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I. Charakterystyka obecnej sytuacji na terenie Powiatu Strzyżowskiego

1 Zagospodarowanie przestrzenne

Ogólna charakterystyka i historia gminy

Gmina  Frysztak położona  jest  w  południowo  -  zachodniej  części  województwa podkarpackiego, w Powiecie Strzyżowskim, w paśmie Pogórza Strzyżowsko - Dynowskiego. Frysztak leży nad rzeką Wisłok, pomiędzy miastami Jasłem i Strzyżowem.  Jest  to  najdalej  na  zachód  wysunięta  gmina  całego  powiatu, położona  u  zbiegu dróg łączących Jasło,  Krosno  i  Strzyżów.  Jej  terytorium przylega do doliny Wisłoka w miejscu malowniczego przełomu rzeki przez pas najwyższych wzniesień Pogórza Strzyżowskiego i Dynowskiego. W skład Gminy wchodzi 14 
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sołectw (Chytrówka, Cieszyna, Frysztak, Glinik Dolny, Glinik Górny, Glinik Średni, Gogołów, Huta Gogołowska, Kobyle, Lubla, Pułanki, Stępina, Twierdza, Widacz) zajmujących powierzchnię 9052 ha.  Gminami,  które  z  nią  graniczą  są  Wiśniowa,  Wojaszówka,  Jasło,  Kołaczyce,  Wielopole Skrzyńskie i Brzostek.
Historycznie udokumentowane dzieje Frysztaka i  okolic  biorą swój  początek w XII  w.,  kiedy tereny te weszły w skład uposażenia klasztoru cystersów z Koprzywnicy. W 1352 r., na gruntach istniejącej  już wsi  Kobyle,  lokowana jest osada Wisłok (prawa miejskie od 1366 r.)  -  potem Frysztak.  Dobrze rozwijały się także okoliczne miejscowości,  m.in.  Stępina,  Cieszyna,  Kobyle,  położone w sąsiedztwie ruchliwego szlaku handlowego i strzeżone od XIII w. przez warowny zamek w Twierdzy (rozebrany w XIX w.). Frysztak był uznawany za centrum handlu i rzemiosła, zwłaszcza  płóciennictwa  i  tkactwa.  Z  biegiem  czasu  nabierał  on  także  znaczenia administracyjnego, początkowo jako siedziba tzw. sądu leńskiego (od 1375 r.) a w poł. XIX w, powiatu sądowego. Niestety liczne pożary (m.in. w 1890), kryzys gospodarki w okresie zaborów oraz zniszczenia I wojny światowej spowodowały degradację miasteczka i utratę praw miejskich w 1934 r. Wielkich strat ludnościowych i materialnych doświadczyła ta ziemia także w czasie II  wojny światowej. Szansy na rozwój upatrywano jeszcze w eksploatacji złóż żelaza odkrytych w 1937 r. koło Stępiny, lecz okazały się one jednak zbyt ubogie. Gmina Frysztak posiada urocze tereny parku krajobrazowego (niebieski szlak turystyczny) oraz kilka ciekawostek architektury. Należą  do  nich:  drewniany  kościół  św.  Katarzyny  w  Gogołowie  -  jednonawowa  zrębowa świątynia z wieżą o konstrukcji słupowej, wybudowana w 1672 r. i wyposażona w stylu baroku i rokoko w XVII i XVIII w.,  oraz późnoklasycystyczna kaplica grobowa na pobliskim cmentarzu (1868) i  grób powstańczego generała Ignacego M.  Kruszewskiego;  ciekawy architektonicznie kościół  parafialny  z  1927  r.  we  Frysztaku,  kryjący  w  swym  wnętrzu  barokowe  ołtarze  z wcześniejszej świątyni, a także cmentarz żydowski z 2 połowy XVIII w.; drewniany kościół św. Mikołaja (XV/XVI w.) w Lubli wyposażony w stylu późnego baroku: otoczony parkiem zespół dworski  (1922-23) w Kobylu  oraz,  zespół  schronów i  betonowy  tunel  o  dł.  ok.  500 m koło Stępiny.
Mapa 1 Gmina Frysztak w układzie powiatowym
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 Ukształtowanie powierzchni w gminie jest bardzo zróżnicowane. Występują tu typowe pogórza  o  płaskich  garbach,  płaskodenne  doliny,  a  także  większe  wzniesienia  o  stromych stokach.  Gleby  Gminy  Frysztak  cechuje  natomiast  mała  różnorodność,  gdyż  występują  tu głównie gleby pseudobielicowe i mady brunatne. Lasy zajmują ok. 30% całego obszaru gminy.Gmina Frysztak liczy ogółem 10,6 tyś. mieszkańców (dane: GUS za 2008r.) przy gęstości  zaludnienia 116 osób/km2. Przyrost naturalny w 2008 r. był dodatni i wyniósł +5. Niepokojącym zjawiskiem jest  dużo niższa niż  w województwie  liczba osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, co potwierdza wcześniejsze spostrzeżenia dotyczące odpływu ludzi młodych do miasta  w  poszukiwaniu  lepszej  perspektywy  życiowej.  Natomiast  liczba  osób  w  wieku poprodukcyjnym w gminie Frysztak wyraźnie przewyższa średnią wojewódzką, co świadczy o starzeniu się społeczeństwa na terenie tej gminy.Pod względem administracyjnym gmina dzieli się na 13 sołectw,  w tym: 
− Cieszyna
− Frysztak
− Glinik Dolny
− Glinik Górny
− Glinik Średni
− Gogołów
− Huta Gogołowska
− Kobyle
− Lubla
− Pułanki
− Stępina
− Twierdza
− Widacz
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Gmina Frysztak ma charakter rolniczy. Znajduje się tu prawie 200 gospodarstw rolnych,  przy czym dominują gospodarstwa o pow. 1,01 – 5 (ha) (92,7% gospodarstw),  co nadaje im właściwie  charakter  socjalny  –  zaspokojenie  podstawowych  potrzeb  bytowych.  Większość gruntów zaliczono do IVa i Vb klasy bonitacyjnej (ok. 70% pow. użytków rolnych). Położenie gminy  w  strefie  klimatu  kontynentalnego  stwarza  w  miarę  korzystne  warunki  dla  potrzeb rolnictwa.  Obsługą  rolnictwa  w  zakresie:  usług,  doradztwa,  skupu  płodów  rolnych, przetwórstwa  oraz  sprzedaży  środków  do  produkcji  rolnej  zajmuje  się  łącznie  na  obszarze gminy 26 jednostek. Na terenie gminy zarejestrowano ponad 542 podmiotów gospodarczych. Są to najczęściej małe zakłady zatrudniające poniżej 5 osób, prowadzące działalność usługową lub handlową. W związku z dużą ilością lasów, na terenie gminy istnieje kilka zakładów zajmujących się  przeróbką  oraz  sprzedażą  drewna.  Natomiast  w  zakresie  przemysłu  wydobywczego prowadzona  jest  na  terenie  gminy  eksploatacja  surowców  mineralnych,  takich  jak  złoża piaskowo-żwirowe.
Dziedzictwo kulturowe

Kościół w Gogołowie

Drewniany  kościół  p.w.  Św.  Katarzyny,  wzniesiony  w  1672  roku  przez  Stanisława Charchułowicza.  Jest  jednym  z  najcenniejszych  zabytków  w  gminie.  Niewielka  świątynia  o szlachetnych  proporcjach  i  skromnej,  typowej  dla  tego  budownictwa  architekturze  pomimo licznych  remontów  zachowała  urok  i  klimat  XVII  wiecznej  budowli.  Jednonawowy  kościół  z  węższym,  trójbocznie  zamkniętym  prezbiterium,  wieżą  zachodnią  i  dwoma  niższymi dobudówkami - zakrystią i kruchtą południową nakrywa stromy, kryty gontem dach. Wewnątrz świątyni  podziwiać  można  XVII  wieczny,  barokowy  ołtarz  główny,  zdobią  go  rzeźby  św. Katarzyny, Marii Magdaleny, Jakuba i Joachima oraz malowane przedstawienia św. Katarzyny.  Nieco  skromniejsze  ołtarze  boczne,  kolekcję  zabytkowych  sprzętów  kościelnych  oraz późnogotycką, kamienną chrzcielnicę z XVI w., ambonę i prospekt organowy z XVIII w. Świątynie otacza mur wzniesiony w XIX w. W jego ciąg od zachodu wkomponowano dzwonnicę.
Kościół w Lubli
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Zabytek grupy I zbudowany z racji założenia parafii przez opactwo cystersów w II poł. XV w. Jednonawowy z węższym, zamkniętym trój bocznie prezbiterium i stojącą przy nim od północy prostokątną  zachrystią.  Kościół  był  wiele  razy  remontowany.  Wieżę  zbudowano  pod koniec XVIII  w.,  jednak  w  1944  roku  została  zniszczona.  Zrekonstruowano  ją  w  1995r.  Niewielkie wnętrze wypełniają liczne, zabytkowe sprzęty, obrazy i rzeźby. Ołtarz główny z 1703 r. Mieści  dwa, zapewne późnogotyckie, przemalowane w 1929 r. przez księdza Władysława Luteckiego obrazy: w polu środkowym Matkę Boską z Dzieciątkiem w otoczeniu aniołków i św. Mikołaja w zwieńczeniu.  Ołtarze boczne stojące przy tęczy wykonane ok.  1700 r.  ozdobiono kolumnami, ażurowymi uchami i rokokowymi rzeźbami (ok. 1768 r.) 
Kościół we Frysztaku

Świątynię  wzniesiono  w  1927  r.  Ogromne  zasługi  w  powstanie  kościoła  wniósł  ówczesny proboszcz  parafii  Frysztak,  Ksiądz  Prałat  Wojciech  Blajer.  Podczas  okupacji  niemieckiej frysztacki kościół uległ bardzo poważnym zniszczeniom. Dachówka zupełnie spadła z dachu, w kościół trafiło około 80 pocisków artyleryjskich. W trzech miejscach gruby mur bocznych ścian został na wylot przebity. Zniszczony został dach blaszany, połamane krokwie i belki. Do remontu kościoła ksiądz Blajer przystąpił w czasie działań wojennych, w październiku i listopadzie 1944 r. Po wojnie odremontowano całą świątynię. Murowany trzynawowy o zwartej bryle stoi przy wschodnim  stoku  wzniesienia,  na  północ  od  rynku.  Nad  całą  zabudową  góruje pięćdziesięciometrowa, cylindryczna wieża, mieszcząca w przyziemiu główne wejście. Po obu jej stronach, na górnych bokach ściany frontowej, umieszczone są rzeźby kamienne św. Marka i św. Jana. Obejście świątyni, uporządkowane i harmonijnie zespolone ze stylem budowli wspomaga i  uzupełnia  architekturę.  W  jasnym,  ze  smakiem  urządzonym  wnętrzu,  umieszczono  część zabytkowego wyposażenia pochodzącego z pierwotnej świątyni. W nawie środkowej znajduje się ołtarz główny w stylu regencji 1753 r., ufundowany przez proboszcza Andrzeja Ankiewicza,  odnowiony w 1784 roku staraniem kolejnego proboszcza Michała Duvall. Pole środkowe zdobi barokowy  krucyfiks  (1650  r.),  niewielkich  rozmiarów  przedstawienie  uderza  ekspresją, wyczuwalnym cierpieniem wyrzeźbionego ciała Zbawiciela. Krucyfiks otacza dekoracja w formie udrapowanej kotary i liczne wota. W zwieńczeniu ołtarza znajduje się współczesny mu obraz Narodzenia Matki Boskiej. 
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Dawna apteka we Frysztaku

W tym parterowym budynku od początku istnienia znajdowała się apteka. Zbudowany w 1870 r. Być  może  przebudowany  około  1900  r.  Ustawiony  frontem  na  północ,  kalenicowo,  na niewielkim stoku nad drogą,  w otoczeniu starych drzew.  Na licowanej  ciosanym kamieniem podmurówce, murowany z cegły, pokryty blachą. Na rzucie prostokąta z płytkim ryzalitem w tylnej elewacji.  Dach siodłowy czterospadowy,  nad ryzalitem dach siodłowy dwuspadowy.  W elewacji  frontowej  nad  wejściem  uniesiona  krawędź  połaci  dachu  przechodzi  w  niewielki, dwuspadowy  daszek.  Elewacja  frontowa  siedmioosiowa.  Na  osi  środkowej  wejście  ujęte  w pozorny  portal.  Drzwi  wejściowe  dwuskrzydłowe  z  podziałem  płycinowym.  W  płycinach rzeźbione rozety, wazony z kwiatami.
Budynek Biblioteki we Frysztaku

Parcela  została  wydzielona  jako  budowlana  w  1889  r.  I  wpisana  na  rzecz  burmistrza  Jana Zaniewskiego.  W  1897  roku  kupiła  ją  Wanda  Ruzamska  a  w  1903  roku  nabyła  ją  Kamila Hanuszowa. Można domyślać się, że ta ostatnia dopiero postawiła dom. W 1911 r. Właścicielką stała się Kordaszewska, od której kupił posiadłość Józef Paczosa. Sprzedał ją w 1925 r. Gminie Frysztackiej. Zapewne wówczas dobudowano szersze skrzydło budynku. Po remoncie tu znalazł pomieszczenie  sąd  grodzki.  Wtedy  na  tyłach  działki  zbudowano  areszt.  W  1947  r.  władze zarządziły likwidację sądu we Frysztaku. Gmina Frysztacka dwa lata walczyła o zachowanie na miejscu sądu, wyjaśniając, że "Sąd Państwowy działał w tutejszej gminie od niepamiętnych lat" Sąd został ostatecznie zlikwidowany w 1949 r. Po tych wydarzeniach w budynku znajdowała się siedziba  Rady  Narodowej  i  Służby  Weterynaryjnej.  Od  1980  r.  jest  tu  Gminna  Biblioteka Publiczna.  W  1991  r.  Przeprowadzono  generalny  remont.  Budynek  murowany  z  cegły, otynkowany  z  kształtowaną  w  tynku,  skromną  dekoracją  architektoniczną  na  ceglano- kamiennym fundamencie, oblicowanym piaskowcem. Dach kryty blachą. Złożony z dwu części: przypuszczalnie starszej części prostokątnej,  do której dostawiono część na rzucie szerokiego prostokąta,  szerszą,  od  tyłu  tworząc  uskok.  Częściowo  podpiwniczony,  parterowy,  nakryty dachem  siodłowym,  czterospadowym.  Naroża  opięte  pozornymi  pilastrami,  w  elewacji frontowej - boniowanymi. Z obu stron drzwi wejściowych pionowe pasy pozornych boni. Drzwi wejściowe  ujęte  w  profilowane  obramienie,  nad  nim  prostokątna  płycina  i  krótki  gzyms okapowany,  profilowany.  Ścianę  wieńczy  gzyms  profilowany,  nad  nim  ścianka  kolankowa  z prostokątnymi,  poziomymi  okienkami.  Otwory  okien  prostokątne.  Nad  oknami  dekoracja 
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tłoczona  z  tynku  złożona  z  dwu poziomych,  prostokątnych  płycin i  wklęsłych zewnętrznych narożach, między którymi umieszczono płycinę kolistą.
Dwór w Kobylu

Wzniesiony w latach 1922 - 1923 na miejscu starego, pochodzącego prawdopodobnie z I poł. XIX w.  Pierwotny  dworek  znajdował  się  kolejno  w  posiadaniu  Golczewskich,  do  1920  roku Bielińskich, zaś obecny Edmunda Bohaczka, a następnie jego córki Emilii Liszcz. Z pierwotnego budynku zachowały się piwnice sklepione kolebkowo.  Dwór otoczony jest resztkami parku z pozostałościami starego drzewostanu: dęby, lipy, akacje, graby. Obok dworku stoi niski budynek średnich rozmiarów, kryty czerwoną dachówką, w tym budynku od 1930 roku do końca II wojny światowej mieścił się bardzo dobrze funkcjonujący zakład serowarski. 
Kirkut we Frysztaku

Cmentarz  żydowski  z  II  poł.  XVII  w.  z  częściowo  zachowanymi  kamiennymi  macewami, niedawno uporządkowany i ogrodzony. 
Zespół Schronu Kolejowego w Stępinie – Cieszynie

Historia II  wojny światowej  jest niesamowicie ciekawa.  Wiele wydarzeń z tamtych lat miało miejsce na ziemiach polskich. Region południowo-wschodni naszego kraju nie był wyjątkiem. Niemcy podczas okupacji wybudowali na tym terenie wiele obiektów fortyfikacyjnych, jednak znaczna  większość  z  nich  została  doszczętnie  zniszczona  podczas  frontu  lub  rozebrana  po wojnie. Są jednak obiekty na terenie Pogórza Strzyżowskiego, które ocalały i stanowią ogromne źródło wiedzy na temat tamtych lat. Jednym z takich obiektów jest zespół schronów w Stępinie -  Cieszynie. Jest to obiekt unikatowy na skalę europejską z wielu względów. Wśród 2 niemieckich  kwater ze schronami dla pociągów zachowanych po wojnie, tylko obiekty w Stępinie - Cieszynie były przeznaczone dla najwyższych rangą dowódców wojskowych. Faktem jest też, że w 1941 roku  doszło  tu  do  spotkania  Hitlera  z  Mussolinim.  Wśród  wszystkich  kwater  dowodzenia 
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znanych  na  terenie  Europy,  tylko  zespół  schronów  w  Stępinie  -  Cieszynie  reprezentuje największą ilość walorów skoncentrowanych w jednym miejscu. 
Dom mieszkalny we Frysztaku przy ul. Braci Dymnickich

Budynek  z  XVII  w.  pod  którym  odkryto  podziemne  piwnice  i  korytarze,  które  są  częścią domniemanych podziemi frysztackich. 
Zespół schronowy Stępina, betonowy schron kolejowy z czasów II wojny światowej, 

zbudowany dla pancernego pociągu sztabowego.

Historia obiektuWiosną  1940r.  Naczelne  Dowództwo  Wojsk  Lądowych  hitlerowskiego  Wermachtu  wybrało Podkarpacie  na  lokalizację  jednej  z  wysuniętych  kwater  dowodzenia,  przygotowanych  dla kierowania  operacją  zmierzającą  do  opanowania  ZSRR.  Jeden  z  głównych  obiektów zlokalizowano  we  wsi  Stępina.  Prace  budowlane  rozpoczęto  w lecie  1940r.  Projektowanie  i wykonawstwo  spoczywało  na  największej  niemieckiej  organizacji  budowlanej  -  Organizacji Todta.  Dla  zamaskowania  rzeczywistego  przeznaczenia  inwestycji,  oficjalnie  przedsięwzięcie zarejestrowano jako budowa jednego z zakładów dla berlińskiej firmy chemicznej "Askania -  Werke". Plac budowy objęty był ścisłą ochroną wojskowo-policyjną i dostęp do wznoszonych schronów żelbetonowych mieli tylko upoważnieni Niemcy. Łącznie zatrudnionych było ok. 3-6 tysięcy ludzi. Budowę zakończono w lecie 1941r.  27-28 sierpnia 1941r. odbyło się tu spotkanie A. Hitlera z B. Mussolinim - wówczas w schronie tunelowym przez kilkanaście godzin przebywał pociąg specjalny  Hitlera.  Przez cały okres wojny obiekt  utrzymywano w stałej  gotowości  na przyjęcie  pociągu  sztabowego  lub  innego  pociągu  specjalnego.  W  czerwcu  1944r.  wojska radzieckie  dotarły  do  Sanu,  Niemcy  zarządzili  ewakuację,  od  3  do  29  sierpnia  1944r.  utrzymywała się tu linia frontu,  który następnie przesunął się ok.  15 km na zachód. Przez 4 miesiące  funkcjonował  tu  radziecki  szpital  polowy,  który  oprócz  własnych  namiotów, wykorzystywał poniemieckie budynki pomocnicze. Po rozpoczęciu ofensywy w styczniu 1945r. szpital wyruszył za przemieszczającymi się na zachód wojskami. Przy głównej drodze nie opodal  schronów, pozostał cmentarz, gdzie grzebano żołnierzy zmarłych podczas pobytu w szpitalu.  Po wojnie  schrony  znajdowały  się  pod  nadzorem  Wojska  Polskiego,  które  jednak  nie  miało koncepcji na wykorzystanie obiektu, dlatego też w latach 60-tych przekazano go w dzierżawę 
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Rzeszowskiemu  Oddziałowi  NBP.  Schron  miał  być  składnicą  mennicy  państwowej,  a  także miejscem dla  ukrycia  ważnych dokumentów,  środków płatniczych i  depozytów,  jednak bank zrezygnował  z  obiektu  jako  docelowego  punktu  ewakuacyjnego.  Obiekt  został  przejęty  w dzierżawę  przez  Rolniczą  Spółdzielnię  Produkcyjną  w  Stępinie.  Schrony  nr  1  i  2  zostały zaadoptowane,  wyposażone  w  urządzenia  klimatyzacyjne  i  weszły  w  skład  kompleksu produkcyjnego  pieczarkarni.   Po  roku  1990  nastąpiło  przerwanie  produkcji  pieczarek  z przyczyn  ekonomicznych.  Przez  fakt,  że  obiekt  był  długie  lata  zagospodarowany  i  należycie konserwowany zachował się w bardzo dobrym stanie do dzisiaj. Schrony bierne i bojowe dla ochrony SD zostały wykreślone z ewidencji wojskowej w latach 70-tych i użytkowane są przez właścicieli gruntów na których są posadowione, według ich uznania. W roku 2000 z ewidencji  wojskowej został również wykreślony schron nr 1 i przekazany gminie Frysztak. 
Stan zachowania obiektówStan  zachowania  wszystkich  budynków  jest  bardzo  dobry.  Widoczne  są  jedynie  nieznaczne ubytki  korozyjne  na  powierzchni  zewnętrznej,  główny  obiekt  poprzez  jego  częściowe wykorzystanie przez ostatnie lata był stale nadzorowany. Niektóre z obiektów pomocniczych mają  otwarte  zasuwy  w  strzelnicach  co  powoduje  niewielkie  wnikanie  wód  opadowych. Zachowało się kilka sztuk oryginalnych drzwi gazoszczelnych i pancerzy strzelniczych. Po roku 1945  zostały  zdemontowane  wszystkie  oryginalne  urządzenia  wentylacyjno-filtrujące, elektryczne i inne, ale w późniejszych latach dla potrzeb RSP w Stępinie w schronach nr 1 i 2  zamontowano prowizoryczne urządzenia zastępcze. 

2 Uwarunkowania ochrony środowiska

Zasoby przyrody

Rolnictwo pomimo, że województwo podkarpackie wyróżnia się na tle kraju swoją specyfiką wynikającą z rozdrobnienia ziemi i przewagi ludności dwuzawodowej mieszkającej na wsi, to przestrzenne uwarunkowania działalności produkcyjnej nie są tutaj jednorodne.
Na  zróżnicowanie  to  wpływają  uwarunkowania  przyrodnicze,  społeczne,  ekonomiczne  oraz różna gęstość zaludnienia,  a także niejednakowo silne oddziaływanie ośrodków miejskich na środowisko  wiejskie.  Położenie  geograficzne,  rzeźba  terenu  i  bezwzględne  położenie  nad poziom  morza  silnie  różnicują  występujące  warunki  klimatyczne.  Wydzielone  jednostki 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  11



 Lokalny Plan Rewitalizacji Gminy Frysztak na lata 2010-2015

fizjograficzne  gminy  różnią  się  układem  zasobów  wodnych,  jakością  gleb  i  przydatnością rolniczą.  Teren  górzysty  o  dużym  nachyleniu  stoków  utrudnia  prowadzenie  działalności rolniczej  zwiększając  koszty  upraw nawet  o  15%.  Ogranicza  to  wybór  kierunków  produkcji determinując ich użytkowanie głównie w postaci  łąk,  pastwisk i  lasów. Podkreślić należy,  że niewątpliwym atutem gminy jest niski  poziom skażenia środowiska naturalnego. Warunki te stwarzają duże możliwości pozyskiwania produktów ekologicznych poszukiwanych na rynkach krajowych  i  zagranicznych.  Warunki  wynikające  z  naturalnych  walorów  przestrzeni produkcyjnej  pogarsza  w  znacznym  stopniu  niekorzystna  struktura  obszarowa  gospodarstw rolnych  i  niekorzystny  rozłóg  pól.  Przestrzenne  zróżnicowanie  warunków  przyrodniczych obszaru  gminy  zdecydowało  w  dużym  stopniu  o  stanie  użytkowania  gruntów,  w strukturze których przeważają  użytki  rolne (63% powierzchni  gminy)  przy stosunkowo  niskim udziale lasów (około 30%). 
W Gminie Frysztak dominują gleby klasy IVa i IVb (69% gleb). Znaczną pozycję (około 21%) zajmują także gleby klasy VIa i IIIb. W Gminie Frysztak istnieje 1908 prywatnych gospodarstw rolnych.  Przeważają  gospodarstwa  bardzo  małe  o  powierzchni  poniżej  l  ha  (60%)  przy poważnym udziale gospodarstw o powierzchni od 1-5 ha (36,5%). Gospodarstwa powyżej 5 ha mają niewielki udział (3,3%). Gmina Frysztak charakteryzuje się niekorzystnym rozłogiem pól. Średni obszar gospodarstwa składa się nawet z kilkunastu działek.
Ważne znaczenie, przy ocenie efektywności gospodarowania, mają zasoby ziemi w przeliczeniu na  l  mieszkańca.  Decydują  one  w  dużej  mierze  o  wyborze  odpowiedniego  poziomu intensywności wytwarzania i możliwościach eksportowych. W Polsce na l mieszkańca przypada średnio  0,49  ha  użytków  rolnych,  w  województwie  podkarpackim  0,45  ha  UR,  a  w  gminie Frysztak 0,53ha UR.  W Polsce  średnio na l  gospodarstwo przypada ok.  7 ha UR,  co stanowi  82,1% powierzchni ogólnej gospodarstwa rolnego. W województwie podkarpackim średnio na gospodarstwo  przypada  3,5  ha  UR,  natomiast  w gminie  Frysztak  2,98  ha UR.  W większości gospodarstw produkcja ma wciąż wielokierunkowy, niewyspecjalizowany charakter. Dominuje uprawa zbóż oraz owoców miękkich, a w produkcji zwierzęcej chów bydła opasowego i trzody chlewnej. 
Warunki  ekonomiczne  produkcji  sprawiają,  że  na  przestrzeni  ostatnich  lat  systematycznie zmniejsza się powierzchnia użytków rolnych, jak również udział gruntów ornych w całkowitej powierzchni tych użytków, co jest wynikiem zmian ich użytkowania (przeznaczanie na użytki zielone, zalesianie, czasowe wyłączanie z produkcji, odłogowanie). Adaptacja produkcji rolnej do warunków  rynkowych  wymusiła  obniżania  kosztów  produkcji  poprzez  jej  ekstensyfikację, 
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przede wszystkim ograniczenie stosowania nawozów, wapna nawozowego,  środków ochrony roślin oraz nośników postępu biologicznego. 
Trudna sytuacja ekonomiczna gospodarstw oraz systematycznie wzrastające ceny środków do produkcji rolnej doprowadziły do głębokiego spadku popytu na materiał siewny, który również jest  czynnikiem  mającym  wpływ  na  poziom  plonowania.  Zagadnieniem  rzutującym bezpośrednio  na  rozwój  Regionu  jest  poziom  wykształcenia  mieszkańców.  Niekorzystna struktura  wykształcenia  ludności  gminy  Frysztak  utrudnia  racjonalizację  produkcji  rolniczej, adaptację  do  warunków  gospodarki  rynkowej  i  reorientację  zawodową.  Różnice  pomiędzy rolnictwem  województwa  podkarpackiego  a  rolnictwem  reszty  kraju  polegają  także  na uwarunkowaniach demograficznych. 

Sieć hydrograficznaPrzeważający obszar gminy położony jest  w zlewni Wisłoka wraz z jego dopływami z  lewej strony,  jedynie  mały  fragment  zachodniej  części  gminy  leży  w  zlewni  Wisłoki  (potok Gogołówka).  Przez teren gminy przepływa rzeka Wisłok prowadząca mocno zanieczyszczone wody,  które  według  oceny  ogólnej  nie  odpowiadają  normom.  W  obrębie  doliny  Wisłoka występuje  zagrożenie  zalewaniem  wodami  powodziowymi.  W  dolinie  Wisłoka  znajdują  się również struktury geologiczne o zwiększonej zasobności w wody podziemne, w których obrębie wyznaczono  orientacyjny  zasięg  Głównego  Zbiornika  Wód  Podziemnych  Doliny  Wisłoka, którego fragment położony jest na terenie gminy.
Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego

W funkcjonowaniu środowiska naturalnego zasadnicze znaczenie na terenie gminy ma struktura ekologiczna krajobrazu w tym wielkość i wzajemny układ różnego rodzaju ekosystemów.Na terenie gminy można wyróżnić:· ekosystem leśny,· ekosystemy łąkowo – wodne,· ekosystemy wód płynących (korytarz ekologiczny rzeki Wisłok).
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Te ekosystemy tworzą bardzo specyficzny i bardzo atrakcyjny krajobraz gminy, decydują o jej  tożsamości  i  wartości.  Są  one  czytelne  w  terenie  i  w  znacznej  mierze  zachowują  swoją naturalność. Ekosystemy łąkowo – wodne łączą się z doliną rzeki Wisłok, która na terenie gminy jest  częścią  korytarza  ekologicznego  o  znaczeniu  regionalnym.  Korytarz  ekologiczny  rzeki Wisłok  przecina  ekosystem  leśny  poprzecznie  tworząc  w  punkcie  przecięcia  tzw.  „BRAMĘ FRYSZTACKĄ” stanowiąc unikalny fragment krajobrazu w skali gminy i regionu. O ile ekosystem leśny i większa część ekosystemów łąkowo – wodnych zachowały swoją naturalność i nie są zagrożone procesami urbanizacyjnymi,  o tyle korytarz ekologiczny rzeki  Wisłok,  przez który przebiega droga krajowa Rzeszów – Krosno i  linia kolejowa Rzeszów – Jasło,  jest zagrożony nadmierną ekspansją budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i infrastruktury.
Dla ochrony środowiska naturalnego na terenie gminy ustanowiono:· Czarnorzecko – Strzyżowski Park Krajobrazowy wraz z otuliną,· Rezerwat „Góry Chełm”,· Pomniki przyrody ożywionej,· Lasy ochronne.
Polityka  ochrony  zasobów  środowiska  naturalnego,  części  gminy  znajdującej  się  na  terenie Parku  Krajobrazowego  powinna  być  rozstrzygnięta  w  planie  ochrony  parku  (zgodnie  z obowiązującą ustawą o ochronie przyrody). Do czasu opracowania planu ochrony parku na jego obszarze winny obowiązywać przepisy wynikające z ustanowienia parku. Zasoby środowiska przyrodniczego  znajdujące  się  poza  granicami  parku  powinny  być  chronione  przed  zmianą użytkowania i  winny zachować swą naturalność.  Dotyczyć to powinno szczególnie obszarów stanowiących wewnętrzny system ekologiczny, który tworzą doliny rzek i cieków wodnych oraz obszary  zieleni  leśnej  i  śródpolnej.  Gmina  Frysztak,  podobnie  jak  i  całe  województwo podkarpackie,  w  porównaniu  z  innymi  regionami  kraju,  ma  dobrze  zachowane  środowisko przyrodnicze. Zanieczyszczenie powietrza w województwie jest stosunkowo niewielkie i można ten element  środowiska naturalnego traktować jako mocną stronę  tego regionu.  Największy negatywny wpływ na jakość powietrza ma ogrzewanie indywidualnych budynków mieszkalnych przez  piece  węglowe  i  ścieki  pochodzące  z  gospodarstw  domowych.  Z  racji  tego,  że  Gmina Frysztak  położona  jest  z  dala  od  głównych  ośrodków  zanieczyszczeń  w  województwie, powietrze jest w niej stosunkowo nieskażone. Do poprawy czystości powietrza przyczynia się także likwidacja kotłowni węglowych, stopniowo na gazowe.
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Infrastruktura techniczna - Stan dróg i komunikacja

Układ sieci drogowej na terenie gminy stanowią:
• Drogi krajowe – na obszarze Gminy Frysztak nie występują,
• Drogi wojewódzkie – łączna ilość - 14,90 km:- droga nr 988 Babica – Warzyce – km 12,50, stan techniczny: zły (w przebudowie),- droga nr 990 Twierdza – Turaszówka – km 2,40, stan techniczny zły,
• Drogi powiatowe łączna ilość - 33,22 km:- droga nr 512 Cieszyna – Jaszczurowa – km 6,22, stan techniczny zły,- droga nr 514 Cieszyna – Huta Gogołowska – km 10,89, stan techniczny zły,- droga nr 515 Frysztak – Gogołów – Klecie – km 10.98,stan techniczny zły,- droga nr 516 Frysztak – Kobyle – Jazowa – km 1,20,stan techniczny dobry,- droga nr 518 Kobyle – Łęki Strzyżowskie – km 1,79,stan techniczny zły,- droga nr 618 Lubla – Sieklówka – km 2,14,stan techniczny zły,
• Drogi gminne o łącznej długości 37 km, stan techniczny zły – ok. 30% długośćnawierzchni asfaltowej, pozostała część – drogi żwirowe.

Łączna długość dróg w gminie wynosi 85,12 km, z czego na drogi wojewódzkie przypada 14,90 km, powiatowe 33,22 km, a na gminne 37,00 km Długość dróg gminnych o nawierzchni twardej  asfaltowej wynosi 11,10 km i nawierzchni żwirowej 25,90km. Stan techniczny dróg na terenie gminy ocenia się jako zły podobnie ocenia się także stan techniczny poboczy wszystkich dróg.
Tabela 1 Porównanie wodociągów i podmiotów gospodarki narodowej gminy Fresztak i 
miejscowości Stępina.Kryteria: Dla gminy Frysztak Dla miejscowości StępinaUdział liczby budynków bez wodociągów do ogólnej liczby budynków 20% 20%Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób 3,48% 2,24%
Źródło; opracowanie własne na podstawie danych z gminy Frysztak.

Tabela 2 Układ dróg w kilometrach w porównaniu do całej Polski
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Źródło: Własne na podstawie danych GUS.

Wyposażenie w energię elektrycznąZaopatrzenie gminy w energię elektryczną odbywa się liniami elektroenergetycznymiwysokiego napięcia 15 kV ze stacji redukcyjnych z wysokiego na średnie napięcie,zlokalizowanych w Strzyżowie i  Krośnie,  a magistrala główna biegnąca między tymi stacjami rozgałęzia się na terenie gminy. Ogólne parametry napięciowe w gminie są zadowalające i w chwili obecnej wystarczające.
Odgałęzienie północne zasila takie miejscowości jak:

• Cieszyna,
• Stępina,
• Huta Gogołowska,Odgałęzienie centralne zasila:
• Frysztak,
• Glinik Średni,
• Glinik Górny,
• Gogołów.

Odgałęzienie południowe zasila:
• Twierdzę,
• Glinik Dolny,
• Widacz,
• Lublę.Napięcie  średnie  doprowadzane  jest  do  stacji  transformatorowych,  gdzie  następuje  jego transformacja (obniżenie) do poziomu 0,4kV. Jest to napięcie wiejskiej sieci  konsumpcyjnej i oświetleniowej, bezpośrednio obsługującej odbiorców. Stacje na terenie gminy są w wykonaniu 
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napowietrznym,  zasilane  promieniowo.  Przez  teren  gminy  przebiega  tranzytowa  linia energetyczna krajowego systemu zasilania relacji  Tarnów – Krosno o napięciu 400kV. Strefa ochronna tej linii wolna od zabudowy, wynosi po 50 m od osi. Jest to pas terenu gdzie wartość pola elektromagnetycznego otaczająca źródło napięcia (linię) jest wyższe od normy bezpiecznej dla organizmów żywych to jest 1kV na 1 m przy najwyższym napięciu roboczym urządzenia.  Gmina jest zasilana ze źródeł napięcia zlokalizowanych poza jej granicami (Strzyżów, Krosno).  Znaczne  oddalenie  od  głównych  punktów  zasilania  powoduje  negatywne  skutki  w funkcjonowaniu  układów  średniego  napięcia  (zbyt  długie  ciągi  magistral,  spadki  napięć, możliwość  awarii  systemu).  Sieci  gminne,  rozdzielcze,  średniego  napięcia  wymagają  w większości rekonstrukcji i rozbudowy. Odczuwane są skutki przeprowadzonej w latach 50 – 60-tych  powszechnej  elektryfikacji  wsi,  przy  ograniczonych  możliwościach  materiałowych, finansowych  i  przyjmowanych  w  tym  okresie  obciążeniach  jednostkowych.  Dodatkowym czynnikiem  degradującym  jest  czas  powodujący  starzenie  się  konstrukcji  i  izolacji.  Tempo koniecznej reelektryfikacji w gminie jak i na terenie całego województwa uzależnione jest od nakładów finansowych deklarowanych na ten cel przez Samorząd i gestora sieci.  Do wsi,  dla  których  planowana  jest  rekonstrukcja  sieci  należą  w  Gminie  Frysztak:  Glinik  Górny,  Glinik Średni,  Glinik  Dolny,  Frysztak,  Twierdza,  Kobyle.  Rekonstrukcja  ta  polegać  będzie  na dostosowaniu technicznych warunków urządzeń i linii do obowiązujących norm oraz koniecznej rozbudowie układu o  dodatkowe stacje  dla  polepszenia  warunków napięciowych odbiorców istniejących i przyszłych.
Gazyfikacja

Na  terenie  Gminy  Frysztak  wszystkie  wsie  są  zgazyfikowane,  a  ponad  90%  budynków mieszkalnych  w  gminie  jest  podłączone  do  gazu  sieciowego.  Długość  sieci  gazociągowej  w gminie wynosi 143,7km. Przebiegający prze teren gminy gazociąg wysokoprężny o średnicy 250 mm  jest  gazociągiem  o  znaczeniu  regionalnym  relacji  Sędziszów  –  Warzyce  i  ciśnieniu normalnym  4,0Mpa.  Gazociąg  ten  wybudowano  w  1970  r.  i  pracuje  on  w  układzie pierścieniowym krajowego układu sieci gazowych. Z gazociągu tego zasilana jest w gaz ziemny stacja redukcyjno – pomiarowa znajdująca się w miejscowości Frysztak, z której zasilane są w gaz  wszystkie  miejscowości  w  gminie  za  wyjątkiem  Huty  Gogołowskiej  i  Gogołowa,  które zasilane są z sąsiednich gmin (tj. ze wsi Kamienica i Januszkowice). Strefa bezpieczeństwa od wyżej wymienionego gazociągu wysokoprężnego i stacji redukcyjno – pomiarowej w zależności od rodzaju zabudowy i rodzaju uzbrojenia wynosi od 2,0 do 35,0 m. Na koniec 1996 r. wszystkie  miejscowości w gminie posiadały już sieć gazową, przy czym na terenie Frysztaka znajduje się 
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sieć  niskoprężna,  a  pozostałe  miejscowości  posiadają  sieć  średnioprężną.  W  ośmiu miejscowościach gminy sieć gazowa ma ponad dziesięć lat, a w pozostałych pięciu sieć gazową wybudowano w ostatnim dziesięcioleciu. Gazociągi niskoprężne posiadają średnicę 20 mm do 75 mm, a gazociągi niskoprężne są o średnicach 32 mm do 125mm.

Gospodarka wodno – ściekowa

W Gminie Frysztak dostęp do wody ma 1239 gospodarstw. Woda dostarczana jest z wodociągu gminnego  bądź  z  własnych  studni.  Frysztak  posiada  wodociąg  komunalny  zasilany  z  ujęcia powierzchniowego znajdującego się we wsi Glinik Średni na potoku „Branówek” oraz z trzech studni  wierconych.  Wydajność  studni  wierconych  wynosi  7,20  m3/h,  natomiast  ujęcia powierzchniowego  10,00  m3/h.  Pozostałe  miejscowości  zasilane  są  w  wodę  z  lokalnych pojedynczych wodociągów grawitacyjnych zasilanych w wodę ze źródeł samo wypływowych o nieustalonej  wydajności  lub  wyżej  położonych  wydajnych  studni  kopanych.  Wodociągi  te posiadają początkowe zbiorniki wyrównawcze i zasilają w wodę na ogół kilka gospodarstw i prawie całe wsie w przypadku Stępiny i Cieszyny. W 2003 r. wykonano w gminie odwiert studni głębinowej i rozpoczęto modernizację stacji uzdatniania wody. W roku bieżącym, czyli w 2004 planuje  się  wykonanie  kolejnych  odwiertów  studni  głębinowych,  a  w  kolejnych  latach kontynuację  modernizacji  stacji  uzdatniania  wody,  budowę  nowych  ujęć  wody  i  sieci wodociągowej. 
Tabela 3 Charakterystyka sieci wodociągowej Gminy Frysztak.

Źródło: Własne na podstawie danych GUS.

Sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków

W 2001 roku zakończono budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Glinik Dolny. Do końca 2003 roku wykonano kanalizację sanitarną w miejscowościach: Glinik Dolny, Glinik Średni, oraz 
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część miejscowości Frysztak. W 2004 roku realizowana jest budowa kanalizacji wsi Twierdza. W kolejnych latach gmina zajmie się budową sieci kanalizacyjnej we wsiach Cieszyna, Frysztak i  Pułanki.

Tabela 4 Charakterystyka sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków.

Źródło: Własne na podstawie danych GUS.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Jednostki obsługujące gospodarkę odpadami.W gminie Frysztak gospodarkę odpadami obsługują dwie firmy:Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  Strzyżów  wywozi  nieczystości  stałe  z  terenu miejscowości:  Huta  Gogołowska,  Stępina,  Cieszyna,  Pułanki,  Glinik  Średni,  Glinik  Górny  i Gogołów.  Gminna  Spółdzielnia  „SCH”  Frysztak  wywozi  nieczystości  stałe  z  miejscowości: Frysztak, Kobyle, Glinik Dolny, Twierdza, Widacz, Lubla oraz nieczystości płynne z terenu całej gminy. Na terenie gminy nie istnieje żadne wysypisko śmieci. Gmina korzysta z komunalnego wysypiska śmieci w Strzyżowie na mocy zawartego z Gminą i miastem Strzyżów porozumienia, którego celem była partycypacja w kosztach budowy i utrzymania wysypiska śmieci dla tych gmin.  Wywóz  nieczystości  stałych  z  terenu  Gminy  Frysztak  niezależnie  od  ilości  śmieci wyprodukowanych  przez  poszczególne  gminy  następować  będzie  aż  do  zapełnienia  się składowiska.  Na  terenie  gminy  postawione  zostały  trzy  pojemniki  przeznaczone  do  zbiórki zużytych baterii, które są opróżniane prze firmę EKO – TOP w Rzeszowie oraz jeden pojemnik przeznaczony na oleje przepracowane opróżniany prze Rafinerię Jedlicze.
3 GospodarkaGmina Frysztak otwarta jest na inwestycje na każdym polu działalności gospodarczej,które zaowocują zyskiem oraz utworzeniem nowych trwałych miejsc pracy dla mieszkańcówtego terenu.
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Główne pożądane kierunki inwestowania to:· tworzenie grup producenckich w rolnictwie,· przetwórstwo rolnicze,· rozbudowa infrastruktury około turystycznej i rekreacyjnej· rozwój usług.Infrastruktura w gminie w ostatnich latach uległa znacznej poprawie. Ponad 80% gospodarstw domowych podłączonych jest do sieci wodociągów wiejskich, są to przede wszystkim wodociągi  grawitacyjne.  Część  mieszkańców  korzysta  również  z  wodociągów  lokalnych  za  pomocą hydroforów lub pomp głębinowych.  W 2001 roku zakończono budowę oczyszczalni  ścieków typu  „Hydrovit”.  Równocześnie  rozpoczęto  budowę  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjno  – pompowej, która jest obecnie wdrażana w kolejnych miejscowościach. Wszystkie z 13 sołectw gminy są zgazyfikowane. Sieć gazowa obejmuje ponad 90% gospodarstw domowych, zakładów i instytucji  Gminy.  Również  sieć  telekomunikacyjna  i  pocztowa  obejmuje  wszystkie  sołectwa gminy.  Ponadto  zainstalowane  są  przekaźniki  telekomunikacji  komórkowej  Centertel,  Era  – GSM, Plus – GSM, pokrywają one swoim zasięgiem całą gminę. Przez teren gminy przebiegają drogi  wojewódzkie  powiatowe  oraz  gminne.  Ponadto  przebiega  jednotorowa  linia  kolejowa Rzeszów – Jasło z przestankiem kolejowym we wsi Twierdza. Gmina Frysztak w porównaniu z innymi regionami kraju ma dobrze zachowane środowisko przyrodnicze. Zorganizowana jest tu zbiórka odpadów komunalnych jak również prowadzona jest selektywna zbiórka śmieci. Atutem gminy  jest  niski  poziom  skażenia  środowiska  naturalnego,  co  stwarza  duże  możliwości  produkcji  ekologicznej  w rolnictwie.  Produkty takie poszukiwane są na rynkach krajowych i zagranicznych. Teren górzysty utrudnia prowadzenie działalności rolniczej i  ogranicza wybór kierunków produkcji determinując ich użytkowanie w postaci łąk, pastwisk i lasów.Główne cele gminy to według hierarchii:· podniesienie poziomu życia społeczności lokalnej,· rozwój infrastruktury technicznej, co podniesie atrakcyjność inwestycyjną i osadniczą terenu·  rozwój agroturystyki i turystyki weekendowej,·  powstanie nowych zakładów przetwórczych wykorzystujących miejscowe surowce,·  utworzenie grup producencko – marketingowych,·  nawiązanie  stałej  współpracy  pomiędzy  grupami  produkcyjno  –  marketingowymi  a zakładami przetwórczymi, na bazie produktów miejscowego rolnictwa,· powstanie instytucji wspierających rozwój społeczny i gospodarczy gminy, w tym   instytucji około biznesowych· pozyskanie środków unijnych w celu szybszego podniesienia poziomu inwestycji (uzyskania szybszych i kompleksowych efektów w skali całej gminy), Frysztak pozostaje gminą wiejską, a 
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  20



 Lokalny Plan Rewitalizacji Gminy Frysztak na lata 2010-2015

jej działania skierowane są w kierunku dostosowania rolnictwa do standardów europejskich, rozwijania  przemysłu  agroturystycznego  oraz  ustabilizowania  sytuacji  ekonomicznej  i wyposażenia  w  wymagane  urządzenia  i  sieci  infrastruktury  technicznej.  Społeczność  gminy przyciąga gościnnością, a teren unikatowymi zabytkami i wspaniałymi krajobrazami.Jeżeli chodzi o stan przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie gminy przeprowadzono badanie dotyczące ich kondycji  i  planów długoterminowych Zbadanych zostało 61 przedsiębiorstw z terenu  całej  gminy.  Większość  przedsiębiorców  58  %  jest  zadowolonych  z  promocji gospodarczej prowadzonych przez władze gminne. Równie wysoka ich liczba 62 % pozytywnie ocenia  dalsze  możliwości  rozwoju  w  najbliższej  perspektywie.  Godnym  uwagi  jest  tez  fakt zadeklarowania planów inwestycyjnych przez ponad 1/3 badanych. Tylko 26 % ankietowanych zdecydowanie  nie  będzie  inwestowało  w  ciągu  najbliższych  dwóch  lat.  Kwota  planowanych inwestycji wynosi nieco ponad cztery miliony złotych. Przedsiębiorcy deklarują też utworzenie w  związku  z  planowanym  rozwojem  nowych  miejsc  pracy.  Wg  przeprowadzonego  badania dzięki  tym  inwestycjom  może  powstać  około  60-ciu  nowych  miejsc  pracy.  Ankietowani przedsiębiorcy widzą siebie oraz pozyskanych inwestorów zewnętrznych jako główny motor rozwoju gminy, który zapewni poprawę warunków bytowych społeczeństwa lokalnego.
RolnictwoIlość gospodarstw rolnych w gminie – 1756 w tym:od 1 – 2 ha 886,od 2 – 5 ha 741,od 5 – 7 ha 93,od 7 – 10 ha 24,od 10 – 15 ha 6,pow. 15 ha 6.Użytki rolne ogółem wynoszą – 4860 ha w tym:Grunty orne – 3980 ha,Użytki zielone – 880 ha w tym: łąki 330 ha, pastwiska – 550 haLasy i grunty leśne – 2566 ha, w tym indywidualne – 1434 ha.Średnia wielkość gospodarstwa 2,59 ha.
Wykres 1 Użytki gruntów w gminie Frysztak w 2008r. 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Województwa Podkarpackiego 2009,  

dane z XII 2008

4 Sfera społeczna

Struktura demograficzna i społeczna – trendyGmina  Frysztak  liczy  ogółem  10,6  tyś.  mieszkańców  (dane:  GUS  za  2008r.)  przy  gęstości  zaludnienia 116 osób/km2. Średnia gęstość zaludnienia w gminie Frysztak się w 2008 roku na poziomie 117 osób/km2.

Wykres 2 Liczba mieszańców Gminy Frysztak ze względu na płeć.
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Źródło  opracowanie  własne na podstawie  Rocznika Statystycznego Województwa Podkarpackiego 2009,  

dane z XII 2008Analiza  ekonomiczna  struktury  wiekowej  mieszkańców  gminy  Frysztak  pozwala zauważyć niekorzystne  zjawiska występujące w tej  sferze.  Zmniejsza się odsetek ludności  w wieku przedprodukcyjnym, tj. do 17 lat (spadek z 2577 w 2007 roku do 2467 w roku 2008). Jak powszechnie  wiadomo  zjawisko  to  może  niekorzystnie  wpływać  w  przyszłości  na  rozwój regionu. Według stanu na koniec 2008 roku mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym stanowili 23% ludności,  natomiast odsetek mieszkańców w wieku produkcyjnym stanowił  61%, zaś w wieku poprodukcyjnym – 16%. 

Wykres 3 Charakterystyka demograficzna gminy Frysztak (2002 – 2008).

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  23



 Lokalny Plan Rewitalizacji Gminy Frysztak na lata 2010-2015

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Województwa Podkarpackiego 2009,  

dane z XII 2008Jak widać na powyższym wykresie w gminie Frysztak w analizowanym okresie przyrost naturalny ma jest ciągle dodatni,  co świadczy o ciągłym zwiększaniu się liczby mieszkańców gminy.  Na  kształtowanie  się  poziomu  zaludnienia  obszarów  powiatu  ma  wpływ  nie  tylko przyrost naturalny, ale także poziom migracji ludności. Biorąc pod uwagę kierunki „napływu” i  „odpływu”  można  zauważyć,  że  sytuacja  ta  kształtuje  się  niekorzystnie.  Saldo  migracji  jest ujemne, w 2008 roku wynosiło – 42. Na wartości te wpływ ma w znacznej mierze „odpływ” ludności do dużych miast oraz zagranicę. Migracja przede wszystkim młodzi ludzie

Zatrudnienie w gminie Frysztak.
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W Gminie Frysztak zatrudnionych jest ogółem 1069osoby, co stanowi 10% ogólnej liczby ludności gminy. Najwięcej osób pracujących w gminie stanowią zatrudnieni w sektorze usług (w tym sektorze usług rynkowych i usług nierynkowych) 706 osób .  Kolejne 358 to pracownicy sektora przemysłowo budowlanego, zaś najmniej pracowników skupia sektor rolniczy, gdyż jest to  zaledwie  5  osób.  Niewielką  przewagę  wśród  osób  pracujących  stanowią  kobiety  –  55% ogólnej liczby osób pracujących, natomiast odsetek pracujących mężczyzn wynosi 45%. Główne sektory zatrudnienia oraz liczbę osób w nich zatrudnionych obrazuje poniższy Wykres.
Wykres 4  Główne sektory zatrudnienia w Gminie Frysztak oraz struktura zatrudnionych 
w 2008r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Województwa Podkarpackiego  

2009, dane z XII 2008

Bezrobocie

Bezrobocie  w  gminie  jest  nie  tylko  problemem  gospodarczym,  ale  przede  wszystkim społecznym.  Jego  rozwiązanie  to  zasadnicze  i  jedno z  najpilniejszych zadań gminy.  Problem bezrobocia należy rozpatrywać w dwóch kierunkach: jawnym i ukrytym. Bezrobocie jawne – zarejestrowane – w Gminie Frysztak wynosi 903 osoby, w tym bezrobotnych kobiet jest 420, natomiast mężczyzn 483. Jeśli chodzi o bezrobocie ukryte, czyli osoby nie zarejestrowane nie jest znana jego struktura. Do głównych przyczyn bezrobocia zaliczyć możemy brak zakładów pracy na terenie gminy,  a tym samym miejsc pracy w wyuczonym zawodzie.  Brak jest także miejsc pracy dla pracowników niewykwalifikowanych i co gorsze, jakichkolwiek możliwości na 
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  25



 Lokalny Plan Rewitalizacji Gminy Frysztak na lata 2010-2015

podniesienie  poziomu  kwalifikacji.  Pojawiają  się  tu  także  problemy  natury  niezależnej  od bezrobotnych tj. zubożenie ludności i spadek stopy życiowej w skali kraju, kłopoty z dostępem do kredytów na rozwój małej przedsiębiorczości, bariery popytu na wyprodukowane towary.
EdukacjaGmina  Frysztak  posiada  sieć  szkół,  potencjał  edukacyjny  szkolnictwa  zapewnia upowszechnienie  wykształcenia  na  poziomie  podstawowym  i  gimnazjalnym.  Gmina  jest organem  prowadzącym  22  jednostki  oświaty,  w  których  jest  kształconych  504  dzieci.  W skład zespołów wchodzą różne typy szkół.  Ponadto Gmina Frysztak prowadzi 8 placówek przedszkolnych.Stan  techniczny  i  funkcjonalność  obiektów  oświatowych  wskazuje  na  konieczność przyspieszenia prac remontowych i modernizacyjnych. Szkolnictwo wymaga dostosowania do wymogów współczesności oraz specyfiki lokalnego.

Tabela 5 Liczba szkół oraz uczniów w nich kształconych w 2008r.

Rodzaj szkoły Liczba szkół Liczba uczniów
Przedszkole 8 180Podstawowe 9 161Gimnazjum 5 163SUMA 22 504

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Województwa Podkarpackiego  

2009, dane z XII 2008Wykształcenie  ponadginazjalne  zapewniają  sieć  szkół  w  powiecie  strzyżowskim, znajdują  się  tam  3  szkoły  zasadnicze,  4  licea,  1  liceum  profilowane,  2  technika.  Dalsze wykształcenie mieszkańcom zapewnia potencjał dydaktyczne województwa podkarpackiego lub ogólno polski.
Ochrona zdrowiaNajważniejszymi  jednostkami  zajmującą  się  ochrona  zdrowia  mieszkańców  gminy Frysztak są  cztery placówki  opieki  zdrowia i  dwie  apteki  zapewniające  mieszkańcom gminy opiekę na poziomie podstawowy. W celu specjalistycznego leczenia mieszkańcy gminy muszą się 
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udać poza teren gminy.  W gminie działa również  ośrodek pomocy społecznej,  zajmujące się pomocą dla mieszkańców będących w trudnej sytuacji materialnej lub zagrożonych patologiami.
5 Analiza SWOTAnaliza została przeprowadzona w celu określenia szans oraz zagrożeń hamujących rozwój gminy, jak również w celu określenia jego słabych i mocnych stron, w celu zdefiniowania elementów potencjalnej przewagi strategicznej w regionie. 

Zagospodarowanie przestrzenne

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

• położenie w paśmie Pogórza Strzyżowsko - Dynowskiego (wspaniałe walory krajobrazowe)
• rzeźba terenu umożliwiająca uprawianie różnych sportów zimowych,
• niski stopień zanieczyszczenia środowiska zanieczyszczeniami przemysłowymi,
• park krajobrazowy oraz duże kompleksy leśne bogate w rzadkie gatunki roślin i zwierząt
• ciekawe zabytki.

• zły stan infrastruktury drogowej
• słabo rozwinięta kompleksowa gospodarka odpadami,
• niska świadomość mieszkańców gminy na temat znaczenia ochrony środowiska naturalnego (gospodarki odpadami itp.),
• występowanie zagrożeń powodziowych,
• niezbyt korzystny układ komunikacyjny w stosunku do układu głównych dróg w regionie
•  wysoki poziom zanieczyszczenia źródeł wody pitnej w miejscowości Stępina oraz w Gminie Frysztak. Niski poziom skanalizowania (20 % gospodarstw) w wypadku występowania powodzi powoduje wysokie zagrożenie zanieczyszczeniem wód pitnych, które wymagają szybkiego badania. Odpowiednie badania umożliwią wyeliminowanie zagrożenia zanieczyszczenia wód w newralgicznych miejscach. 
• brak wystarczającego monitoringu jakości wód (w powiecie Strzyżowskim nie ma laboratorium, najbliższa infrastruktura badawcza znajduje się w Jaśle)
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• brak wykorzystania obiektów powojskowych, 
• braku dostępności wysokiej jakości infrastruktury laboratoryjnej służącej do badań m.in. jakości wody pitnej,
• niski wskaźnika działalności gospodarczej w miejscowości Stępina,
• brak czynnika wyraźnie wyróżniającego Gminę oraz miejscowość w regionie, (wykorzystanie infrastruktury powojskowej do celów społecznych i gospodarczych z wysokiej jakości laboratorium może być wizytówką dla tej społeczności)

SZANSE ZAGROŻENIA

• możliwość pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania dla inwestycji gminnych (np. pieniędzy pochodzących z programów pomocowych)
• możliwość dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej
• podniesienie świadomości ekologicznej w kraju oraz zwiększenie pomocy i zrozumienia władz państwa dla spraw ochrony środowiska naturalnego w regionach
• budowa nowego międzygminnego wysypiska śmieci
• rozwój sieci telekomunikacyjnej (zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do nowoczesnej sieci telefoniczne i internetowej)

• niepewność pozyskania dodatkowych środków finansowych na zaplanowane do realizacji w określonym czasie inwestycje gminne.
• dość długi czas oczekiwania na skutki poszczególnych działań operacyjnych
• brak wystarczających środków własnych na zaspokojenie wszystkich potrzeb wynikających z rozbudowy infrastruktury technicznej niska świadomość ekologiczna mieszkańców gminy
• oddalenie gminy od planowanej, głównej sieci dróg

Gospodarka

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

• działalność instytucji około biznesowych takich jak: Bank Spółdzielczy w • niski poziom kapitału prywatnego na terenie gminy
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Strzyżowie, Ośrodki Doradztwa Rolniczego,
• tworzenie przez władze gminne klimatu korzystnego dla rozwoju przedsiębiorczości,
• dynamiczne i twórcze podejście władz gminy do spraw związanych z szeroko pojętym rozwojem lokalnym.

• niski poziom inwestycji zewnętrznych,
• brak informacji na temat działania instytucji około biznesowych i doradczych ułatwiających podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
• słabe zaplecze kadrowe (brak wysoko wykwalifikowanej kadry)
• ciągle niedostateczna ilość działań promocyjnych, promujących jej walory turystyczne oraz możliwości inwestycyjne,
• mentalność mieszkańców (którzy w wielu przypadkach nie rozumieją znaczenia przedsiębiorczości i innowacyjności).

SZANSE ZAGROŻENIA

• pozyskanie zewnętrznych inwestorów,
• dostęp do preferencyjnych kredytów i innych źródeł finansowania inwestycji w rolnictwie oraz rozwoju przedsiębiorczości,
• rozwój turystyki wiejskiej,
• tworzenie się zorganizowanych, profesjonalnych rynków hurtowych,
• możliwości tworzenia grup producenckich i marketingowych,
• rosnące zainteresowanie żywnością wyprodukowaną w gospodarstwach ekologicznych,
• członkostwo w Unii Europejskiej oraz otwarcie się Wspólnego Rynku na polskie produkty rolne.

• niestabilna i skomplikowana polityka podatkowa,
• wysokie poziomy podatków i opłat ZUS,
• małe zainteresowanie inwestorów zewnętrznych,
• rosnąca konkurencyjność zagranicznych wyrobów,
• brak stabilnej polityki rolnej państwa,
• wysokie wymogi stawiane gospodarstwom związane z wejściem do Unii Europejskiej,
•  niska opłacalność produkcji.

Sfera społeczna

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

• potencjał osób w wieku produkcyjnym,
• niewielki koszt zatrudnienia miejscowej ludności w przypadku przyciągnięcia 

• wysoka stopa bezrobocia szczególnie wśród ludzi młodych,
• niski poziom przyrostu naturalnego,

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  29



 Lokalny Plan Rewitalizacji Gminy Frysztak na lata 2010-2015

inwestora do gminy. • niekorzystne saldo migracji,
• starzenie się populacji,
• niski odsetek osób z wyższym wykształceniem,
• niewielkie możliwości znalezienia zatrudnienia.

SZANSE ZAGROŻENIA

• polepszenie się sytuacji ekonomicznej mieszkańców gminy wraz z pojawieniem się inwestycji różnego typu,
• spadek stopy bezrobocia wśród mieszkańców gminy,
• większe środki na utrzymanie i inwestycje w szkolnictwie,
• pozyskanie środków na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczno – naukowe oraz uzupełnienie księgozbiorów w bibliotekach,
• uruchomienie na terenie gminy medycznych,prywatnych gabinetów specjalistycznych,

• dalsza migracja młodych ludzi do innych miejscowości,
• ograniczenie środków budżetowych na dofinansowanie placówek oświatowych,

Podstawę  wielofunkcyjnego  rozwoju  obszarów  wiejskich  i  rozwoju  pozarolniczej działalności  gospodarczej  stanowi  dobrze  rozwinięta  infrastruktura  techniczna  i  społeczna. Nieodpowiedni  stopień  rozwoju  infrastruktury  wiejskiej  nie  tylko  obniża  standard  życia  i  gospodarowania  mieszkańców  wsi,  lecz  także  decyduje  o  słabej  atrakcyjności  obszarów wiejskich dla inwestorów tak zewnętrznych jak i wewnętrznych. Pociąga to za sobą najczęściej zastój  ekonomiczny oraz znaczny poziom degradacji  środowiska naturalnego poprzez emisję zanieczyszczeń do powietrza, zrzuty ścieków gospodarczych oraz bardzo niebezpiecznych dla środowiska biogennych (pohodowlanych).  Co w efekcie rzutuje nie tylko na obniżenie stanu zdrowotności  społeczeństwa  oraz  niekorzystnie  wpływa  na  jakość  płodów  rolnych  i  walory turystyczne  terenu.  Wypełnianie  luk  występujących  w  infrastrukturze  gminy  stanowi  pole strategicznego  myślenia  o  przyszłości  całego  regionu.  Podniesienie  poziomu  wyposażenia  w pełną infrastrukturę techniczną oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej poprzez poprawę jakości  dróg  oraz  uruchomienie  właściwej  liczby  połączeń  komunikacyjnych  z  ważniejszymi punktami regionu pozwoli na zmniejszenie dystansu konkurencyjnego jaki dzieli gminę Frysztak 
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od  bardziej  rozwiniętych  regionów  kraju.  Z  pewnością  zaowocuje  to  większym zainteresowaniem ze strony inwestorów, a w następstwie podniesie stopień lokalnego rozwoju ekonomicznego. Gęstość dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie województwa podkarpackiego jest niższa od średniej krajowej.  Przekłada się to na sytuację komunikacyjną gminy  Frysztak.  Stan  dróg  wymaga  tu  znacznych  nakładów  finansowych  na  modernizację  i  rozbudowę układu komunikacyjnego. Jest to niezbędne, aby stan dróg nie stał się podstawową barierą rozwoju regionalnego gminy.Pożądane  tendencje  rozwojowe  w  zakresie  infrastruktury  technicznej,  społecznej,  kultury  i sportu obejmują ponadto :
• budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych, wodociągowych,
• rozbudowę i modernizację sieci energetycznych oraz poprawę warunków napięciowych odbiorców,
Niekorzystna  jest  struktura  obszarowa  gospodarstw  rolnych  na  terenie  gminy.  Średnia wielkość gospodarstwa w wynosi około 2 ha. Trwałość obecnej struktury obszarowej wynika m.in. z funkcji, jaką pełnią drobne gospodarstwa - a mianowicie:
• produkcja na potrzeby własne rodziny mającej także inne źródła dochodów,
• część drobnych gospodarstw nie sprzedaje produktów rolnych,
• gospodarstwo zabezpiecza minimum żywnościowe na wypadek utraty pracy.
•W  większości  gospodarstw  produkcja  ma  wciąż  wszechstronny  i  niewyspecjalizowany charakter, a jej struktura nie odbiega zbytnio od przeciętnej w skali kraju.Po 1990 roku znacznie zmalała przewaga produkcji zwierzęcej nad roślinną spadła też, w związku  ze  spadkiem  opłacalności,  uprzednio  stosunkowo  wysoka  obsada  zwierząt. Przetwórstwo rolno spożywcze, pomimo że nadal jest jedną z najlepiej rozwiniętych dziedzin gospodarki całego województwa - przeżywa niewątpliwie kryzys. Wpłynęło na to m.in.:
• załamanie się dotychczasowych, tradycyjnych rynków zbytu (rynek wschodni)
• słaba organizacja rynku produktów rolnych
• wysokie koszty produkcji  artykułów rolno -  spożywczych,  a  co za tym idzie niska jej opłacalność.
Skutkiem  wymienionych  wyżej  problemów  jest  spadek  dochodów  finansowych  rodzin rolniczych, a co za tym idzie postępowanie zjawiska ubożenia społeczeństwa. Bariery i problemy marketingowe, jakie osłabiają sytuację gospodarczą przedsiębiorstw gminie to:
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• silna konkurencja rynkowa, w tym przedsiębiorstw zachodnich,
• brak  dostępu  do  nowoczesnej  technologii  (wiedzy  technicznej,  innowacyjnego produktu),
• niska zdolność do inwestowania i niewystarczające bieżące inwestycje w majątek firmy,
• niskie nakłady na marketing,
• brak prywatnych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność przemysłową.
Problemem Gminy Frysztak jak i całego regionu jest wysoki poziom bezrobocia, szczególnie wśród ludzi młodych. Niekorzystnie wygląda struktura zatrudnienia. Stosunkowo niewiele osób pracuje w sektorze usług. Natomiast w przeciągu ostatnich kilku lat, zmniejszeniu liczby osób pracujących  w  przemyśle  towarzyszył  wzrost  zatrudnienia  w  rolnictwie.  W  związku  z zamykaniem przedsiębiorstw przemysłowych oraz trudną sytuacją firm ludzie tracą stałą pracę, wracają wiec do zajęć rolniczych. Tak więc rolnictwo spełnia rolę bufora hamującego negatywne skutki  przekształceń  gospodarczych  w  regionie.  Sytuacja  taka  prowadzi  jednak  do  innego niekorzystnego zjawiska jakim jest bezrobocie ukryte w rolnictwie. Nadal niezadowalający jest poziom  zatrudnienia  w  sektorze  usług.  Główne  powody  trudnej  sytuacji  życiowej  osób korzystających  z  pomocy  społecznej  to  w  pierwszej  kolejności  ubóstwo,  bezrobocie, niepełnosprawność oraz potrzeba ochrony macierzyństwa.

II. Nawiązanie  do  strategicznych  dokumentów  dotyczących  rozwoju  przestrzenno  – 

społeczno – gospodarczego obszarów, który ma zostać poddany rewitalizacji

Obowiązujący  system  prawny,  a  także  warunki  ekonomiczne  i  społeczne  wpływają  na procesy programowania lokalnych programów rozwoju. Proces ów jest złożony i składa się nań szereg działań takich jak planowanie,  wyznaczanie obszarów priorytetowych,  które mają być poddane  rewitalizacji,  a  także  określenie  celów  i  wskazanie  grupy  konkretnych  działań. Niebagatelnym jest również fakt, że ów proces planowania jest rozpatrywany w długim okresie czasu – nawet kilkunastoletnim. W związku z tym wskazana jest zgodność z obowiązującymi dokumentami planistycznymi oraz programowymi – zarówno na poziomie regionalnym, jak i wspólnotowym. Powyższy wymóg zgodności jest warunkiem sine quo non możliwości aplikacji o środki pomocy strukturalnej.Stwierdza  się,  że  projekty  zdefiniowane  w  Lokalnym  Programie  Rewitalizacji opracowane zostały w zgodzie z podstawowymi dokumentami obowiązującymi w tym zakresie 
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na terenie Województwa Podkarpackiego, w szczególności zaś z:
 Narodową Strategią Spójności na lata 2007 – 2013
 Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
 Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego
 Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego
 Strategią Rozwoju Gminy Frysztak 2007 – 2015 
Zadania wytypowane do realizacji w niniejszym opracowaniu nie zamykają listy problemów Powiatu  Jasielskiego,  które  wymagają  rozwiązania,  a  obejmują  jedynie  większe  zadania inwestycyjne. Jednak to właśnie te zadania zostały na chwilę obecną uznane za priorytetowe i  będą  realizowane  według  planu,  z  zastrzeżeniem,  że  ich  realizacja  uzależniona  zostanie  od rokrocznych decyzji Rady Powiatu w Jaśle oraz możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych.

1 Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013Narodowa  Strategia  Spójności  (Narodowe  Strategiczne  Ramy  Odniesienia)  to  dokument określający  główne  cele  polityki  spójności  oraz  uwzględniający  uwarunkowania  społeczno  – gospodarcze Polski. Dokument określa kierunki wsparcia ze środków finansowych dostępnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007 – 2013. Celem  strategicznym  Narodowej  Strategii  Spójności  jest  „tworzenie  warunków  dla  

wzrostu  konkurencyjności  gospodarki  polskiej  opartej  na  wiedzy  

i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej,  

gospodarczej i przestrzennej”1. Obok celu strategicznego w NSS została założona realizacja celów szczegółowych, które wynikają  ze  Strategii  Lizbońskiej,  Strategicznych  Wytycznych  Wspólnoty  oraz  wniosków wynikających z analizy słabych i mocnych stron polskiej gospodarki, a także szans, które przed nią stają, a co za tym idzie również zagrożeń. Do celów szczegółowych należą m.in.:
 Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa,
 Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej,

1 http://www.faberconsulting.com
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 Wzrost  konkurencyjności  polskich  regionów  i  przeciwdziałanie  ich  marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,
 Budowa  i  modernizacja  infrastruktury  technicznej  i  społecznej  mającej  podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski,
 Podniesienie  konkurencyjności  i  innowacyjności  przedsiębiorstw,  w  tym  szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług,
 Wyrównanie  szans  rozwojowych  i  wspomaganie  zmian  strukturalnych  na  obszarach wiejskich.Narodowa  Strategia  Spójności  jest  realizowana  przez  Programy  Operacyjne  zarządzane przez  Ministerstwo  Rozwoju  Regionalnego  oraz  16  Regionalnych  programów  Operacyjnych zarządzanych przez Samorządy poszczególnych województw. Programy, które mają wpływ na NSS to m.in. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  16 Regionalnych Programów Operacyjnych, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,  Program Operacyjny Pomoc Techniczna oraz Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej.Najistotniejszymi programami w przypadku Lokalnego Programu Rewitalizacji Powiatu Jasielskiego są: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich. Programy te stanowić będą główne źródło współfinansowania zadań określonych w programie rewitalizacji.

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 

2013.Regionalny  Program  Operacyjny  Województwa  Podkarpackiego  na  lata  2007  –  2013  jest  dodatkowym  instrumentem  planistycznym  polityki  rozwoju  regionu. Nawiązuje bezpośrednio do celów strategicznych, priorytetów i kierunków działań określonych w Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020. Główny cel sformułowany został  jako „Wzrost krajowej i  międzynarodowej  konkurencyjności  gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia”. Ma on za zadanie zrównoważenie rynku pracy i wzrost  poziomu  życia  społeczeństwa  regionu  poprzez  podniesienie  międzynarodowej konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Cele  szczegółowe  zaś  zostały  wyznaczone  w  oparciu  o  analizę  poziomu  społeczno  – gospodarczego  rozwoju  województwa.  Określają  one  najważniejsze  obszary  interwencji wymagające  wsparcia  w  celu  usunięcia  głównych  barier  rozwojowych,  podniesienia  jego 
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konkurencyjności i ograniczenia procesu marginalizacji. Cele szczegółowe sformułowane zostały w następujący sposób:
 Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy,
 Poprawa  dostępności  i  atrakcyjności  inwestycyjnej  regionu  poprzez  realizację przedsięwzięć w sferze komunikacyjnej i energetycznej,
 Stworzenie  warunków  do  rozwoju  społeczeństwa  informacyjnego  w regionie,
 Zapobieganie  degradacji  środowiska  oraz  zagrożeniom  naturalnym  i technologicznym, a także efektywna gospodarka zasobami naturalnymi,
 Tworzenie  warunków  do  rozwoju  kapitału  społecznego  poprzez  inwestycje  w edukacje, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, sport i rekreację,
 Wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój instytucji kultury,
 Zmniejszenie występujących wewnątrz województwa różnic rozwojowych.
Przedstawione  powyżej  cele  koncentrują  się  przede  wszystkim  na  niwelowaniu podstawowych barier i  zagrożeń rozwoju,  przy jednoczesnym dążeniu do rozwoju głównych obszarów  kreujących  rozwój  województwa,  tj.  innowacyjnej  gospodarki,  szeroko rozumianej infrastruktury i edukacji.  Program  realizowany  będzie  w  oparciu  o  zasady  partnerstwa,  równouprawnienia  i równości szans oraz zrównoważonego rozwoju. Realizacja  celów  RPO WP  w perspektywie  do 2013 roku  uwzględniać  będzie  przede wszystkim wyzwania strategiczne określone w Strategii rozwoju województwa podkarpackiego  

na lata 2007 – 2020,  a także innych dokumentach programowych przygotowanych na poziomie kraju  i  UE,  tj.  w Krajowym  Programie Reform (KPR),  Strategicznych Wytycznych Wspólnoty (SWW) oraz Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia (NSRO). Zgodnie z wizją rozwoju, województwo  podkarpackie  powinno  stać  się  obszarem  zrównoważonego  rozwoju integrującym  cele  gospodarcze,  ekologiczne  i  społeczne  z  myślą  o  osiągnięciu  wysokiego standardu życia jego mieszkańców.Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego realizowany będzie w oparciu o osiem osi priorytetowych.
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Oś priorytetowa 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarkaCelem  nadrzędnym  osi  priorytetowej  jest  tworzenie  warunków  dla  rozwoju przedsiębiorczości  i  gospodarki  opartej  na  wiedzy.  Realizacja  tego  celu  będzie  następować poprzez cele szczegółowe takie jak wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępności  do  zewnętrznych źródeł  finansowania,  rozwój  sieci  instytucji  otoczenia  biznesu, stworzenie  warunków  dla  rozwoju  gospodarczego  i  wzrostu  potencjału  innowacyjnego  w regionie  oraz  transferu  wiedzy,  a  także  zwiększenie  atrakcyjności  inwestycyjnej  i  wsparcie aktywności w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. Oś ta zakłada, że wykorzystanie w pełni potencjału województwa nie jest możliwe bez stworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Gospodarka województwa cechuje  się  niedostateczną  dostępnością  do  kapitału,  niewystarczającym  poziomem  rozwoju instytucji  otoczenia  biznesu,  niewielkim  poziomem  innowacyjności  gospodarki  regionu  oraz niską atrakcyjnością inwestycyjną województwa. Konieczna  jest  zatem  realizacja  przedsięwzięć,  które  zmierzać  będą  do likwidacji barier w rozwijaniu przedsiębiorczości i konkurencyjnej gospodarki, zwiększeniu dostępu  do  informacji  i  infrastruktury  związanej  z  podniesieniem  konkurencyjności  i innowacyjności  oraz  promocji  gospodarczej  regionu  w  zakresie  istniejących  sektorów gospodarki i tzw. przyszłych sektorów wysokiej szansy. Stworzenie warunków do rozwoju konkurencyjnej  i  innowacyjnej  gospodarki  nie jest możliwe bez pozyskania nowoczesnej myśli technologicznej i zainteresowania naszym regionem kapitału zagranicznego inwestującego w nowoczesne i innowacyjne technologie.
Oś priorytetowa 2. Infrastruktura technicznaCelem nadrzędnym osi jest poprawa dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez realizacje przedsięwzięć w sferze komunikacyjnej i energetycznej. Poprawa tego celu będzie następować poprzez cele szczegółowe takie jak poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu  komunikacji  publicznej  w  województwie  oraz  poprawę  stanu  i  efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej.Zasadnicze znaczenie dla rozwoju gospodarczego regionu ma układ i jakość powiązań komunikacyjnych,  które  decydują  o  atrakcyjności  województwa  dla  lokalizacji  działalności gospodarczej,  mobilności  przestrzennej  mieszkańców  oraz  poprawy  połączeń  wewnątrz 
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regionalnych pomiędzy regionalnymi i subregionalnymi ośrodkami wzrostu. Poprawa poziomu usług  w  zakresie  infrastruktury  energetycznej  pozwoli  natomiast  na  istotne  zmniejszenie dystansu województwa w stosunku do bardziej rozwiniętych regionów kraju i Unii Europejskiej.W  zakresie  infrastruktury  komunikacyjnej  podstawowym  wyzwaniem  w okresie najbliższych lat będzie poprawa powiązań komunikacyjnych, jak również zapewnienie komplementarności  i  spójności  regionalnego  układu  komunikacyjnego  z  istniejącymi  oraz nowymi szlakami transportowymi, w szczególności autostradą A4 i drogami ekspresowymi S19 i S74, modernizowaną linią kolejową, portem lotniczym Rzeszów-Jasionka, a także dostępnością do przejść granicznych w regionie. Integralnym  elementem  rozwijania  regionalnej  infrastruktury  technicznej  będą  także przedsięwzięcia  w  dziedzinie  energetyki  i  ciepłownictwa.  Podstawowym  celem  tych  działań będzie  zaspokojenie  potrzeb  odbiorców  komunalnych  i  podmiotów  gospodarczych,  przy zachowaniu  ekonomiki  przyjmowanych  rozwiązań  oraz  potrzebie  lepszego  wykorzystania dostępnych zasobów i zachowania zasad ochrony środowiska. Podejmowane działania zmierzać będą ponadto do zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym województwa.

Oś priorytetowa 3. Społeczeństwo informacyjneCelem  nadrzędnym  przyświecającym  tej  osi  jest  stworzenie  warunków  do  rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie.Infrastruktura telekomunikacyjna w regionie jest słabo rozbudowana, a dostęp do usług teletechnicznych jest zróżnicowany. Bardzo duże znaczenie ma zatem zmniejszenie zapóźnień technologicznych  i  informatycznych  w  zakresie  rozwoju  infrastruktury  społeczeństwa informacyjnego.  Będzie  to  miało  wpływ  na  podwyższenie  jakości  życia  mieszkańców, podniesienia  dostępu do edukacji,  przełamanie  barier  dotyczących „cyfrowego wykluczenia”,  m.in. na obszarach wiejskich i małych miast oraz stworzy łatwiejszy dostęp do informacji. W zakresie społeczeństwa informacyjnego wspierane będą przedsięwzięcia zmierzające do upowszechnienia dostępu do usług teleinformatycznych, a także do publicznej infrastruktury telekomunikacyjnej.  Planowane  w  programie  działania  zmierzać  będą  do  poprawy  poziomu 
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dostępu do nowoczesnych technologii teleinformatycznych i komunikacyjnych, w tym z zakresu bezpieczeństwa publicznego, administracji, opieki medycznej i edukacji oraz kultury.
Oś priorytetowa 4. Ochrona środowiska i zapobiegania zagrożeniomCelem  nadrzędnym  osi  jest  zapobieganie  degradacji  środowiska  oraz  zagrożeniom naturalnym i technologicznym, a także efektywna gospodarka zasobami naturalnymi. Realizacja tego  celu  będzie  następować  poprzez  cele  szczegółowe  takie  jak  ograniczenie  ilości zanieczyszczeń  w  tym  odpadów  przedostających  się  do  środowiska,  a  także  poprawa zaopatrzenia  w  wodę,  poprawa  bezpieczeństwa  przeciwpowodziowego  oraz  racjonalne zagospodarowanie  zasobów  wodnych,  ograniczenie  degradacji  środowiska  oraz  ochrona zasobów różnorodności biologicznej, a także poprawa poziomu bezpieczeństwa w regionie pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych. Słabo  rozwinięta  infrastruktura  ochrony  środowiska  uniemożliwia  właściwą  ochronę istniejących  w  regionie  wartości  przyrodniczych  i  nie  gwarantuje  zrównoważonego  rozwoju gospodarczego województwa zapewniającego zachowanie istniejących walorów przyrodniczych przyszłym pokoleniom. W  województwie  podkarpackim  wciąż  niezwykle  istotnym  problemem  jest niedostatecznie  uporządkowana  gospodarka  wodno-ściekowa,  brak  w  pełni  racjonalnej gospodarki  odpadami  oraz  szczególnie  na  niektórych  obszarach  województwa  wysokie zagrożenie  klęskami  żywiołowymi,  w  tym  zwłaszcza  powodziami.  Bez  podjęcia  działań zapobiegawczych  problemy te  mogą  w  przyszłości  przyczynić  się  do  degradacji  środowiska regionu, w sposób znaczący zmniejszając jego konkurencyjność i atrakcyjność.Konieczna jest zatem realizacja przedsięwzięć, które w efektywny sposób przyczynią się do  ochrony  środowiska,  lepszego  zabezpieczenia  i  wykorzystania  walorów  przyrodniczych regionu  oraz  poprawią  bezpieczeństwo  ludności  i  gospodarki  w  aspekcie  potencjalnych zagrożeń.  Realizowane  działania  dotyczyć  wiec  będą  przede  wszystkim  infrastruktury odprowadzania  i  oczyszczania  ścieków,  infrastruktury  dostarczania  i  uzdatniania  wody, systemowej  gospodarki  odpadami  komunalnymi,  w  tym  osadami  ściekowymi,  a  także infrastruktury przeciwpowodziowej i gospodarki wodnej.
Oś priorytetowa 5. Infrastruktura publiczna
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Celem  nadrzędnym  osi  priorytetowej  jest  tworzenie  warunków dla  rozwoju  kapitału społecznego  poprzez  inwestycje  w  edukację,  ochronę  zdrowia,  pomoc  społeczną,  sport  i rekreację. Realizacja tego celu będzie następować poprzez cele szczegółowe takie jak poprawa dostępności  i  podniesienie  jakości  regionalnego  systemu  edukacji,  poprawa  bezpieczeństwa zdrowotnego ludności i rozwój infrastruktury pomocy społecznej oraz zwiększenie dostępności mieszkańców do obiektów sportowych i rekreacyjnych.Zgodnie  z  celami  polityki  spójności  Unii  Europejskiej,  konieczne  jest  zwiększanie inwestycji  w  kapitał  ludzki  poprzez  lepszą  edukację  i  opiekę  zdrowotną.  Szczególnie akcentowana  jest  konieczność  poprawy  infrastruktury  służby  zdrowia  na  obszarach  słabiej rozwiniętych, gdzie braki w wyposażeniu w tą infrastrukturę stanowią przeszkodę dla rozwoju gospodarczego.  Jednocześnie,  niezbędne  są  inwestycje  w  infrastrukturę,  które  wpłyną  na zwiększenie możliwości zatrudnienia, w szczególności w perspektywie długookresowej, poprzez podniesienie konkurencyjności regionu. W  ramach  niniejszego  programu  wsparcie  w  zakresie  infrastruktury  edukacji  dążyć powinno przede wszystkim do podnoszenia  jakości  i  upowszechnienia nowoczesnych metod kształcenia. Celowe jest również zwiększenie współpracy między szkołami a przedsiębiorcami, a także silniejsze skorelowanie kierunków kształcenia z potrzebami rynku pracy i z modernizacją gospodarki  regionu.  Istotne  jest  również zapewnienie  możliwości  kształcenia  i  doskonalenia zawodowego  w  ciągu  całego  życia  obywateli  poprzez  upowszechnianie  i  rozwój  kształcenia ustawicznego. Konieczne jest także zmniejszenie dysproporcji w wyposażeniu w infrastrukturę edukacyjną pomiędzy miastami, a obszarami wiejskimi. W odniesieniu do opieki zdrowotnej niezbędny jest w szczególności wzrost dostępności i  jakości  deficytowych  usług  medycznych  o  charakterze  regionalnym  i lokalnym, kluczowych z punktu widzenia rozwoju społeczno – gospodarczego województwa, z uwzględnieniem sytuacji na obszarach wiejskich. Konieczna jest także poprawa dostępności i jakości  pomocy  społecznej.  Wspierane  będą  zatem  przedsięwzięcia  zmierzające  do  poprawy bazy  lokalowej  oraz  wyposażenia  zakładów  opieki  zdrowotnej  i  podmiotów  działających  w obszarze pomocy społecznej. Wraz  ze  wzrostem  dochodów  w  społeczeństwie  rośnie  popyt  na  usługi  związane  z wypoczynkiem i rekreacją, wśród których coraz większą rolę odgrywa sport i wszelkie rodzaje aktywności fizycznej. Wyposażenie w infrastrukturę służącą rekreacji i uprawianiu sportu ma zatem  obecnie  istotny  wpływ  na  atrakcyjność  regionu  czy  danej  miejscowości.  Jakość  i dostępność tego rodzaju infrastruktury w coraz większym stopniu decyduje o wyborze miejsca 
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pracy  i  zamieszkania,  w  szczególności  wśród  ludzi  młodych  i  wykwalifikowanych.  Jest czynnikiem, który zyskuje na znaczeniu w pozyskiwaniu nowych strategicznych inwestorów.
Oś priorytetowa 6. Turystyka i kulturaCelem  nadrzędnym  tej  osi  priorytetowej  jest  wzrost  udziału  turystyki  w gospodarce regionu oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój instytucji kultury.Zgodnie  z  celami  Unii  Europejskiej,  niezbędne  są  inwestycje  w  infrastrukturę,  które wpływają  na  zwiększenie  możliwości  zatrudnienia,  w  szczególności  w  perspektywie długookresowej,  poprzez  podniesienie  konkurencyjności  regionu.  Potencjał  tworzenia możliwości zatrudnienia i w konsekwencji podnoszenia konkurencyjności gospodarki, istnieje bezsprzecznie w obszarze infrastruktury turystycznej i kulturalnej. Ze względu na niski standard bazy turystycznej oraz niewystarczającą  - w stosunku do posiadanego przez region potencjału – ilości obiektów infrastruktury turystycznej dla wzrostu poziomu  ruchu  turystycznego  konieczny  jest  ich  rozwój.  Wsparcie  w tym  zakresie  dotyczyć będzie  m.in.  szlaków,  tras  turystycznych,  wyciągów  narciarskich,  przystani  wodnych  czy kąpielisk.  Ważnym  elementem  wsparcia  będą  przedsięwzięcia  zmierzające  do  tworzenia nowych  produktów  turystycznych,  wzbogacających  ofertę  województwa  o  nowe  atrakcje  i usługi. Podstawą zagospodarowania czasu wolnego turystów jest obok korzystania z obiektów turystycznych  sieć  instytucji  kultury.  Podmioty  te  prowadząc  działalność  kulturalno-rozrywkową, a także oświatową związaną z upowszechnianiem dóbr kultury kreują imprezy i  wydarzenia,  które  również  przyciągają  turystów.  Dodatkowo  instytucje  kultury  czerpiąc  z lokalnego i regionalnego dziedzictwa wzmacniają regionalizm stanowiący istotne źródło atrakcji turystycznych. Instytucje te ponadto kształtują przyjazne dla ludzi środowisko oraz odgrywają znaczącą rolę w procesie edukacji, humanizacji społeczeństwa oraz jego kulturowej identyfikacji  wpływając w istotny sposób na sferę gospodarki.
Oś priorytetowa 7. Spójność wewnątrz regionalnaCelem  nadrzędnym  tej  osi  priorytetowej  jest  zmniejszenie  występujących  wewnątrz województwa  różnic  rozwojowych.  Realizacja  tego  celu  będzie  następować  poprzez  cele 
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szczegółowe  takie  jak  wzmocnienie  ośrodków  miejskich,  ożywienie  społeczno-gospodarcze obszarów  zdegradowanych  oraz  zwiększenie  atrakcyjności  inwestycyjnej  obszarów marginalizowanych gospodarczo.Istotną  cecha  polityki  spójności  jest  możliwość  jej  dostosowania  do  szczególnych potrzeb,  wyzwań  oraz  szans  stojących  przed  różnymi  obszarami  geograficznymi.  Zgodnie  z wytycznymi  Komisji  Europejskiej  uwzględnianie  wymiaru  terytorialnego  będzie  pomocne  w tworzeniu zintegrowanych wspólnot oraz przyczyni się do tego, iż ogólny potencjał wzrostu nie będzie  ograniczany  przez  nierównomierny  rozwój.  Poprawa  wewnętrznej  spójności  regionu służy  zapewnieniu  całemu  jego  terytorium  udziału  we  wzroście  społeczno-gospodarczym. Wsparcie  obszarów przeżywających największe trudności  strukturalne oraz włączenie  ich w proces  podnoszenia  konkurencyjności  regionu  wpłynie  na  umocnienie  pozycji  województwa jako całości.Występujące w regionie różnice rozwojowe nie mają jednolitego podłoża i są wynikiem zarówno  długookresowych  zapóźnień  cywilizacyjnych,  jak  i  niekorzystnych  zjawisk zachodzących  w  trakcie  ostatnich  kilkunastu  lat  w  związku  z  transformacją  systemową. Zróżnicowania  wewnątrz  regionalne  dostrzegalne  są  w  województwie  podkarpackim  już  na poziomie podregionów, ale dopiero pełny zarys dysproporcji ujawnia się w wymiarze lokalnym, gdzie zauważalne są  różnego typu obszary problemowe występujące w obu wchodzących w skład województwa podregionach. Wskazane uwarunkowania powodują, iż konieczne jest podjęcie działań dostosowanych do różnych typów obszarów problemowych występujących na terenie całego województwa. W ramach  niniejszej  osi  priorytetowej  wyodrębnione  zostały  trzy  następujące  typy  obszarów problemowych: wymagające rewitalizacji miasta lub ich części, obszary i obiekty zdegradowane m.in.  w wyniku upadku przemysłu,  likwidacji  Państwowych Gospodarstw Rolnych, jednostek wojskowych  czy  zaniechania  rozpoczętych  inwestycji  ze  względu  na  przemiany  społeczno-gospodarcze,  a  także  obszary  marginalizowane  gospodarczo  charakteryzujące  się  niską skutecznością w przyciąganiu firm.W miastach koncentrują się miejsca pracy, przedsiębiorstwa i szkoły wyższe. Ponadto miasta  przyciągają  osoby  o  wysokich  kwalifikacjach,  które  mają  duży  wpływ  na  rozwój przedsiębiorczości i innowacji. W obrębie miast gromadzą się nie tylko czynniki dynamizujące rozwój,  ale  również  problemy  takie  jak:  bezrobocie,  wykluczenie  społeczne  i  przestępczość, które często skupiają się na obszarach dotkniętych kryzysem. Na terenach miejskich wymiar środowiskowy,  ekonomiczny  i  społeczny  są  ze  sobą  ściśle  powiązane.  W  województwie 
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podkarpackim w szczególnej sytuacji  znajdują się miasta,  których rynek pracy opierał  się  na dominacji  jednego  lub  kilku  przedsiębiorstw  obecnie  ograniczających  zatrudnienia  lub zlikwidowanych, czego efektem jest degradacja tkanki miejskiej. W ramach niniejszej osi środki przeznaczone zostaną na przeciwdziałanie tym niekorzystnym zjawiskom zarówno w wymiarze technicznym,  społecznym,  gospodarczym  jak  i  środowiskowym.  Proces  rewitalizacji  miast wiązał  się  będzie  nie  tylko  z  uwzględniającą  aspekt  środowiskowy  odnową  obiektów  i  przestrzeni  miejskich,  ale  również  z  przywróceniem  im  ważnych  dla  miasta  funkcji  oraz aktywizacją  mieszkańców.  Dodatkowo  podejmowane  będą  kroki  zmierzające  do  rozwoju mieszkalnictwa w celu zaspokojenia znaczących i stale rosnących potrzeb w tym zakresie. Ponownego ożywienia wymagają również obszary zdegradowane, które utraciły swoje dotychczasowe  funkcje.  W  województwie  podkarpackim  są  to  zarówno  tereny,  na  których koncentrował  się  przemysł,  znajdowały  się  obiekty  Państwowych  Gospodarstw  Rolnych  lub zlokalizowane były jednostki wojskowe. W bardziej rozproszonym wymiarze występują także rozpoczęte,  lecz  zaniechane  inwestycje  o  wielorakim  charakterze.  Wszystkie  te  obszary wymagają  przekształcenia,  aby  na  nowo  mogły  zostać  wykorzystane  do  pełnienia  funkcji społecznych i gospodarczych. Tam gdzie będzie to możliwe uwzględniona zostanie konieczność dążenia do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Porządkowanie obszarów zdegradowanych będzie  miało  również  niezwykle  istotny  wymiar  środowiskowy,  gdyż  przyczyni  się  do zmniejszenia  związanych z  niektórymi  obszarami  zdegradowanymi zagrożeń ekologicznych i doprowadzi do bardziej racjonalnego gospodarowania przestrzenią.Na  terenie  województwa  występują  wyraźnie  dostrzegalne  obszary  marginalizowane gospodarczo,  charakteryzujące  się  wysoką  stopa  bezrobocia,  małą  liczbą  podmiotów gospodarczych,  niskimi  nakładami  inwestycyjnymi  w  przedsiębiorstwach  oraz  niewielką wartością produkcji sprzedajnej przemysłu. Dążenie do osiągnięcia spójności tych obszarów z resztą  województwa  opierać  się  będzie  na  wykorzystaniu  ich  potencjału  m.in.  poprzez tworzenie  warunków  dla  rozwoju  przemysłu,  w  tym  przetwórstwa  produktów  rolnych,  jak również usług np. turystycznych. Ponadto wspierane będą projekty polegające na aktywizacji obiektów niezagospodarowanych oraz tych, które w efekcie zaniechania inwestycji nie zostały zakończone. Realizowane przedsięwzięcia stworzą możliwości dywersyfikacji źródeł dochodów na omawianych obszarach,  w oparciu o ich walory przyrodnicze i  kulturowe,  wykorzystanie położenia przy zewnętrznej granicy UE i bliskości rynków wschodnich, bądź inne walory tych obszarów.
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Rewitalizacja miastMiasta  są  ośrodkami  najsilniej  przyczyniającymi  się  do  rozwoju  społecznego, gospodarczego  i  przestrzennego.  Stanowią  one  centra  gospodarcze,  kulturalne  i  usługowe odgrywające  kluczową  rolę  dla  obszarów,  które  je  otaczają.  Dlatego  w  województwie podkarpackim,  jako  najmniej  zurbanizowanym  regionie  w  kraju,  niezbędne  jest  dążenie  do wzmocnienia miast poprzez ich odnowę. Dzięki rewitalizacji miast wzrośnie ich atrakcyjność co przyczyni  się  do  ograniczenia  niekorzystnych  trendów  migracji  charakteryzujących  region. Rozwój mieszkalnictwa w miastach jako lokalnych biegunach wzrostu przyczyni się także do podniesienia poziomu urbanizacji województwa.W  przedstawionym  zakresie  realizowane  będę  przedsięwzięcia  służące  odnowie centrów  miasta  oraz  rewitalizacji  dzielnic  zdegradowanych  zarówno  pod  względem technicznym  i  funkcjonalnym,  jak  też  społecznym.  Wsparcie  służyć  będzie  uwzględniającej wymiar środowiskowy odnowie historycznych części miast, ich centrów oraz zdegradowanych osiedli.  Celem  projektów  rewitalizacji  będzie  ożywienie  społeczne  i  gospodarcze  poprzez dostosowanie  objętych  nimi  obszarów  i  obiektów  do  potrzeb  gospodarczych,  społecznych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych oraz mieszkalnych. Ponadto możliwa będzie również realizacja  projektów  dla  obszarów  dotkniętych  lub  zagrożonych  degradacją  fizyczną  i wykluczeniem  społecznym,  koncentrujących  się  na  rozwoju  mieszkalnictwa.  Działania  te  w miarę  możliwości  będą  uwzględniać  potrzeby  poprawienia  wydajności  energetycznej istniejących budynków i zwiększenia wydajności produkcji, transmisji oraz dystrybucji ciepła i elektryczności.  
Rewitalizacja obszarów zdegradowanychW  wyniku  procesów  restrukturyzacyjnych  związanych  z  dostosowaniem  gospodarki regionu  do  warunków  wolnorynkowych  szereg  przedsiębiorstw  zostało  zlikwidowanych,  a niektóre podmioty po przekształceniach ograniczyły zakres swojej działalności. Zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej spowodowała również zaniechanie realizacji niektórych rozpoczętych inwestycji,  w tym również publicznych.  Skutkiem wskazanych zjawisk jest  degradacja  części obszarów  i  obiektów  oraz  wzrost  poziomu  bezrobocia  przyczyniający  się  do  marginalizacji  niejednokrotnie  całych  grup  społecznych.  Rewitalizacja  obszarów  zdegradowanych  poprzez nadanie im nowych funkcji ma na celu odwrócenie tej niekorzystnej sytuacji.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  43



 Lokalny Plan Rewitalizacji Gminy Frysztak na lata 2010-2015

W  przedstawionym  zakresie  realizowane  będą  przedsięwzięcia  służące  adaptacji  do nowych funkcji obszarów i obiektów poprzemysłowych, po pegeerowskich, po wojskowych oraz takich, które są wynikiem zaniechania rozpoczętych inwestycji.  Celem projektów rewitalizacji będzie  ożywienie  społeczne  i  gospodarcze  poprzez  dostosowanie  objętych  nimi  obszarów  i obiektów do potrzeb gospodarczych,  społecznych,  edukacyjnych,  kulturowych,  turystycznych oraz mieszkalnych. We wskazanych przedsięwzięciach uwzględnione zostaną także inne aspekty środowiskowe. 
Oś priorytetowa 8. Pomoc technicznaCelem nadrzędnym ostatniej  osi  priorytetowej  jest  efektywna realizacja Regionalnego Programu  Operacyjnego  Województwa  Podkarpackiego.  Realizacja  celu  następować  będzie poprzez cele szczegółowe takie jak umożliwienie sprawnego funkcjonowania systemu realizacji programu oraz zapewnienie ciągłości procesu programowania,  upowszechnienie informacji  o dostępnym  wsparciu  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego  oraz  promocji  efektów  programu,  zagwarantowanie  prawidłowego przygotowania  projektów  w  celu  ulepszenia  ich  wdrażania  oraz  pełne  uczestnictwo  w jednolitym komputerowym systemie monitoringu.Absorpcja tak dużych środków wymagać będzie znacznych nakładów finansowych na zapewnienie  sprawnego  systemu  zarządzania,  wdrażania,  monitorowania,  informowania  i promocji oraz kontroli i oceny pomocy strukturalnej. Ze względu na rozszerzenie kompetencji i  zadań  realizowanych  na  poziomie  województwa  w  zakresie  zarządzania  oraz  wdrażania konieczne będzie rozbudowanie systemu instytucjonalnego, związane m.in. z zaangażowaniem dodatkowych kadr o odpowiednich kwalifikacjach. W tym celu wsparcie udzielone będzie na wzmocnienie  potencjału  administracyjnego  poprzez  m.in.:  finansowanie  zatrudnienia  oraz stworzenie  i  wdrożenie  systemu  motywacji  płacowych  i  pozapłacowych  dla  pracowników uczestniczących  w  realizacji  RPO  WP  oraz  podnoszenie  kwalifikacji  zawodowych  personelu obsługującego  program  na  poziomie  Instytucji  Zarządzającej  oraz  innych  instytucji zaangażowanych w jego wdrażanie. Należy stwierdzić, iż zakres zadań prezentowanych w niniejszym dokumencie odpowiada warunkom  kwalifikowalności  wydatków  określonych  w  RPO  WP.  Stanowi  jednocześnie odzwierciedlenie  podstawowych  założeń  oraz  celów  zdefiniowanych  w jego ramach. 
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3 Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020Strategia  na  lata  2007-2020  jest  trzecim  dokumentem  programowym przygotowanym przez  Zarząd Województwa od momentu wprowadzenia reformy ustrojowej i administracyjnej  państwa  i  ustanowienia  województwa  samorządowego  jako  podmiotu  realizującego  własną politykę regionalną.  W odróżnieniu od pierwszej Strategii na  lata 2000-2006 oraz późniejszej jej aktualizacji na  lata 2004-2006,  obecny  dokument,  obejmujący  znacznie  szerszy  horyzont  czasowy,  powstał w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej i wynikających z niego nowych szans, praw oraz zobowiązań. Zmienił  się  wiec  nie  tylko  punkt  odniesienia,  którym  obecnie  nie  jest już wyłącznie Polska, lecz zjednoczona Europa, ale  również sposób określania własnych  możliwości  w  oparciu  o  innowacyjność  technologiczną  i  organizacyjną  oraz uczestnictwo w globalnej, zintegrowanej gospodarce i finansach.
Strategia  rozwoju  województwa  podkarpackiego na  lata  2007-2020 wyznacza  cele  i działania,  służące przełamywaniu  strukturalnych  problemów  gospodarczych i  społecznych oraz   podnoszeniu  konkurencyjności  regionu.  Są  to  wyzwania,  którym  województwo podkarpackie musi sprostać w dobie postępującego procesu globalizacji, liberalizacji i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Celem   strategicznym   jest   „podniesienie   krajowej   i   międzynarodowej konkurencyjności   gospodarki regionu  poprzez  wzrost  jej   innowacyjności,  a  tym samym efektywności,  która  stworzy  warunki  do zwiększenia zatrudnienia oraz wzrostu dochodów i  poziomu życia ludności”.Nadrzędnym   celem   Strategii  jest   zapewnienie   województwu  podkarpackiemu partnerskiej  i  konkurencyjnej   pozycji   w   Polsce   i   Europie,   w  oparciu   o   geograficzne położenie,  potencjał demograficzny, tradycje przemysłowe, walory środowiskowe, historyczne i kulturowe.  Połączenie   innowacyjnego   potencjału   obecnych   już   w   regionie międzynarodowych   korporacji  i  doświadczeń   wielkoprzemysłowych   zakładów   pracy   z elastycznymi  strukturami  małych  i  średnich przedsiębiorstw  przemysłu  maszynowego   i informatycznego,  ekologiczne  rolnictwo  oraz  stałe zwiększanie  tempa eksportu, dynamiki wewnętrznego  popytu,  akumulacji  kapitału  wewnętrznego  oraz  atrakcyjności   inwestycyjnej województwa  pozwoli  na  realizację  zamierzeń  odpowiadających  zarówno cywilizacyjnym wyzwaniom   współczesności,   jak   i   oczekiwaniom   mieszkańców   województwa podkarpackiego.
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Misja  strategii   powinna  się  przejawiać  w  doskonaleniu  podejmowanych działań prowadzących   do   systematycznego    i   konsekwentnego   podnoszenia   konkurencyjności regionu  Podkarpacia,  tj.  przedsiębiorstw,  instytucji,  układów  przestrzennych  –  powiatów, gmin, podnoszenia  aspiracji  społeczeństwa  i  poziomu  wykształcenia  w  strukturze  krajowej,  europejskiej  i światowej, w drodze przyspieszania procesu rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturowego  poprzez  skracanie  dystansu   cywilizacyjnego,   dążąc   do   kształtowania społeczeństwa   informacyjnego,   w drodze  zmian  jego  struktur   wewnętrznych,   poprzez podnoszenie  jego  atrakcyjności  dla  napływu czynników  wzrostu,  racjonalne  wykorzystanie środków  zewnętrznych  i  aktywizacji  środków wewnętrznych,   przy  dążeniu do  zapewnienia wyższego  poziomu   spójności   gospodarczej,   społecznej,  kulturowej   oraz   spójności przestrzennej  z  układami  międzyregionalnymi,  krajowymi,  europejskimi  i  światowymi, a także spójności wewnątrz regionalnej.Zapisy  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  Powiatu  Jasielskiego  pozostają  w  zgodzie  z  zaprezentowanymi  założeniami  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020. 
4 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego Obecny  Plan  Zagospodarowania  Przestrzennego  Województwa  Podkarpackiego  został przyjęty  przez  Sejmik  Województwa  Podkarpackiego  uchwałą  z  dnia  30 sierpnia 2002 roku. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego jest podstawowym narzędziem prowadzenia przez władze samorządowe polityki regionalnej, w tym kształtowania i utrzymania ładu przestrzennego. Plan określa zasady organizacji struktury przestrzennej  województwa,  w  tym  podstawowe  elementy  sieci  osadniczej,  rozmieszczenie infrastruktury  społecznej,  technicznej  i  innej,  wymagania  w  zakresie  ochrony  środowiska naturalnego  i  ochrony  dóbr  kultury,  ochrony  przeciwpowodziowej,  obszary  strategiczne  dla zagospodarowania przestrzennego, w tym pasa koncentracji rozwoju oraz obszary dla realizacji  programów rządowych  i wojewódzkich. Ogólnym  celem  polityki  przestrzennej  województwa  jest  sterowanie  rozwojem przestrzennym,  podejmowanie  działań  oraz  określenie  i  realizacja  zadań  publicznych  o znaczeniu ponadlokalnym, które w efekcie przyniosą:
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 Korzystniejsze warunki dla zrównoważonego rozwoju województwa oraz podnoszenia poziomu i jakości życia mieszkańców tak, aby zbliżyć ten poziom do średniego poziomu kraju;
 Przełożenie  priorytetów  określonych  w  strategii  rozwoju  województwa  do układów przestrzennych;
 Poprawę  warunków  dla  rozwoju  przedsiębiorczości,  powstawania  małych  i  średnich  przedsiębiorstw,  przyśpieszenia  procesów  restrukturyzacji  dużych przedsiębiorstw publicznych i tą drogą tworzenie nowych miejsc pracy;
 Włączenie  regionu  do  programu  integracji  europejskiej,  programów  finansowania rozwoju  oraz  dostosowania  możliwości  potencjału  wytwórczego  województwa  do wymogów  unijnych,  szczególnie  w  zakresie  norm  jakościowych  wytworzonego produktu;
 Warunki  do  odzyskania  tradycyjnych  rynków  zbytu  oraz  powiązań  gospodarczych  z krajami Europy wschodniej, szczególnie Ukrainy, oraz promocję dla rozwoju obszarów koncentracji podmiotów gospodarczych wytwarzających produkty na te rynki;
 Uzyskanie  statusu  umożliwiającego  akceptacje  przez  Unię  Europejską  tradycyjnych technologii upraw, hodowli i wytwarzania produktów spożywczych oraz ich promocję na rynkach unijnych;
 Likwidację  zaniedbań  w  stosunku  do  średnich  krajowych  w  zakresie  wyposażenia województwa  w  infrastrukturę  techniczna,  społeczną i  ekonomiczną,  jak  również  ochronę  środowiska  dostosowując  ją  do  potrzeb społeczności  wojewódzkiej  i  standardów  międzynarodowych,  osiągnięcie  przez województwo w przedmiotowym zakresie średnich krajowych;
 Lepsze  wykorzystywanie  istniejących  potencjałów  endogenicznych  oraz  wzmocnienie nowych szans i mocnych stron województwa, przy jednoczesnym osłabieniu zagrożeń i słabych stron;
 Większą  konkurencyjność  województwa  zachęcającą  do  inwestowania  kapitału krajowego i zagranicznego;
 Efektywniejsze wykorzystanie istniejącego stanu zainwestowania terenu. 
Zapisy  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  Powiatu  Jasielskiego  pozostają  w  zgodzie  z  zaprezentowanymi  założeniami  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego Województwa Podkarpackiego.
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5  Strategia  rozwiązywania  problemów  społecznych  dla  gminy  Frysztak  na  lata 

2007 - 2015Strategia niniejsza uwzględnia rozwój instytucji  pomocy społecznej,  jej  przejście od realizacji funkcji ratowniczej do prewencyjno-usługowej oraz malejącą opiekuńczą rolę państwa na rzecz pomocy  samorządowej  i  organizacji  pozarządowych.  W  nowej  roli  pomoc  społeczna  będzie instytucją opartą na kapitale społecznym lokalnej społeczności, uwzględniając tym samym nową rolę  świadczeniobiorców  –  od  biernego  klientyzmu  do  aktywnej  partycypacji  w  procesie pomocy. W głównych założeniach metodycznych Strategia Rozwiązywania  Problemów Społecznych w gminie Frysztak składa się:• z diagnozy aktualnego stanu pomocy społecznej w gminie,• prognozy potrzeb społecznych społeczności lokalnej,• celu strategicznego ogólnego i celów szczegółowych (operacyjnych),• metod realizacji celów,• harmonogramu,• oraz z przedstawienia całościowej wizji polityki społecznej w perspektywie czasowej do 2015 roku.Opracowanie niniejszej strategii było wymogiem ustawy o pomocy społecznej z dnia

12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 Nr 64, poz. 593), która w art. 17 ust.1. pkt.1 mówi:„Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: •  opracowanie  i  realizacja  gminnej  strategii  rozwiązywania  problemów  społecznych  ze szczególnym  uwzględnieniem  programów  pomocy  społecznej,  profilaktyki  i  rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, której celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka”.
Znowelizowana  ustawa o pomocy społecznej  stanowi  kolejny  etap budowy nowego systemu aktywnej polityki społecznej w Polsce mając na celu stworzenie solidnego fundamentu polityki opartej na trzech działaniach:
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• systematyczne i kompleksowe budowanie sieci bezpieczeństwa socjalnego i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, oparte na realnych podstawach utrzymania gospodarstw domowych, • tworzenie spójnego system wspierającego aktywizację osób bezrobotnych na rynku pracy i na polu pomocy społecznej, tak aby każdemu zagwarantować szansę aktywizacji i godnego życia,•  tworzenia  skoordynowanego  system  instytucjonalnego,  jasno  prezentującego odpowiedzialność instytucji rządowych i samorządowych, otwierający jednocześnie przestrzeń dla aktywności obywatelskiej organizacji sektora pozarządowego.Niniejsza  Strategia  jest  także  istotną  potrzebą  i  wymogiem  nowej  sytuacji  społeczno gospodarczej  gminy  Frysztak,  regionu  podkarpackiego  i  Polski,  związanej  głównie  z wstąpieniem  naszego  kraju  do  Unii  Europejskiej  (maj  2004  r.)  oraz  zupełnie  nowymi możliwościami związanymi z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych na rozwój lokalny, w tym politykę  społeczną.  Oparcie  funkcjonowania  polityki  społecznej  w  gminie  na  długofalowym planowaniu, na przejrzystych celach o różnym horyzoncie czasowym, pomaga zarządzać sferą polityki  społecznej  i  ułatwia  pozyskiwanie  funduszy  zewnętrznych  na  realizację  zadań tejże polityki. Strategia pomaga także skoordynować działania różnych instytucji działających na polu polityki społecznej w gminie wokół głównego kierunku działań i  głównych problemów w tej sferze. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Frysztak nie ogranicza się w swych  zapisach  tylko  do  zadań  realizowanych  bezpośrednio  przez  instytucje  gminy:  Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Strategia proponuje przede wszystkim zadania, które stanowią wyzwania dla całej społeczności lokalnej i wszystkich instytucji działających na polu polityki społecznej w gminie Frysztak. Taka zasada partnerstwa i współpracy jest jednym z fundamentalnych elementów polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Okres realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Frysztak przyjęto na osiem lat (2007-2015),  co ułatwi władzom gminy formułowanie zadań do realizacji w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Strategia posiada ścisłą korelację z kluczowymi dokumentami planistycznymi na szczeblu lokalnym:– Strategią Rozwoju Powiatu Strzyżowskiego na lata 2002 -2010,– Strategią Rozwoju Gminy Frysztak,– Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,– Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
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–  Gminnym  Programem  Przeciwdziałania  Narkomanii, –  Programem  Wychowanie  Dzieci  i Młodzieży przez sport,– Planem Operacyjnym Funkcjonowania Gminy Frysztak,– Planem Przygotowań Publicznej i Niepublicznej Służby Zdrowia Gminy Frysztakna Potrzeby Obronne Państwa,– Planem Obrony Cywilnej Gminy Frysztak,– Planem reagowania kryzysowego Gminy Frysztak,– Sprawozdaniem MPiPS -03 (sprawozdawczość z udzielonych świadczeń pomocyspołecznej – pieniężnych, w naturze i usługach),– Programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,– Planem odnowy miejscowości Frysztak,– Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak,– Programem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,– Programem ochrony środowiska dla Gminy Frysztak,Ponadto Strategia jest zgodna:•  z  tezami  Sektorowego  Programu  Operacyjnego  "Rozwój  Zasobów  Ludzkich",  którego finansowanie  odbywa  się  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  zakresie przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego, promowania aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka,  aktywnej  polityki  rynku pracy i  wyrównywania szans kobiet na rynku pracy, • z działaniami przewidzianymi do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju  Regionalnego  finansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju Regionalnego w zakresie rozwoju umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwościami kształcenia ustawicznego w regionie,•  na płaszczyźnie ogólnokrajowej i wojewódzkiej Strategia pozostaje w zgodności ze Strategią Polityki Społecznej na lata 2007-2013 przyjętą przez Radę Ministrów 13 września 2005 r.,• ze Strategią Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2007 – 2013,• ze Strategią rozwoju edukacji na lata 2007 – 2013,• ze Strategią Państwa dla Młodzieży na lata 2003 – 2012, 
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• z Narodową Strategią Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2013,•  z  Narodowym  Programem Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  na lata 2006-2015 zgodnie z projektem z końca stycznia 2006 r.,• z Ustawą o Przeciwdziałaniu Narkomanii z 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005 Nr 179, poz. 1485),•  z  Krajowym Planem Działań na Rzecz Integracji  Społecznej na lata 2004- 2006,  przyjętym przez Radę Ministrów 21 września 2004 r.,• ze Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego,• ze Strategią Lizbońską,• z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007 – 2013.,• z Poakcesyjnym Programem Wsparcia Obszarów Wiejskich,•  ze  Strategią  rozwoju  obszarów  wiejskich  i  rolnictwa  na  lata  2007  –  2013  (z  elementami prognozy do roku 2020), - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, czerwiec 2005r.,•  z  Założeniami  do reformy systemu integracji  społecznej  oraz  służb społecznych(projekt)  - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, czerwiec 2006r.• ze Strategią Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 2009 – 2015.
III. Założenia Programu Rewitalizacji

1. Okres programowania Okres realizacji  Lokalnego Programu Rewitalizacji  Gminy Frysztak programuje działania inwestycyjne na lata 2010 – 2015. Wynika to z faktu członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, w której obowiązuje 7-letni okres planowania budżetu (dodatkowo w proponowanym przedziale czasowym uwzględniono zasadę n+2 programowania wykorzystania środków).W  ramach  niniejszego  dokumentu  zostały  scharakteryzowane  przykładowe  rozwiązania projektowe, zaproponowane na etapie jego opracowywania przez potencjalnych wykonawców inwestycji (beneficjentów korzystających z pomocy strukturalnej). Zaznaczyć należy, że lista ta nie jest katalogiem zamkniętym i każdy podmiot spełniający warunki określone w dalszej części dokumentów będzie mógł realizować swoje zadania.  
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2. Zasięg  terytorialny  rewitalizowanego obszaru oraz uzasadnienie wyboru W  wyniku  przeprowadzenia  analizy  sytuacji  społeczno-gospodarczej,  stanu  środowiska, infrastruktury  technicznej  m.in.  pod  kątem  jej  wykorzystania,  oraz  na  podstawie  kryteriów określonych w art. 47 ust. 1 Rozporządzenia komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006  r. dokonano wyboru obszaru rewitalizowanego. Rewitalizowany obszar dotyczy miejscowości Stępina.Uzasadnienie wyboruPodstawowym  czynnikiem  związanym  z  wyznaczeniem  obszaru  zdegradowanego  był niekorzystny  wskaźnik  w  miejscowości  Stępiana  związany  z   prowadzeniem  działalności gospodarczej.   Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób – dla gminy wynosi 3,48 % dla miejscowości Stępina wynosi 2,24 %.  Pozostałe aspekty, które miały wpływ na określenie obszaru przeznaczonego do rewitalizacji są następujące :- brak wykorzystania kompleksu powojskowego zlokalizowanego w Stępinie,  (pozostałość po działaniach z czasów II Wojnie Światowej). Jeden z obiektów w sezonie letnim udostępniany jest dla turystów, pozostałe obiekty nie mają do tej pory żadnego przeznaczenia.-   występowanie  wysokiego poziomu zagrożenia zanieczyszczeniem źródeł wody pitnej oraz duże zagrożenie powodziowe. 

Mapa 2 Stępina na tle gminy Frysztak.
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Źródło: Gmina Frysztak

Mapa 3 Kompleks bunkrów na tle mapy terenowej.
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Źródło: www.fortykrakow.net

Mapa 4 Rozmieszczenie kompleksu bunkrów. 
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Powyższa mapa przedstawia rozmieszczenie poszczególnych obszarów kompleksu bunkrów w gminie Frysztak, miejscowości Stepna.
Opis obiektuZespół  schronów  obejmuje  obszar  o  wymiarach  ok.  1000  x  500  m,  leżący  w  dolinie  strumienia  Stępinka.  Zachowało  się  7  obiektów  o  konstrukcji  żelbetowej.  Cały  zespół  liczył  kilkadziesiąt budynków, wieży strażniczych, bunkrów bojowych i strzelniczych. W skład zespołu wchodziło  także  kilka  budynków  drewnianych  wraz  z  willą  przeznaczoną  dla  dowódców najwyższej rangi.  Około 600 m. od głównego bunkra znajdowało się trawiaste lądowisko dla samolotów,  obecnie  teren  ten  jest  częściowo  zabudowany.  Zespół  dzieli  się  na  dwie  grupy budowli: o znaczeniu zasadniczym i uzupełniającym. Trzeba zaznaczyć, że całość była doskonale 
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z  Niemiecką  precyzją  zaplanowana,  wybudowana  i  urządzona.  Zespół  był  całkowicie samowystarczalny  i  przygotowany  na  wszelkie  działania  wojenne.  Zachowało  się  dużo materiałów opisujących dokładnie wyposażenie  wszystkich pomieszczeń i  ich przeznaczenia. Obiekt nr 1 Żelbetowy schron tunelowy dla pociągu o długości prawie 400 m. Usytuowany jest równolegle do rzeki, u stóp pokrytego lasem zbocza. Budowla jest w znacznej części naziemna, ze  względu  na  znaczną  długość,  ułatwiającą  trafienie  bombą  lotniczą,  wyeliminowano prostolinijny narys całej budowli, dlatego schron ma w rzucie poziomym kształt wycinka łuku kołowego o załamaniu około 8o. Schron podzielony jest na trzy sekcje (159 m, 72 m, 152 m), oraz przedsionek o dł.  około 10 metrów. W poprzecznym przekroju pionowym budowla ma kształt niesymetrycznego ostrołuku, dla sprowokowania poślizgu trafiających bomb lotniczych. Grubość  murów  przekracza  2  metry.  Według  niemieckiej  klasyfikacji  odporności  obiektów fortyfikacyjnych  z  1939r.,  schron  zapewniał  przebywającym  wewnątrz  ludziom  całkowite bezpieczeństwo przy kilkukrotnym trafieniu w to samo miejsce pocisku artyleryjskiego kalibru 220 mm. Do schronu prowadzi łącznie 9 otworów komunikacyjnych, każdy wyposażony był w śluzę  chroniącą  przed  wybuchem  oraz  skażeniami  chemicznymi  i  biologicznymi.  Wewnątrz schronu znajdowało się szereg pomieszczeń magazynowych i schronowych dla załogi i obsługi  pociągu. Schron kolejowy oznaczony nr 1 połączony był podziemnym kanałem ze schronem nr 2,  który  stanowił  jego  zaplecze.  Budynki  oddalone  są  od  siebie  o  około  80  m.  Schron  ten podzielony  był  na  kilka  oddzielnych  bloków,  w  każdym  z  nich  znajdowały  się  urządzenia zapewniające  funkcjonowanie  całego  zespołu:  grzewcze,  zaopatrujące  w  wodę,  produkujące energię elektryczną, filtrujące powietrze. W budynku tym znajdowały się też zapasy wszelkich paliw  i  materiałów.  Pozostałe  obiekty  to  budowle  pomocnicze  -  bunkry  bierno  -  bojowe oddalone od kilkudziesięciu do kilkuset metrów od głównego obiektu. Wszystkie o doskonałej  odporności na wybuchy o grubości ścian ok. 2 m. Zadaniem ich było ukrycie drużyn piechoty i  zablokowanie  dostępu  do  głównych  obiektów.  Wszystkie  zaopatrzone  były  w  stanowiska ogniowe i urządzenia filtrujące powietrze. 
Rysunek 1 Schron kolejowy.
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Źródło: http://www.frysztak.pl

Przedmiot projektu:Rewitalizacja obiektu powojskowego w miejscowości Stępina z wyposażeniem w infrastrukturę laboratoryjną dla celów społeczno-gospodarczych. 
3. Kryteria  wyboru  pilotażu  i  kolejność realizacjiZadania, które będą realizowane na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji w różny sposób wpływają na rozwój społeczny i gospodarczy obszaru. Istotny jest fakt,  iż inwestycje, które zostały wymienione w dokumencie nie są katalogiem zamkniętym przedsięwzięć, które odpowiadają  wytycznym  niniejszego  Programu.  Szczegółowa  lista  zadań  przeznaczonych  do realizacji uzależniona będzie od dostępności środków oraz stopnia realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji. W przypadku realizacji takich zadań, głównym i decydującym kryterium kolejności  wykonywania  oraz  wyboru  konkretnych  rozwiązań  będzie  bieżąca  dostępność środków finansowych.
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Biorąc pod uwagę znaczenie społeczno - gospodarcze inwestycji, które rozpatrujemy pod kątem wyników przeprowadzonej  analizy obszarów oraz wpływu jaki  będą miały na rozwój terenów rewitalizowanych, wskazać można niniejszą hierarchię realizacji:
 Przedsięwzięcia mające na celu poprawę estetyki terenów publicznych.
 Przedsięwzięcia prowadzące do zwiększenia roli turystyki i rekreacji.
 Przedsięwzięcia  wpływające  na  zmniejszenie  skutków  negatywnych  przemian społecznych.
 Przedsięwzięcia  mające  na  celu  przeciwdziałanie  marginalizacji  niektórych  grup społecznych, 
 Przedsięwzięcia nakierowane na polepszenie stanu bezpieczeństwa publicznego.

Zaznaczyć należy, iż pod uwagę przy wyborze brane będą także następujące kryteria:
 Liczba mieszkańców, która będzie objęta oddziaływaniem projektu
 Poziom ubóstwa i wykluczenia
 Stopa długotrwałego bezrobocia
 Trendy demograficzne
 Poziom wykształcenia
 Stopień degradacji środowiska
 Poziom imigracji
 Wpływ na estetykę
 Powierzchnia budynków wyremontowanych na cele kulturalne i turystyczne

Powyższe kryteria mogą posłużyć również za wskaźniki osiągnięcia celów LPR.
IV. Plan działań przestrzennych, gospodarczych i społecznych w okresie 2007 – 2013 i w la-

tach następnych na obszarze rewitalizowanym

Plan działań przestrzennych (techniczno-materialnych) w okresie 2010 – 2015 i latach 

następnych na obszarze rewitalizowanym.

Obecnie nie zgłoszono działań w sferze przestrzennej. 
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W oparciu o wyniki analizy sytuacji gminy – przedstawionej w rozdziałach dokumentu – określono  następujące  problemy  w  sferze  przestrzennej  występujące  na  zdefiniowanych powyżej obszarach, które będą podlegać rewitalizacji:
o Słaby stan infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej;
o Niski standard techniczny dróg, 
o Niski poziom zaawansowania procesu restrukturyzacji tradycyjnej bazy przemysłowej;
o Zniszczenie naturalnego krajobrazu przez przypadkową zabudowę;
o Słabo rozwinięte zaplecze rekreacyjno-sportowe.
Na podstawie tak określonych problemów, wyodrębniono następujące cele rewitalizacji w sferze przestrzennej, zmierzającej do zmniejszenia negatywnego ich oddziaływania na otoczenie zewnętrzne.

Plan działań gospodarczych w okresie 2010 – 2015 i w latach następnych na obsza-

rze rewitalizowanym

Przedmiot projektu:Rewitalizacja obiektu powojskowego w miejscowości Stępina z wyposażeniem w infrastrukturę laboratoryjną dla celów społeczno-gospodarczych. 
Zakres projektu:

Prace ogólnobudowlane i remontowe; 

• odkopanie budynku wraz z wykonaniem izolacji przeciwilgociowych oraz termicznych ścian fundamentowych budynku,
• wykonanie posadzek na gruncie z izolacją termiczną i przeciwwilgociową,
• wykonanie nowych otworów przesłoniętych żaluzjami oraz drzwi zewnętrznych,
• wykonanie ścian działowych z drzwiami wewnętrznymi,
• wykonanie posadzek, szpachlowanie ścian i malowanie,
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• remont przegród zewnętrznych budynku - dachu z wymianą pokrycia zewnętrznego i odwodnieniem oraz osuszenie i uszczelnienie ścian zewnętrznych.
Instalacje elektryczne i oświetleniowe, kanalizacyjne, gazowe; 

• rozdzielnia elektryczna i teleinformatyczna,
• instalacje  elektryczne  (oświeltlenie  wraz  z  osprzętem,  gniazda,  słaboprądowe  w tym komputerowe, telefoniczne, kontroli dostępu, odgromowa) oraz instalacje policznikowe na zewnątrz budynku (oświetlenie terenu, iluminacja budynku, monitoring),
• instalacja  wewnętrzna  kanalizacji  sanitarnej,  deszczowej  oraz  wodociągowej  wraz  z wyposażeniem łazienek, pomieszczeń laboratoryjnych i pomieszczeń socjalnych wraz ze sprzętem sanitarnym,
• wewnętrzna instalacja gazowa.

Wykonanie instalacji wentylacji, ogrzewanie, klimatyzacja i przeciwpożarowa;

• instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna: centrala wentylacyjno-chłodzące z odzyskiem ciepła  (rekuperatr),  kanały  nawiewne  z  gruntownym  wymiennikiem  ciepła  oraz wywiewne z filtracją,
• kotłownia  gazowa  z  kotłem  kondensacyjnym  z  zamkniętą  komorą  spalania  oraz podgrzewaczem ciewpłej wody,
• instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowa oraz ogrzewanie podłogowe,

Specjalistyczne działania wykończeniowe;

• podłogi dystansowe,
• sufity podwieszane,
• przegrody wewnętrzne szklane.

Rewitalizacja terenu zewnętrznego wraz z ogrodzeniem;

• oczyszczanie terenu wokół budynku,
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• wykonanie  nowych  przyłączy  gazu,  wody,  kanalizacji  sanitarnej,  deszczowej,  energii elektrycznej, telefonicznej oraz drenażu odwadniającego i ochrony przed powodzią,
• wykonanie  nowego  ogrodzenia  z  bramami  wjazdowymi  i  strefami  wstępu zapewniającego zanieczyszczeniom i zagrożeniu wodami opadowymi,
• wykonanie chodników oraz dróg wewnętrznych oraz wjazdem publicznym na działkę,
• zagospodarowanie terenu zielenią niską i wysoką oraz ekspozycja zewnętrzna,

Serwer  do  przechowywania  danych  wraz   z  oprogramowaniem  oraz  instalacja 

informatyczna, 

Zakup wyposażenia:

• zakup i montaż monitoringu i powiadamiania o warunkach środowiskowych,
• zakup i montaż stacji meteorologicznej z systemem oprogramowania i powiadamiania,
• zakup mebli i wyposażenia do pracowni fizykochemicznej,
• zakup mebli i wyposażenia do pracowni analiz instrumentalnych część I - spektrometr ICP-MS, mineralizator i analizator rtęci,
• zakup wyposażenia do pracowni analiz instrumentalnych część II – chromatografy,
• zakup mebli i wyposażenia do pracowni mikrobiologii
• zakup ambulansów 2 szt. do poboru prób terenowych,
• georadar z oprogramowaniem i wyposażeniem,
• wdrażanie systemu jakości,
• prace związane z procedurą uzyskania akredytacji i badania międzylaboratoryjne.

 

Cel projektu:- rozwiązanie problemu zanieczyszczenia źródeł wody pitnej,- brak wykorzystania obiektów powojskowych, 
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- przyczynienie się do rozwiązania problemu braku dostępności infrastruktury laboratoryjnej,
Uzasadnienie wyboru projektu:

• wysoki  poziom  zanieczyszczenia  źródeł  wody  pitnej  w  miejscowości  Stępina  oraz  w Gminie  Frysztak.  Niski  poziom  skanalizowania  (20%  gospodarstw)  w  wypadku występowania powodzi powoduje wysokie zagrożenie zanieczyszczeniem wód pitnych, które wymagają szybkiego badania.  Odpowiednie badania umożliwią wyeliminowanie zagrożenia zanieczyszczenia wód w newralgicznych miejscach. 
• brak  wystarczającego  monitoringu  jakości  wód  (w  powiecie  Strzyżowskim  nie  ma laboratorium, najbliższa infrastruktura badawcza znajduje się w Jaśle)
• brak wykorzystania obiektów powojskowych, 
•  braku  dostępności  wysokiej  jakości  infrastruktury  laboratoryjnej  służącej  do  badań m.in. jakości wody pitnej,
•  niski wskaźnika działalności gospodarczej w miejscowości Stępina,
• brak  czynnika  wyraźnie  wyróżniającego  Gminę  oraz  miejscowość  w  regionie, (wykorzystanie  infrastruktury  powojskowej  do celów  społecznych  i  gospodarczych  z wysokiej jakości laboratorium może być wizytówką dla tej społeczności)
• niski poziom kapitału prywatnego na terenie gminy
• słabe zaplecze kadrowe (brak wysoko wykwalifikowanej kadry) – projekt przyczyni się do ściągnięcia wysoko wykwalifikowanej kadry. 

Rodzaje usług badawczych dla społeczności oraz dla przedsiębiorstw:

• badania podstawowe wody pitnej dla powiatu strzyżowskiego (brak oddziału Sanepidu w powiecie strzyżowskim),
• niezależne badania konsumenckie – badania jakości produktów spożywczych,
• badania dla gospodarstw domowych (oferowane przede wszystkim w formie bezpłatnej dla osób w sytuacjach kryzysowych m.in. w przypadku wystąpienia powodzi),
• programy  badawcze  na  terenie  Podkarpacia,  z  ewentualną  współpracą  uczelni  (np. badanie wpływu nawożenia na jakość wody pitnej),
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• badania dla producentów / przedsiębiorstw (m.in. badanie dla potrzeb produkcji wina, napojów, mleka),
• udostępnienie  infrastruktury  laboratorium  dla  zdolnych  absolwentów  i  studentów ostatnich roczników, możliwość odbycia stażu),
• możliwość prowadzenia badań dla potrzeb kryminalistyki, sądownictwa.

Grupa docelowa odbiorców ostatecznych:

• mieszkańcy Stępiny i całej gminy Frysztak  (projekt ma wpłynąć na poprawę ,
• mieszkańcy powiatu Strzyżowskiego ,
• mieszkańcy Podkarpacia,
• instytucje związane z monitoringiem i kontrolą wody pitnej (WIOŚ, Sanepid),
• jednostki samorządu terytorialnego,
• absolwenci oraz studenci ostatnich roczników uczelni podkarpackich.

Drugą  sferą  poddaną  analizie,  równie  ważną  w  procesie  formułowania  wniosków dotyczących  sytuacji  społeczno  –  gospodarczej,  jest  sfera  gospodarcza.  Przy  uwzględnieniu wyników analiz zawartych w poprzednich rozdziałach dokumentu, zdefiniowano następujące problemy:
 Brak  liderów  działających  na  rzecz  integracji  środowiska  oraz  inicjatyw  w kierunku rozwoju;
 Niski  poziom  kształcenia  zawodowego  oraz  jego  niedostosowanie  do  potrzeb rynku pracy;
 Niski poziom wykorzystania potencjału turystycznego.

Zaznaczyć  należy,  że  ważnym  aspektem  jest  wskazanie  instrumentów  i  narzędzi  oferowanych  przez  gminę,  a  mających  za  zadanie  intensyfikację  działalności gospodarczej prowadzonej w gminie. 
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Plan działań społecznych w okresie 2010 – 2015 i w latach następnych na obszarze 

rewitalizowanym

Przedmiot projektu:Rewitalizacja obiektu powojskowego w miejscowości Stępina z wyposażeniem w infrastrukturę laboratoryjną dla celów społeczno-gospodarczych. Projekt  ma  również  pozytywny  wpływ  na  aspekt  społeczny  dzięki  wspieraniu  dóbr dziedzictwa  kulturowego,  ze  względu  na  zabytkowość  obiektu  powojskowego.  W  obecnym stanie technicznym obiektu będącego przedmiotem projektu nie jest możliwe przywrócenie lub utrzymanie jego wartości historycznej oraz istnieje poważne zagrożenie, iż budynek ten ulegnie dalszej degradacji. Aspekt ten wpływa na zgodność z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych. 
Plan działań społecznych jest zbieżny z planem działań gospodarczych. Ostatnią sferą poddaną analizie w rozdziałach niniejszego dokumentu, jest sfera społeczna. W trakcie badań zdefiniowano następujące problemy:
 Powiększająca się różnica w dochodach ludności;
 Relatywnie wysoka stopa bezrobocia;
 Malejąca liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym;
 Słabo rozwinięte zaplecze rekreacyjno – sportowe;
 Niski poziom edukacji mieszkańców wsi;
 Degradacja obiektów kulturalnych na wsi;
 Spadek liczby mieszkańców w stosunku do lat ubiegłych;
 Przeważającą grupę osób bezrobotnych stanowią kobiety;
 Wysoki poziom patologii społecznych.

Rodzaje usług badawczych dla społeczności:

• badania dla gospodarstw domowych (oferowane przede wszystkim w formie bezpłatnej dla osób w sytuacjach kryzysowych m.in. w przypadku wystąpienia powodzi),
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• programy  badawcze  na  terenie  Podkarpacia,  z  ewentualną  współpracą  uczelni  (np. badanie wpływu nawożenia na jakość wody pitnej),
• udostępnienie  infrastruktury  laboratorium  dla  zdolnych  absolwentów  i  studentów ostatnich roczników, możliwość odbycia stażu),

Tabela 6 Planowane działania na lata 2010 - 2015

Lp.
Nazwa 

przedsięwzięcia
Opis przedsięwzięcia

Przewidywany 
łączny koszt 

inwestycji

Przewidywane 
źródło finansowania

1. Rewitalizacja obiektu powojskowego w miejscowości Stępina z wyposażeniem w infrastrukturę laboratoryjną dla celów społeczno-gospodarczych. 

Dostosowanie kompleksu powojskowego z okresu II Wojny Światowej do potrzeb cywilnych. Utworzenie laboratorium badania wody pitnej dla powiatu strzyżowskiego.
9 973 988,00 PLN

 Środki własne Starostwa Powiatowego;
 Fundusze Strukturalne  Unii Europejskiej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z gminy Frysztak.
Tabela 7Wskaźniki kluczowe – produktuPowierzchnia terenów poprzemysłowych i powojskowych poddanych rekultywacji Ha ?

Wskaźniki regionalne - produktuPowierzchnia zrewitalizowana służąca prowadzeniu działalności gospodarczej m2  ?
Powierzchnia budynków zrewitalizowanych   na   cele społeczne m2   ?Powierzchnia budynków zrewitalizowanych na cele edukacyjne m2   ?Liczba zrewitalizowanych obiektów zabytkowych szt. 1Liczba budynków o poprawionej wydajności energetycznej i/lub zwiększonej wydajności produkcji,        transmisji oraz dystrybucji ciepła i elektryczności szt. 1
Liczba obiektów poddanych renowacji/ rewaloryzacji/ adaptacji szt. 1Liczba wybudowanych/przebudowanych/ wyremontowanych obiektów infrastruktury drogowej szt. 1

Wskaźniki kluczowe – rezultatu
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Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) szt. 15
Wskaźniki regionalne – rezultatuLiczba firm założonych na obszarach odnowionych szt./rok ?Powierzchnia odnowionych budynków m2  ?Powierzchnia zagospodarowanych obszarów m2  ?Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) dla kobiet szt. 8
Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) dla mężczyzn szt. 7
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z gminy Frysztak.

V. Plan  finansowy  realizacji  rewitalizacji  na  lata  2007  –  2013  i  następne.  Źródła 

finansowania programu rewitalizacji obszarówPlan  finansowy  realizacji  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  obejmuje  jedynie zidentyfikowane w okresie opracowywania Programu planowane przedsięwzięcia inwestycyjne w  okresie  2010  –  2015  (n+3).  Wymienione   projekty  oraz  zakres  finansowy  mają  jedynie charakter planistyczny. Realizowanie  poszczególnych  projektów  i  zadań  inwestycyjnych  uzależnione  jest  od właściwego montażu finansowego środków pochodzących z różnych źródeł. Z bezwzględnym pierwszeństwem  umieścić  należy  realizację  tych  projektów,  które  są  dofinansowywane  z funduszy strukturalnych,  dotacji  czy innych środków finansowych pochodzących z  zewnątrz. Przedstawione w Programie zadania stanowią bazę do konstruowania montażu finansowego i przygotowania  aplikacji  o  wsparcie  finansowe  wskazanych  projektów  ze  środków strukturalnych.W  przypadku  gdy  realizowane  będą  dodatkowe  inwestycje  finansowane  w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, muszą spełnić następujące warunki:
 Uzyskać zaświadczenia o zgodności inwestycji z celami LPR
 Uzyskać  decyzję  właściwego  organu  potwierdzająca  możliwość  realizacji przedsięwzięcia
 Posiadać  zabezpieczenie  środków  finansowych  na  udział  własny  zgodnie  z zasadami określonymi dla programów pomocowych. Kwota musi zostać potwierdzona 
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niezależnymi dokumentami (uchwałą budżetową,  dokumentami bankowymi,  promesą otrzymania pożyczki).
VI. System wdrażania – wyboru prawnej formy zarządzającego programem

Dla celów właściwych realizacji LPR oraz jej monitoringu powołany zostanie Zespół ds. Monitoringu procesu wdrażania zapisów LPR.
1. Powołanie Zespół ds. Monitoringu procesu wdrażania zapisów LPR nie powinno nastąpić nie później niż do 31 grudnia 2010 roku.
2. Zespół,  o  którym  mowa  będzie  składać  się  z  co najmniej  3  osób,  odznaczających  się kwalifikacjami w zakresie niezbędnym do oceny poprawności i terminowości realizacji zapisów  LPR.  Podstawowym i koniecznym kryterium doboru powinny być kwalifikacje kandydatów.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Frysztak do zawarcia umów cywilno-prawnych z członkami Zespołu ds. Monitoringu w związku w wykonywaniem przez nich obowiązków.4. Do  obowiązków  Zespołu  ds.  Monitoringu  procesu  wdrażania  zapisów  Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Frysztak na lata 2010-2015” należeć będzie:a. Ustalenie  listy  i  zakresu  niezbędnych  danych  i  informacji,  koniecznych  do przeprowadzenia procesu monitoringu

b. Wskazanie źródeł oraz procedur generowania i przetwarzania danych,c. Wyznaczenie wskaźników monitoringu LPRd. Zebranie danych,
e. Przetworzenie i analiza danych pod kątem oceny stopnia realizacji celów LPR,f. Określenie  odchyleń  od  przyjętych  wskaźników  oraz  ustalenie  przyczyn  ich występowaniag. Opracowanie zweryfikowanych metod i  narzędzi prowadzących do osiągnięcia rezultatów Programu, a gdyby to było niemożliwe lub nieefektowne, weryfikacja celów LPRh. Wdrożenie rozwiązań,

VII. System monitorowania i oceny wdrażania programu
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Sam proces monitoringu Programu polega na systematycznym zbieraniu  i analizowaniu ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanego działania jak i całego Programu w aspekcie finansowym i rzeczowym. System monitorowania realizacji Programu jest procesem, który ma na celu ukazanie  mi przeanalizowanie stanu zaawansowania wdrażanych projektów oraz ich zgodności z postawionymi założeniami.System monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji odbywać się będzie w oparciu o roczne sprawozdanie z realizacji działań, stanowiące uzupełniający element dokumentu.Istotą  procesu  monitorowania  Programu  jest  wyciąganie  wniosków  służących późniejszej  ocenie  jego  wdrażania,  w  oparciu  o  informacje  wypływające  z  realizacji poszczególnych zadań, a także modyfikowania dalszych działań w celu uzyskania maksymalnych wskaźników efektywności.Istotną  rolę  w procesie  monitorowania  i  stymulowania  działań podjętych  w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji pełnić będzie Wójt Gminy i Rada Gminy Frysztak. Rola ich polegać będzie w głównej mierze na monitorowaniu przebiegu zadań zawartych w programie, celem  ewentualnej  interwencji  –  w  przypadku  stwierdzenia  opóźnień  lub  nieuzasadnionej rezygnacji z ich realizacji.Powodzenie Programu jest w głównej mierze zależne od:
 Aktywnej obecności inwestorów;
 Dobrowolności przystąpienia do Programu;
 Odpowiedniej skali działań oraz autonomii jednostki zarządzającej
 Mobilizacji partnerów instytucjonalnych;
 Wprowadzenia planowanych zamierzeń do programów regionalnych dla zapewnienia współfinansowania publicznego;
 Opracowania działań prospołecznych;
 Opracowania programów rozwoju gospodarczego.W przypadku realizacji dodatkowej inwestycji finansowanej w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji  przez  podmiot  zewnętrzny,  konieczne  jest  najpierw  uzyskanie  przez  niego akceptacji o zgodności projektu z LPR wydanej przez Starostę.Ze  względu  na  dużą  ilość  podmiotów,  które  mogą  być  zainteresowane  realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych wpisujących się w założenia Programu należy zapewnić, iż będzie on dostępny dla każdego z nich. 
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LPR  zostanie  umieszczony  w  formie  elektronicznej  na  stronie  internetowej  Starosta Powiatowego. Monitoring wdrażania LPR prowadzić będzie Zespół Zadaniowy  ds. opracowania LPR, dokonując oceny jego realizacji raz w roku.  W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania korekt w LPR fakt ten będzie przekazywany Staroście. 
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