty
uczestniczące
Forma realizacji

Nazwa
rekomendacji
Założenia
programowe

Podmioty
uczestniczące
Forma realizacji

Kontynuacja przygotowania i realizacji sieci wodociągowych
Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 przygotowanie – plany sieci dla poszczególnych jednostek osadniczych,
projektowanie;
 przyjęcie harmonogramu czasowo-rzeczowego i poszukiwanie środków na
realizację z funduszy krajowych i europejskich, montaż finansowy;
 wdrożenie planu zgodnie z hierarchią potrzeb.
gminy powiatu jasielskiego, mieszkańcy, przedsiębiorcy, ZGDW.
plan, projekty inwestycyjne finansowane ze środków własnych JST oraz środków
zewnętrznych (w tym unijnych).
Kontynuacja przygotowania i realizacji sieci wodociągowych – formuła PPP
i sieci prywatne (sieci rozproszone)
Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 przygotowanie – plany sieci dla poszczególnych jednostek osadniczych,
projektowanie;
 przyjęcie harmonogramu czasowo-rzeczowego i poszukiwanie środków na
realizację z funduszy krajowych i europejskich, montaż finansowy;
 wdrożenie planu zgodnie z hierarchią potrzeb.
gminy powiatu jasielskiego, mieszkańcy, przedsiębiorcy, ZGDW.
plan, projekty inwestycyjne finansowane ze środków prywatnych, własnych JST
oraz środków zewnętrznych (w tym unijnych).
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Wyzwanie 2. Realizacja programu małej energetyki
Nazwa
rekomendacji
Założenia
programowe

Podmioty
uczestniczące
Forma realizacji

Nazwa
rekomendacji
Założenia
programowe

Podmioty
uczestniczące
Forma realizacji

Kontynuacja przygotowania i realizacji kolektorów słonecznych i paneli
fotowoltaicznych
Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 przygotowanie – plany i oferta dla mieszkańców i przedsiębiorców, w tym
oferta dofinansowania, ocena skali przedsięwzięcia;
 poszukiwanie środków na realizację z funduszy krajowych i europejskich,
montaż finansowy;
 przyjęcie harmonogramu czasowo-rzeczowego;
 wdrożenie planu zgodnie z hierarchią potrzeb (zgłoszeń).
gminy powiatu jasielskiego, mieszkańcy, przedsiębiorcy, ZGDW.
plan, projekty inwestycyjne finansowane ze środków własnych JST oraz środków
zewnętrznych (w tym unijnych).
Przygotowanie programu energetyki OZE
Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 przygotowanie – analizy lokalizacji, wykonalności;
 przygotowanie zmian w regulacjach przestrzennych (studiach i mpzp);
 oferta dla inwestorów, wdrożenie prac planistycznych.
gminy powiatu jasielskiego, przedsiębiorcy, ZGDW.
analizy i studia finansowane ze środków prywatnych, własnych JST oraz środków
zewnętrznych (w tym unijnych), prace planistyczne.

Wyzwanie 3. Konsolidacja usług komunalnych
Nazwa
rekomendacji
Założenia
programowe

Analiza i ocena możliwości na poziomie gmin

Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 analiza i ocena rynku (rynków branżowych) w skali gminnej;
 analiza i ocena kondycji obecnie działających zakładów i przedsiębiorstw;
 pozyskanie środków na dalsze działania (pomoc techniczna?)
 ocena możliwych działań formalno-prawnych (komercjalizacja czy forma
budżetowa, konsolidacja kapitałowa, w tym PPP i prywatyzacja czy konsolidacja
formalna – związek komunalny, umowa międzygminna, umowy cywilnoprawne,
także PPP);
 przygotowanie planu i harmonogramu działań.
Podmioty
gminy powiatu jasielskiego, zakłady i przedsiębiorstwa komunalne,
uczestniczące
przedsiębiorcy.
Forma realizacji plan, oceny i analizy finansowane ze środków własnych JST oraz środków
zewnętrznych (w tym unijnych), działania formalno-prawne.
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5.3.

Komunikacja i transport publiczny

Kluczowe wnioski
W zakresie infrastruktury transportowej:
1. Podstawowa sieć dróg w skali powiatu, zapewniająca także połączenia międzygminne
składa się z dróg będących w zarządzie GDDKiA i PZDW w Rzeszowie.
2. Ze względu na zainwestowania terenów przy drogach krajowych potrzebne są obejścia
drogowe – najważniejsze w Jaśle oraz w Kołaczycach.
3. Przebudowano połączenia kolejowe – linie 108 Stróże-Zagórz, 106 Rzeszów-Jasło.
4. Potrzebne są szybkie połączenia kolejowe w kierunkach: Rzeszów i Stróże (kierunek do
Krakowa).
5. Drogi powiatowe i gminne wymagają remontów, w szczególności dotyczy to mostów
i przepustów (poważnym problemem jest kwestia nośności).
6. Po uporządkowaniu lokalizacji parkingów konieczne będą inwestycje związane
z przystankami i wiatami.
7. Dworzec kolejowy w Jaśle – jest to oddzielny problem związany z potrzebą
unowocześnienia a nie tylko remontu.
8. Brakuje lokalnych węzłów przesiadkowych, w szczególności w Jaśle (łączących
komunikację autobusową i kolejową).

W zakresie transportu zbiorowego:
1. Podstawowym problemem jest odcięcie obszarów peryferyjnych w skali całego powiatu
od transportu zbiorowego (np. gmina Krempna).
2. Poważny problem stanowi całkowity brak kursów komunikacji zbiorowej w dni wolne od
pracy (skala zjawiska jest większa niż w punkcie 1 – ale także potrzeby są inne).
3. Brakuje koordynacji przewozów komunikacją zbiorową.
4. Łączy się to z problemem rynku usług transportowych – konkurencja obejmuje jedynie
połączenia rentowne, połączenia nierentowne zanikają, sytuacja może doprowadzić do
zaniku rynku przewoźników – zostaną jedynie przewoźnicy na rentownych liniach, to
zmniejszy konkurencję i może prowadzić do niepożądanej monopolizacji rynku (wadliwej,
związanej z zyskiem a nie realizacją usługi publicznej).
5. Brakuje lokalnych węzłów przesiadkowych.
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Wyzwania i rekomendacje
Wyzwanie 1. Poprawa dostępności transportowej
Nazwa
rekomendacji
Założenia
programowe

Podmioty
uczestniczące
Forma realizacji
Nazwa
rekomendacji
Założenia
programowe

Założenia
programowe

Podmioty
uczestniczące
Forma realizacji

Poprawa dostępności komunikacją zbiorową
Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 ocena obsługi komunikacyjnej gmin (odcięcie obszarów peryferyjnych
w gminach powiatu od transportu zbiorowego, całkowity brak kursów
komunikacji zbiorowej w dni wolne od pracy – skala zjawiska, potrzeby);
 przygotowanie – plany sieci połączeń dla poszczególnych jednostek
osadniczych, rozkłady jazdy, oferta dla przewoźników;
 inwestycje związane z przystankami i wiatami;
 wdrożenie planu zgodnie z hierarchią potrzeb.
gminy powiatu jasielskiego, mieszkańcy, przewoźnicy, powiat.
plan, projekty współpracy, umowy, przetargi na obsługę linii.
Poprawa jakości dróg gminnych i powiatowych
Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 analiza dostępności obszarów zainwestowania i osadnictwa w gminach;
 przygotowanie – plany sieci dla poszczególnych jednostek osadniczych,
projektowanie;
 dostosowanie cyklu przebudów i remontów dróg lokalnych (gminnych
i powiatowych) do potrzeb związanych z nośnością i oczekiwaniami
mieszkańców;
 przyjęcie harmonogramu czasowo-rzeczowego i poszukiwanie środków na
realizację z funduszy krajowych i europejskich, montaż finansowy;
 wdrożenie planu zgodnie z hierarchią potrzeb.
Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 analiza dostępności obszarów zainwestowania i osadnictwa w gminach;
 przygotowanie – plany sieci dla poszczególnych jednostek osadniczych,
projektowanie;
 przyjęcie harmonogramu czasowo-rzeczowego i poszukiwanie środków na
realizację z funduszy krajowych i europejskich, montaż finansowy;
 wdrożenie planu zgodnie z hierarchią potrzeb.
gminy powiatu jasielskiego, powiat, ZDP.
plan, projekty inwestycyjne finansowane ze środków prywatnych, własnych JST
oraz środków zewnętrznych (w tym unijnych).
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Wyzwanie 2. Realizacja węzłów transportowych
Nazwa
rekomendacji
Założenia
programowe

Podmioty
uczestniczące
Forma realizacji

Lokalne węzły transportowe (M. Jasło, Nowy Żmigród)
Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 ocena potrzeb;
 przygotowanie inwestycji;
 poszukiwanie środków na realizację z funduszy krajowych i europejskich,
montaż finansowy;
 przyjęcie harmonogramu czasowo-rzeczowego;
 wdrożenie planu.
gminy powiatu jasielskiego, powiat, przewoźnicy.
plan, projekty inwestycyjne finansowane ze środków własnych JST oraz środków
zewnętrznych (w tym unijnych).

Wyzwanie 3. Konsolidacja usług transportowych
Nazwa rekomendacji
Założenia
programowe

Podmioty
uczestniczące
Forma realizacji

Analiza i ocena możliwości na poziomie gmin
Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 analiza i ocena rynku (roboty drogowe, przewozy) w skali gminnej;
 analiza i ocena kondycji obecnie działających zakładów i przedsiębiorstw;
 pozyskanie środków na dalsze działania (pomoc techniczna?);
 ocena możliwych działań formalno-prawnych (komercjalizacja czy forma
budżetowa, konsolidacja kapitałowa, w tym PPP i prywatyzacja czy
konsolidacja formalna – związek komunalny, umowa międzygminna,
umowy cywilnoprawne, także PPP);
 przygotowanie planu i harmonogramu działań.
gminy powiatu jasielskiego, zakłady i przedsiębiorstwa komunalne,
przewoźnicy.
plan, oceny i analizy finansowane ze środków własnych JST oraz środków
zewnętrznych (w tym unijnych), działania formalno-prawne.
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5.4.

Edukacja

Kluczowe wnioski
1. Ogólna ocena usług edukacyjnych w powiecie jasielskim jest pozytywna, zarówno
w świetle wskaźników i danych standardowo wykorzystywanych do oceny stanu edukacji
(jak np. wyniki nauczania), jak i w opinii badanych mieszkańców powiatu jasielskiego.
2. Przede wszystkim należy podkreślić, że pod względem osiąganych wyników nauczania
szkoły prowadzone przez gminy powiatu, jak i sam powiat osiągają, w zdecydowanej
większości, wyniki wyższe od przeciętnych dla województwa podkarpackiego i Polski
ogółem. Pozytywnie oceniane są też warunki techniczne placówek oświatowych na
terenie powiatu. Oczywiście, w ocenie usług edukacyjnych istnieje zróżnicowanie
pomiędzy poszczególnymi gminami.
3. Każda z badanych jednostek samorządu ma też swoje specyficzne trudności, problemy
i wyzwania, które zostały zidentyfikowane zarówno na poziomie analizy danych
zastanych, prowadzonych w gminach wywiadów pogłębionych, jak i w badaniu
mieszkańców powiatu jasielskiego.
4. Do najczęściej wymienianych problemów w dziedzinie usług edukacyjnych należą:


słaba dostępność do opieki nad dziećmi w wieku 0-3 lat oraz opieki przedszkolnej,
szkół artystycznych, placówek oświatowo-wychowawczych, instytucji oferujących
różne formy edukacji pozaszkolnej, w tym szkół języków obcych;



wysoka cena usług związanych z opieką nad dziećmi w wieku 0-6 lat oraz nauką
języków obcych;



niewielkie możliwości dokształcania się i zdobywania kwalifikacji zawodowych;



słabo zauważalna działalność organizacji pozarządowych w sektorze edukacji;



brak współpracy szkół ponadgimnazjalnych ze szkołami wyższymi;



niewystarczająca oferta zajęć pozadydaktycznych w szkołach publicznych.
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Wyzwania i rekomendacje
Wyzwanie: zapobieganie niekorzystnemu oddziaływaniu na edukację dzieci i młodzieży
zjawisk takich jak: polaryzacja społeczeństwa, pogorszenie jakości życia związane
z niekorzystną sytuacją na rynku pracy, wycofanie osób doświadczających bezrobocia
i ubóstwa z życia społecznego, występowanie patologii (alkoholizm), rozłąka rodzin
związana z emigracją zarobkową
Nazwa
rekomendacji

Realizacja projektów wiążących działania edukacyjne z działaniami z zakresu
pomocy społecznej i kultury

Założenia
programowe

Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 promocja dobrych praktyk wiążących edukację szkolną dzieci ze wsparciem dla
rodzin wymagających pomocy, m.in. zacieśnienie współpracy z rodzicami, praca
z rodzinami, dla których problemem jest brak dobrych wzorców związanych
z edukacją i pracą;
 prowadzenie strategii działań wiążących edukację z pomocą społeczną na
płaszczyźnie celów, takich jak podnoszenie standardu życia, zapobieganie
wykluczeniu społecznemu, integracja społeczna;
 inicjatywy i akcje o charakterze edutainment, intensyfikacja działań w zakresie
animacji lokalnej, edukacji środowiskowej;
 stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju trzeciego sektora (organizacji
pozarządowych) w dziedzinie edukacji.
Jednostki samorządów zajmujące się edukacją, pomocą społeczną i kulturą,
szkoły, organizacje pozarządowe.

Podmioty
uczestniczące
Forma realizacji

Projekty wspólne szkół i organizacji pozarządowych pod przewodnictwem/
patronatem samorządów gminnych.

Wyzwanie: wzrost upowszechnienia opieki przedszkolnej (dzieci w wieku 3-6 lat) i nad
najmłodszymi dziećmi (0-3 lat) poza miastem Jasłem
Nazwa
rekomendacji

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych dla najmłodszych

Założenia
programowe

Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 wykorzystanie funduszy na dofinansowanie tworzenia oddziałów i punktów
przedszkolnych, zwłaszcza adresowanych do dzieci młodszych, w wieku 3-4 lat.
W zakresie opieki nad najmłodszymi dziećmi należy korzystać m.in.
z programów wsparcia dla tworzenia warunków dla wyrównywania szans płci
na rynku pracy, gdzie zasadniczym elementem wsparcia będzie dofinansowanie
opieki nad dziećmi do lat trzech;
 wskazana jest analiza możliwości dowożenia dzieci do istniejących placówek
przedszkolnych (zarówno pod kątem organizacji dowozu, popytu, jak i podaży
miejsc). Ponadto wskazana jest pogłębiona analiza zapotrzebowania na opiekę
specjalistyczną i zajęcia dodatkowe;
 informowanie o rozmaitych, zwłaszcza długofalowych korzyściach związanych
z posłaniem dziecka do przedszkola.
Przede wszystkim gminy wiejskie powiatu jasielskiego.

Podmioty
uczestniczące
Forma realizacji

Projekty JST.

358

Wyzwanie: poprawa jakości i efektów kształcenia oraz rozwój szkolnictwa zawodowego
Nazwa rekomendacji
Założenia
programowe

Podmioty
uczestniczące

Udoskonalenie oferty szkolnictwa zawodowego i możliwości rozwoju
kwalifikacji zawodowych na terenie powiatu
Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 ścisła współpraca dyrektorów technicznych szkół ponadgimnazjalnych
z Centrum Kształcenia Praktycznego;
 doposażenie szkół i CKP w nowoczesny sprzęt i stanowiska umożliwiające
praktyczną naukę nowych, perspektywicznych zawodów;
 integracja i rozpowszechnienie informacji na temat oferty instytucji
prowadzących kursy, szkolenia, certyfikacje i doradztwo zawodowe;
 promocja kształcenia przez całe życie i rozwój możliwości potwierdzania
kwalifikacji zawodowych uzyskanych w kształceniu pozaformalnym.
Powiat jasielski, ponadgimnazjalne szkoły zawodowe, Centrum Kształcenia
Praktycznego, placówki kształcenia ustawicznego.

Forma realizacji

Projekty własne lub wspólne placówek edukacyjnych koordynowane przez
powiat.

Nazwa rekomendacji

Rozwój programów nauczania zawodowego m.in. poprzez poprawę
współpracy z otoczeniem

Założenia
programowe

Podmioty
uczestniczące
Forma realizacji

Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 modernizacja treści i metod nauczania zawodowego we współpracy
z pracodawcami, udział w projektach mających na celu wypracowanie
nowych standardów treści programowych i egzaminów w szkolnictwie
zawodowym;
 opracowanie strategii współpracy placówek edukacyjnych z sektorem
małych i średnich przedsiębiorstw, zarówno w zakresie kształcenia
dostosowanego do potrzeb rynku pracy, jak i podnoszenia kompetencji
przedstawicieli sektora MMŚP;
 wskazane jest nawiązanie ścisłej współpracy szkół ponadgimnazjalnych ze
szkołami wyższymi.
Powiat jasielski, ponadgimnazjalne szkoły zawodowe, placówki kształcenia
ustawicznego, szkoły wyższe, pracodawcy obecni na podkarpackim rynku
pracy.
Projekty własne lub wspólne placówek edukacyjnych i podmiotów
zewnętrznych.
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Nazwa rekomendacji
Założenia
programowe

Podmioty
uczestniczące
Forma realizacji

5.5.

Poprawa wyników egzaminów zawodowych
Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 lobbowanie na rzecz zmiany formuły egzaminów zawodowych z wybranych
przedmiotów (w części praktycznej w rzeczywistości nie jest sprawdzana
praktyka);
 weryfikacja skali trudności egzaminów zawodowych.
ponadgimnazjalne szkoły zawodowe, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna,
Centralna Komisja Egzaminacyjna.
Lobbing.

Kultura

Kluczowe wnioski
1. Ocena dokonywana przez usługodawców usług kulturalnych z powiatu jasielskiego jest
na ogół pozytywna. Wynikać to może z historycznego podejścia do obszaru usług
w dziedzinie kultury z wyraźnym podziałem na:


kultywowanie tradycji i sztuki ludowej;



prowadzenie zajęć stałych, o charakterze edukacyjnym, głównie dla dzieci
i młodzieży;



organizację wydarzeń kulturalnych adresowanych głównie do mieszkańców własnej
gminy, aktywnych w poszukiwaniu różnorodnych sposobów spędzania wolnego
czasu;



działalność biblioteczną.

2. Rolę usługodawców ponadgminnych pełnią właściwie tylko instytucje kultury
zlokalizowane na terenie miasta Jasła (Jasielski Dom Kultury, Miejska Biblioteka
Publiczna, realizująca także zadania biblioteki powiatowej, Młodzieżowy Dom Kultury –
placówka edukacyjna ukierunkowana na zajęcia kulturalne).
3. Sieć osadnicza powiatu jasielskiego rzutuje na zróżnicowaną dostępność terytorialną do
usług kulturalnych. Biorąc pod uwagę łatwość (odległość i czas dojazdu oraz
częstotliwość połączeń środkami transportu publicznego) miejscowości w powiecie
jasielskim możemy przypisać do następujących kategorii o zróżnicowanym dostępie do
usług kulturalnych:
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miasto Jasło i wsie w bezpośredniej bliskości Jasła, położone przy głównych ciągach
komunikacyjnych – dostęp do placówek kulturalnych położonych w mieście
o największej różnorodności (Jasielski Dom Kultury, MBP, MDK, kino, muzeum);



wsie, w których zlokalizowane są siedziby instytucji kultury prowadzonych przez
gminy – dostęp do pełnej lub prawie pełnej oferty usług kulturalnych realizowanych
w gminie;



wsie, w których zlokalizowane są filie ośrodków kultury lub placówki biblioteczne;
wsie, w których organizowane są zajęcia w domach ludowych, parafiach itp. (także
przez organizacje pozarządowe) – dostęp do mniejszej oferty kulturalnej, na ogół
w ograniczonym czasie świadczenia usług;



wsie nie posiadające bazy materialnej do prowadzenia zajęć kulturalnych lub
posiadające taką bazę, lecz nie wykorzystywaną przez instytucje kultury ani przez
innych organizatorów życia kulturalnego – minimalny dostęp do oferty kulturalnej,
korzystanie z usług kulturalnych wiąże się z koniecznością ponoszenia większych
kosztów (dojazd, czas dojazdu).

4. Brak dostępności wskazywany przez badanych mieszkańców powiatu jasielskiego
dotyczył najczęściej właśnie tych placówek, do których dojazd wymaga pokonania
większych odległości, gdyż nie ma ich w mieście powiatowym (lub są tylko gościnnie – np.
w Jasielskim Domu Kultury). Według częstości wskazania respondenci badań
ankietowych wymieniali najczęściej niepełną dostępność do usług takich jak: teatry
(73,3 proc.); opery i operetki (65,9 proc.); filharmonie i orkiestry (66,2 proc.); galerie
sztuki (58,5 proc.); usługi związane z kulturą i rozrywką (56,1 proc.); kina (48,4 proc.)
i galerie sztuki ludowej (48,4 proc.).
5. Mając do wyboru najważniejszą dla nich niepełną dostępność do usług kulturalnych,
osoby ankietowane wybierały następujące kategorie: usługi związane z kulturą i rozrywką
(51,9 proc.); teatry (38,9 proc.); kina (29,6 proc.); organizacje działające na rzecz
zachowania i promocji kultury (25,9 proc.); utrzymanie zabytków, parków, rezerwatów,
pomników przyrody (22,2 proc.) oraz organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych
(22,2 proc.) domy kultury (14,8 proc.).
6. W obliczu stagnacji gospodarczej i słabej kondycji ekonomicznej gospodarstw
domowych, czynnik finansowy jest jedną z ważniejszych determinant korzystania lub nie
korzystania z usług kulturalnych. Jak wynika z danych statystycznych, dochód
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rozporządzalny w województwie podkarpackim w 2012 roku wynosił 960 zł / 1 osobę,
podczas gdy średnio w kraju 1 270 zł / 1 osobę. Podkarpacki wskaźnik był najniższy
w kraju, co należy brać pod uwagę przy rozważaniu poziomu odpłatności za usługi
kulturalne. Z drugiej strony świadczący usługi kulturalne sami mają niewielkie możliwości
zwiększania swoich przychodów i bazują na ogół na dotacjach z budżetów gmin. Częste
więc były wskazania na możliwość poszerzenia oferty w przypadku przeznaczenia
większych dotacji z budżetu gmin dla instytucji kultury oraz na zadania kulturalne
prowadzone przez gminy.
7. Usługi prowadzone przez gminne instytucje kultury są dostępne bezpłatnie lub za
niewielką odpłatnością, która ma bardziej charakter dyscyplinujący do regularnego
uczestnictwa w zajęciach. W niektórych usługach (np. warsztaty muzyczne) cena usługi
kalkulowana jest poniżej cen komercyjnych podobnych zajęć na lokalnym rynku.
Podobnie kalkulowana jest cena biletowanych przedstawień (np. w JDK), na poziomie
konkurencyjnym w porównaniu do cen biletów w dużych ośrodkach miejskich. Ze
względu na poziom zamożności społeczeństwa jest to działanie zapobiegające
wykluczaniu dużej części mieszkańców z korzystania z usług kulturalnych.
8. Obawy przed wprowadzaniem odpłatności za usługi kulturalne potwierdzają wyniki
ankiet, według których poza usługami świadczonymi przez gminne instytucje kultury
bezpłatnie, korzystanie z innych form usług kulturalnych jest już problemem. Wysoką
cenę jako problem wskazywano najczęściej wobec usług świadczonych przez takie
jednostki lub wobec takich działań z obszaru kultury, jak: kina (45,0 proc.); teatry
(41,4 proc.);

utrzymanie

zabytków,

parków,

rezerwatów,

pomników

przyrody

(28,8 proc.); usługi związane z kulturą i rozrywką (27,9 proc.); organizacja imprez
i kulturalnych wydarzeń plenerowych (26,1 proc.) oraz filharmonie i orkiestry
(26,1 proc.); muzea (22,5 proc.). Jak widać z tych danych, bariera finansowa jest jedną
z ważniejszych przyczyn ograniczonego korzystania z usług kulturalnych wówczas, gdy
mają one charakter odpłatny lub częściowo odpłatny.
9. Wobec barier finansowych istotne jest, aby już realizowane zadania z kultury były
świadczone na jak najlepszym poziomie. Niezależnie od przyjętych form organizacyjnych
dla instytucji kultury prowadzonych przez gminy (oddzielne lub połączone instytucje
kultury o profilu kultury, sztuki oraz działalności bibliotecznej) oferta jest podobna dla
większości gmin. Dominuje podejście „historyczne”, bez ofensywnej promocji innych
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form usług kulturalnych niż świadczone przez własne instytucje i na własnym terenie
(wyjątek stanowią instytucje w mieście Jaśle).
10. Uzupełnieniem oferty gminnych ośrodków kultury i bibliotek są nieliczne placówki
muzealne, które jednak nie proponują nowoczesnych, interaktywnych form prezentacji.
Oceniając swoje oferty usługodawcy na ogół uważają, że ich oferta trafia w oczekiwania
mieszkańców. Stosunkowo dobrze oceniane są w powiecie jasielskim usługi biblioteczne
(księgozbiór

udostępniony

mieszkańcom

przez

biblioteki

publiczne

–

oceny:

umiarkowana 40,4 proc., pozytywna 40,4 proc.). Podobnie na poziomie dość dobrym
oceniają mieszkańcy usługę określaną jako podtrzymywanie i promocja walorów
kulturalnych regionu – oceny: umiarkowana 54,7 proc., pozytywna 19,9 proc.
11. Przy ocenie poniższych kategorii przeważają oceny umiarkowane i negatywne:


Ogólny poziom artystyczny wydarzeń (np. przedstawienia teatralne, koncerty,
wystawy – oceny: negatywna 27,4 proc.; umiarkowana 49,2 proc.;



Wyposażenie techniczne (np. katalogi komputerowe, urządzenia audio-wizualne)
placówek kulturalnych – oceny: umiarkowana 50,3 proc.; negatywna 23,4 proc.;



Zróżnicowanie przedmiotowe oferty kulturalnej (kino, muzyka, teatr itd.) – oceny:
negatywna 49,7; umiarkowana 39,0 proc.;



Zróżnicowanie tematyczne oferty kulturalnej – oceny: umiarkowana 50,5 proc.;
negatywna 27,3 proc.;



Zróżnicowanie oferty ze względu na odbiorców (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy) –
oceny: umiarkowana 50,6 proc.; negatywna 26,9 proc.;



Działalność organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury – oceny: umiarkowana
44,6 proc.; negatywna 27,6 proc.

12. Podsumowując opinie na temat jakości usług kulturalnych, nie ograniczając ich tylko do
części realizowanej przez gminne instytucje kultury, lecz patrząc na nie kompleksowo,
można stwierdzić, że jakość usług kulturalnych w powiecie jasielskim jest oceniana przez
mieszkańców słabo, a najlepszą ocenę mają usługi świadczone przez biblioteki, dzięki
jakości ich księgozbioru.
13. Mankamentem powtarzającym się na poziomie całego powiatu jest brak rozeznania
w oczekiwaniach mieszkańców gmin powiatu jasielskiego w zakresie odbioru usług
kulturalnych w dziedzinie kina, teatru itp.
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14. Nie są prowadzone badania opinii publicznej w zakresie oczekiwań co do zmiany oferty
usług kulturalnych m.in. poprzez ułatwienie dostępu do pokazów filmowych czy
przedstawień teatralnych. W związku z tym nie jest wiadomo, czy jest potrzeba
organizowania przedstawień i pokazów na miejscu, czy lepszym rozwiązaniem byłaby
organizacja wyjazdów do innych ośrodków miejskich na przedstawienia i pokazy. Słabą
stroną usług kulturalnych jest – mimo posiadania takiego obiektu – organizacja pokazów
kinowych na terenie powiatu jasielskiego. Można przypuszczać, że brak prowadzenia
badań opinii publicznej na temat usług kulturalnych jest jedną z przyczyn dysonansu
między oceną usługodawców a oceną mieszkańców – odbiorców usług.
15. Mimo to, przy pytaniu o ocenę usług kulturalnych w powiecie jasielskim, według
procentu ważnych głosów, oceny pozytywne są częstsze niż negatywne. Wskazania te
rozkładały się następująco: Jestem bardzo niezadowolony/a z tych usług – 2,8 proc.;
Jestem niezadowolony z usług – 13,1 proc.; Usługi są zróżnicowane – są na złym i dobrym
poziomie – 28,3 proc.; Jestem zadowolony/a z usług – 38,2 proc.; Jestem bardzo
zadowolony/a z usług – 5,7 proc.; Nie mam zdania w tej sprawie – 12 proc.
16. Jako działania pożądane, służące poprawie jakości usług kulturalnych, ankietowani
mieszkańcy powiatu jasielskiego wskazywali najczęściej: poprawę standardu istniejących
placówek kultury – 24,4 proc.; przeznaczanie większych środków finansowych dla
organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury – 22,8 proc.; wzbogacenie
zasobów i wyposażenia placówek kulturalnych, m.in. ośrodków kultury i bibliotek –
19,6 proc.; lepszą promocję organizowanych wydarzeń kulturalnych oraz oferty placówek
kultury – 18,8 proc.; zwiększenie liczby filii placówek kulturalnych – 14,1 proc.;
podniesienie jakości pracy osób świadczących usługi kulturalne i pracujących
w placówkach kulturalnych – 10,8 proc.; lepsze poinformowanie mieszkańców
o dostępnych usługach – 6,2 proc.
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Wyzwania i rekomendacje
Wyzwanie 1. Brak środków budżetowych na zadania z kultury
Nazwa
rekomendacji

Podniesienie rangi kultury i umiejętności realizacji dobrych projektów
kulturalnych

Założenia
programowe

Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 rozważenie możliwości zwiększenia wydatków z budżetów JST na kulturę,
w tym na wkład własny do projektów instytucji kultury, realizowanych
z udziałem środków zewnętrznych;
 zachęcanie instytucji kultury do aplikacji po środki zewnętrzne poprzez pomoc
w przygotowywaniu wniosków i zapewnianie wkładu własnego do projektów.
gminy powiatu jasielskiego, powiat jasielski.

Podmioty
uczestniczące
Forma realizacji

Analiza wydatków budżetowych, monitoring programów umożliwiających
dofinansowanie, szkolenia w zakresie dobrych praktyk projektów z obszaru
kultury.

Wyzwanie 2. Poprawa standardu istniejących placówek kultury
Nazwa
rekomendacji
Założenia
programowe

Podmioty
uczestniczące
Forma realizacji

Przygotowanie i wdrożenie planu modernizacji obiektów kulturalnych
Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 analiza stanu technicznego i wyposażenia istniejących placówek kulturalnych,
włącznie z placówkami filialnymi;
 ocena potrzeb realizacji usług kulturalnych w placówkach kulturalnych;
 przygotowanie wynikającego z potrzeb planu modernizacji obiektów
przeznaczonych na realizację usług kulturalnych;
 przyjęcie harmonogramu czasowo-rzeczowego i poszukiwanie środków na
realizację z funduszy krajowych i europejskich;
 realizacja zgodnie z hierarchią potrzeb i zdiagnozowanych miejsc deficytu usług
kulturalnych.
gminy powiatu jasielskiego, LGD, organizacje pozarządowe (w zakresie
współpracy w diagnozie potrzeb).
Badanie potrzeb, plan, projekty realizacyjne.
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Wyzwanie 3. Przeznaczanie większych środków
pozarządowych działających w obszarze kultury

finansowych

dla

organizacji

Nazwa
rekomendacji

Wzmocnienie współpracy w ramach gminnych i powiatowego programów
współpracy z organizacjami pozarządowymi

Założenia
programowe

Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 założenie perspektywy wzrostu środków finansowych przeznaczonych przez
gminy i powiat na realizację programów współpracy JST z organizacjami
pozarządowymi;
 intensyfikacja współpracy niefinansowej (użyczanie lokali, doradztwo, dostęp
do informacji);
 powołanie Jasielskiego/Powiatowego/ Forum Organizacji Pozarządowych jako
ciała konsultującego programy współpracy z NGO;
 pomoc organizacjom pozarządowym w udziale w programach pozwalających
pozyskać dofinansowanie.
gminy powiatu jasielskiego, powiat jasielski, trzeci sektor.

Podmioty
uczestniczące
Forma realizacji

Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, Jasielskie Forum
Organizacji Pozarządowych.

Wyzwanie 4. Wzbogacenie zasobów i wyposażenia placówek kulturalnych, m.in. ośrodków
kultury i bibliotek
Nazwa
rekomendacji
Założenia
programowe

Podmioty
uczestniczące
Forma realizacji

Podniesienie materialnych warunków świadczenia usług kulturalnych
Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 opracowanie programów doposażenia placówek kulturalnych ze wskazaniem
źródeł finansowania;
 realizacja
programu
według
harmonogramu
czasowo-rzeczowego,
wynikającego z potrzeb tych placówek i oczekiwań mieszkańców.
Gminy powiatu jasielskiego, powiat jasielski, LGD.
Gminne programy zakupów i doposażanie uzgadniane z instytucjami kultury.
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Wyzwanie 5. Lepsza promocja organizowanych wydarzeń kulturalnych oraz oferty
placówek kultury
Nazwa
rekomendacji
Założenia
programowe

Podmioty
uczestniczące
Forma realizacji

Szeroka współpraca promocyjna JST i instytucji kultury w powiecie jasielskim
Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 coroczne ustalanie kalendarza imprez z możliwie dużym wyprzedzeniem;
 wykorzystywanie publikatorów w gminie i w powiecie oraz poza nim do
udostępniania zapowiedzi imprez kulturalnych;
 intensyfikacja współpracy z prasą i innymi publikatorami w zakresie kultury
(zapowiedzi, relacje po wydarzeniach, media patronaty, wykorzystanie
Internetu i portali lokalnych oraz tematycznych);
 współpraca między gminami i powiatem we wzajemnej promocji.
Gminy powiatu jasielskiego i powiat jasielski, instytucje kultury oraz (w zakresie
upowszechniania informacji) inne jednostki organizacyjne samorządów
Kalendarz imprez (internetowy, ewentualnie także papierowy), wzajemne
udostępnianie mass mediów samorządowych w celu promocji wydarzeń
kulturalnych

Wyzwanie 6. Zwiększenie liczby filii placówek kulturalnych
Nazwa
rekomendacji
Założenia
programowe

Podmioty
uczestniczące
Forma realizacji

Dotarcie do szerszego grona odbiorców z ofertą usług kulturalnych
Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 ocena racjonalności zwiększania sieci placówek kulturalnych;
 maksymalne wykorzystanie obiektów już istniejących (ewentualna ich
modernizacja lub doposażenie);
 współpraca z innymi podmiotami w celu wykorzystania ich obiektów na
świadczenie usług kulturalnych;
 organizacja nowych filii według uzasadnionych potrzeb.
Gminy powiatu jasielskiego oraz ich instytucje kultury
Badanie potrzeb mieszkańców, realizacja gminnych planów przez instytucje
kultury
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Wyzwanie 7. Podniesienie jakości pracy osób świadczących usługi kulturalne i pracujących
w placówkach kulturalnych
Nazwa rekomendacji
Założenia
programowe

Podmioty
uczestniczące
Forma realizacji

System stałego kształcenia dla pracowników instytucji kultury i urzędów
Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 badanie i monitorowanie potrzeb szkoleniowych pracowników
samorządowych w obszarze kultury;
 kształcenie i szkolenie ustawiczne koordynowane wspólnie dla całego
powiatu;
 wspólne zamawianie szkoleń w celu obniżenia ich kosztów;
 wybór podmiotu koordynującego ten obszar współpracy (instytucji,
urzędu).
Gminy powiatu jasielskiego i powiat jasielski, instytucje kultury w powiecie
Jasielskie Forum Pracowników Kultury, branżowe szkolenia i warsztaty
edukacyjne

Wyzwanie 8. Wykreowanie wydarzeń „markowych” i ich koordynacji (terminy
organizowania imprez kulturalnych i rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym, lepsza
współpraca między gminami)
Nazwa rekomendacji
Założenia
programowe

Podmioty
uczestniczące
Forma realizacji

Budowa wizerunku powiatu jasielskiego poprzez markowe wydarzenia
kulturalne
Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 szeroka akcja włączająca mieszkańców powiatu w wymiarze
ogólnopowiatowym oraz na poziomach gmin w wyszukanie i nazwanie
docelowych „wydarzeń markowych” dla każdej gminy (po jednym
w gminie, możliwy wyjątek dla miasta Jasła);
 wykorzystanie doświadczeń w organizowaniu dożynek powiatowych –
koordynacja terminów, współpracy gmin (instytucji kultury w gminach) we
wzajemnym wzbogacaniu poszczególnych wydarzeń kulturalnych;
 wzajemna promocja i współpraca powinny prowadzić do kreowania
markowych wydarzeń, atrakcyjnych nie tylko dla mieszkańców powiatu
jasielskiego, ale także podnoszących atrakcyjność powiatu jako miejsca
organizowania wydarzeń kulturalnych na wysokim poziomie, wpisanych
w wspólny kalendarz imprez.
Gminy powiatu jasielskiego i ich instytucje kultury, organizacje pozarządowe
działające w powiecie, powiat jasielski
Wybrane wydarzenia kulturalne promowane w intensywny sposób na skalę
ponadregionalną
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Wyzwanie 9. Lepsze wykorzystanie oferty usług kulturalnych do wzmocnienia rozwoju
społeczno-gospodarczego regionu
Nazwa rekomendacji
Założenia
programowe

Podmioty
uczestniczące
Forma realizacji

5.6.

Rozwój społeczno-gospodarczy poprzez kulturę
Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 tworzenie dobrej oferty kulturalnej powinno podnosić komfort życia
mieszkańców powiatu jasielskiego;
 zwiększenie aktywności i poszerzenie grona odbiorców usług kulturalnych
tworzy nowe miejsca pracy na terenie powiatu;
 kreowanie markowych wydarzeń kulturalnych należy połączyć
z kreowaniem produkowanych na miejscu wyrobów regionalnych,
budujących potencjał społeczno-ekonomiczny powiatu jasielskiego.
Gminy powiatu jasielskiego i powiat jasielski, podmioty gospodarcze,
organizacje pozarządowe
Markowe wydarzenia kulturalne, markowe produkty regionalne, marka
regionu

Opieka zdrowotna

Wnioski
1. Polska posiada silnie regulowany publiczny system opieki o ostrym ograniczeniu
budżetowym. Obowiązujący system opieki zdrowotnej cechuje stosunkowo duży wybór
świadczeniodawców, ograniczona autonomia samorządów terytorialnych oraz słabo
rozwinięty rynek ubezpieczeń prywatnych.
2. Narodowy Fundusz Zdrowia finansowany ze składek na ubezpieczenie społeczne jest
głównym źródłem finansowania publicznego i pokrywa zdecydowaną większość
wydatków publicznych na świadczenia zdrowotne. Finansowanie usług ochrony zdrowia
ze środków prywatnych obejmuje w szczególności wydatki na zakup produktów
farmaceutycznych oraz specjalistycznych usług medycznych. Rola finansowania usług
medycznych z ubezpieczeń prywatnych jest znikoma.
3. W obecnym systemie opieki zdrowotnej samorządy terytorialne są odpowiedzialne
w szczególności za częściowe finansowanie niektórych publicznych programów
zdrowotnych, świadczeń ratowniczych i wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych,
a także pokrywanie kosztów funkcjonowania obiektów szpitalnych, konserwacji
budynków i zakupów sprzętu medycznego.
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Wyzwania i rekomendacje
Wyzwanie 1. Zmniejszenie znaczących ograniczeń w dostępie do opieki zdrowotnej
Nazwa
rekomendacji

Podejmowanie działań zmierzających do skrócenia czasu oczekiwania na
udzielenie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych

Założenia
programowe

Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 koordynacja działań podejmowanych przez zakłady opieki zdrowotnej,
samorządy lokalne oraz NFZ;
 dostosowanie istniejącej infrastruktury medycznej, liczby specjalistów
i świadczeń do potrzeb mieszkańców;
 zakup nowoczesnego sprzętu oraz modernizacja budynków wykorzystywanych
na cele ochrony zdrowia, w tym w zakresie ich dostępności dla osób
niepełnosprawnych.
gminy powiatu jasielskiego, powiat jasielski, zakłady opieki zdrowotnej, NFZ

Podmioty
uczestniczące
Forma realizacji

Monitoring zapotrzebowania na usługi medyczne, koordynacja działań zakładów
opieki zdrowotnej, JST oraz NFZ, zakup sprzęt medycznego oraz inwestycje
w infrastrukturę ochrony zdrowia.

Wyzwanie 2. Redukcja nierówności społecznych i środowiskowych utrzymujących się
w obszarze ochrony zdrowia
Nazwa
rekomendacji

Wypracowanie mechanizmów zapewniających szczególną ochronę zdrowotną
osobom z grup zagrożonych

Założenia
programowe

Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 wypracowanie w ramach istniejącego systemu ochrony zdrowia, we współpracy
z wszystkimi jego aktorami, mechanizmów zapewniających szczególną ochronę
osobom
zagrożonym
ubóstwem,
bezrobotnym,
bezdomnym,
niepełnosprawnym, chorym umysłowo lub przewlekle, osobom starszym
pobierającym niską emeryturę oraz osobom samotnie wychowującym dzieci
(grupy zagrożone);
 podjęcie działań profilaktycznych w grupach zagrożonych mających na celu
zmianę nawyków wynikających z czynników społeczno-ekonomicznych
i kulturowych wpływających na zdrowie takich jak dieta, poziom aktywności
fizycznej, spożywanie alkoholu i wyrobów tytoniowych.
gminy powiatu jasielskiego, powiat jasielski, zakłady opieki zdrowotnej,
organizacje pozarządowe.

Podmioty
uczestniczące
Forma realizacji

Inicjowanie wspólnych działań instytucji ochrony zdrowia, JST i organizacji
pozarządowych w zakresie opieki zdrowotnej kierowanej do grup zagrożonych,
przyjęcie strategii realizacji opieki zdrowotnej adresowanej do grup zagrożonych,
realizacja programów zdrowotnych mających na celu zmianę nawyków
wynikających z czynników społeczno-ekonomicznych i kulturowych wpływających
na zdrowie.
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Wyzwanie 3. Postępujący proces starzenia się społeczeństwa
Nazwa
rekomendacji
Założenia
programowe

Podmioty
uczestniczące
Forma realizacji

Stworzenie systemu świadczenia usług zdrowotnych dla osób starszych
Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 tworzenie systemu świadczenia usług zdrowotnych dla osób starszych we
współpracy z samorządami lokalnymi, zakładami opieki zdrowotnej,
instytucjami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i kościelnymi;
 zwiększenie poziomu poinformowania osób starszych o zakresie i formach
wsparcia możliwych do uzyskania w miejscu ich zamieszkania.
gminy powiatu jasielskiego, powiat jasielski, zakłady opieki zdrowotnej,
organizacje pozarządowe.
Inicjowanie wspólnych działań instytucji ochrony zdrowia, JST i organizacji
pozarządowych w zakresie opieki zdrowotnej nad osobami starszymi, stworzenie
systemu informacji o realizowanych usługach, obejmującego m.in. prowadzenie
oddziału geriatrycznego, zapewnienie łatwego dostępu osobom starszym do
specjalistycznych porad lekarskich, zapewnienie osobom starszym dostępu do
usług wykwalifikowanej kadry pielęgniarek środowiskowych, pracowników opieki
oraz programów profilaktycznych.

Wyzwanie 4. Likwidacja barier w realizacji profilaktyki zdrowotnej
Nazwa
rekomendacji
Założenia
programowe

Podmioty
uczestniczące
Forma realizacji

Promocja zdrowego trybu życia
Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 zwiększenie liczby programów promujących zdrowy tryb życia w szczególności
programów promujących zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną, profilaktykę
uzależnień, a także wsparcie dzieci i młodzieży w zakresie radzenia sobie ze
stresem;
 zapewnienie ciągłości działań w obszarze profilaktyki zdrowotnej realizowanych
obecnie na terenie powiatu przez różne instytucje poprzez koordynację,
promocję, współfinansowanie i wsparcie organizacyjne.
gminy powiatu jasielskiego, powiat jasielski, zakłady opieki zdrowotnej, placówki
światowe, organizacje pozarządowe.
Podejmowanie wspólnych działań przez instytucje ochrony zdrowia, JST, placówki
oświatowe oraz organizacje pozarządowe w zakresie promocji zdrowego trybu
życia, realizacja programów zdrowotnych.
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Wyzwanie 5. Zwiększenie udziału organizacji społecznych, kościołów, związków
wyznaniowych, a także osób prywatnych w organizacji ochrony i promocji zdrowia
Nazwa
rekomendacji

Zapewnienie udziału organizacji społecznych, kościołów, związków
wyznaniowych, a także osób prywatnych w organizacji ochrony i promocji
zdrowia

Założenia
programowe

Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 zapewnienie udziału organizacji społecznych w realizacji zadań z zakresu
ochrony zdrowia poprzez ich zlecanie w trybie i na zasadach określonych
ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);
 uwzględnienie propozycji i opinii organizacji społecznych, kościołów, związków
wyznaniowych, a także osób prywatnych w kształtowaniu strategii oraz
planowaniu działań z zakresu opieki zdrowotnej;
 wykorzystanie w organizacji systemu ochrony zdrowia na terenie powiatu
dobrych praktyk realizowanych przez organizacje społeczne na terenie Polski
(np. spółdzielnie socjalne, Komisje Dialogu Społecznego).
gminy powiatu jasielskiego, powiat jasielski, zakłady opieki zdrowotnej, placówki
światowe, organizacje pozarządowe.

Podmioty
uczestniczące
Forma realizacji

Promocja przedsiębiorczości społecznej oraz upowszechnianie dobrych praktyk,
tworzenie z udziałem JST organizacji pozarządowych np. spółdzielni socjalnych,
branżowe szkolenia i warsztaty, konsultacje społeczne, tworzenie stałych grup
konsultacyjnych np. Komisji Dialogu Społecznego, wykorzystanie programów
współpracy z organizacjami pozarządowymi do celów promocji i ochrony
zdrowia, zlecanie zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia
organizacjom społecznym.
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