
Raport z warsztatów planowania strategicznego nr 1
Analiza sytuacji

 

Data warsztatów: 15 czerwca 2007
Miejsce: Tarnobrzeg, Urząd Starostwa
Temat: Analiza sytuacji
Moderator: Stanisław Baska

1. Czego oczekuję po strategii:
- rozwój infrastruktury wokół placówek 

oświatowych (np. modernizacja terenów 
sportowych, boisk szkolnych) 

- remont drogi Wrzawy-Gorzyce, poprawa 
bezpieczeństwa na drogach

- spójny dokument spełniający wizję 
rozwoju wszystkich gmin powiatu

- powołanie komórki – referatu ds. 
pozyskiwania funduszy unijnych w 
starostwie

- bezpieczeństwo na drogach – ścieżki 
rowerowe, chodniki

- doposażenie i remonty placówek pomocy 
społecznej

- pomoc niepełnosprawnym i potrzebującym 
pomocy

- poprawa infrastruktury drogowej w 
powiecie

- przygotowanie infrastruktury na terenach o 
szczególnym znaczeniu dla rozwoju 
gospodarczego powiatu

- utrzymanie istniejących na terenie powiatu 
placówek pomocy społecznej oraz dalszy 
ich rozwój

- strategia budująca silne zintegrowane 
społeczeństwo (rozwój edukacji, ochrony 
zdrowia, bezpieczeństwa publicznego)

- większa aktywność zawodowa osób 
bezrobotnych na rynku pracy

- rozwój lokalnego rynku pracy
- powołanie Powiatowej Komisji 

Organizacji Pozarządowych
- stworzenie sieci informatycznej dla III 

sektora
- rozbudowa szkoły ze szczególnym 

uwzględnieniem sal rehabilitacyjnych i 
gimnastycznej – poszerzenie oferty 
edukacyjno-rehabilitacyjnej, budowa 
nowego internatu, spełniającego unijne 

wymagania, rozbudowa warsztatów 
szkolnych

- zwiększenie liczby miejsc pracy
- poprawa infrastruktury drogowej i ścieżki 

rowerowe
- wzmocnienie bezpieczeństwa na bazie 

OSP
- modernizacja dróg powiatowych
- budowa ciągów pieszo-rowerowych przy 

drogach powiatowych
- wspomagania finansowe działalności OSP 

oraz kultury i sportu
- promocja powiatu
- tworzenie warunków dla rozwoju 

przedsiębiorczości, a tym samym nowych 
miejsc pracy

- zwiększenie atrakcyjności powiatu poprzez 
organizacją różnego rodzaju imprez

- komunikacja kolejowa – Tarnobrzeg-
Rzeszów

- lepszy dostęp uczniów do placówek 
oświatowych

- wzbogacenie oferty edukacyjnej
- szkoła nauki jazdy dla uczniów z terenu
- baza edukacyjne Zespołu Szkół nr 2 w 

Nowej Dębie:
 modernizacja placówki diagnostycznej i 
warsztatów szkolnych

- strategia ma pomóc w rozwoju powiatu w 
wielu dziedzinach: 
 stan dróg
 oświata
 opieka zdrowotna
 pomoc społeczna

- tworzenie takich kierunków edukacyjnych 
i możliwości kształcenia (więcej zajęć 
pozalekcyjnych, w mniejszych grupach, 
zajęcia wyrównawcze), które 
przyciągnęłyby większość uczniów 



miejscowych gimnazjów i z sąsiednich 
gmin

- przyjęcie herbu i flagi powiatu
- uzyskanie środków unijnych na 

informatyzację instytucji powiatowych
- rozwój bazy dydaktycznej szkół oraz 

poszerzanie oferty szkół o nowe, 
atrakcyjne zawody:
 drogownictwo
 budownictwo

- utworzenie komórki w starostwie, która 
będzie zajmowała się doradztwem w 
sprawie pozyskiwanie funduszy unijnych

- renowacja Zespołu Pałacowa-Parkowego 
w Grębowie

- rozwój powiatu pod względem 
turystycznym: rozbudowa, ścieżki 
rowerowe

- tworzenie miejsc pracy poprzez 
pozyskiwanie inwestorów

- opracowanie strategii w celu realizacji 
pomysłów na zadania wykonywane 
między innymi przy pomocy środków 
zewnętrznych

- ściągnięcie inwestorów, rozwój 
gospodarczy

- obszar IV: stworzenie katalogu miejsc 
edukacyjnych w starostwie dla 
wypoczynku rodzinnego oraz 
turystycznego

-  dalszy rozwój sieci dróg powiatu 
tarnobrzeskiego poprzez przebudowę 
znajdujących się w naszym rejonie dróg, 
ulic i obiektów sportowych

- promocja bezpieczeństwa drogowego
- obniżenie ilości wypadków
- wizualizacja przestrzenna na mapie 

strategii na bazie przeprowadzonej analizy 
ustalić kierunki w jakich będzie 
następował rozwój, tj. produkcja rolna, 

tereny zalesień, zakłady przemysłowe i 
usługowe oraz związany z tym kierunek 
szkolenia 

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów, 
Edukacja Konsumencka – szeroko 
rozumiana, z aktywnym udziałem szkół i 
radnych powiatu tarnobrzeskiego i 
jednostek samorządu terytorialnego 
(priorytetowe zadanie w zakresie ochrony 
praw konsumenta w UE)

- Objęcie w 100% gospodarstw z terenu 
powiatu selektywną zbiórką odpadów

- Promocja powiatu tarnobrzeskiego w 
kierunku turystycznym (ścieżki rowerowe, 
miejsca warte zwiedzenia)

- Rozwój i doskonalenia poradnictwa 
zawodowego, szczególnie w szkołach 
(tworzenie Szkolnych Ośrodków Kariery), 
zwiększenie aktywności osób 
realizujących poradnictwo edukacyjne i 
zawodowe,  w szkołach – wprowadzenie 
doradców zawodowych do każdej szkoły, 
którzy zapewnią uczniom także 
indywidualną pomoc w wyborze zawodu i 
kierunku kształcenia

- Współpraca w zakresie badań i realizacji 
badań związanych z rynkiem pracy 
(lokalnym)

- Współudział w tworzeniu kontraktów 
zagranicznych oraz możliwość w tej bazie 
przedsiębiorczości

- Koordynacja działań w zakresie realizacji 
zadań gospodarczych, społecznych i 
kulturalnych

- Współpraca w zakresie edukacji, szkoły 
średnie, uczelnie wyższe, pomoc

- Współpraca w ramach części dawnego 
województwa tarnobrzeskiego

- Współpraca miasto-powiat

2. Jakie dokumenty programowe znajdują się w powiecie

♦ STRATEGIA ROZWOJU POWIATU
♦ PUP  STRATEGIA ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH
♦ PLAN ZAGOSPODAROWANIA (GMINY)
♦ PLAN OCHRONY ŚRODOWISKA  PLAN GOSPODARKI (GOSPODAROWANIA?) 

ODPADAMI
♦ STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  2013
♦ STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (2020)
♦ LOKALNY PROGRAM ROZWOJU LPR/PRL (PRC??)
♦ STRATEGIE ROZWOJU GMIN/POWIATU



3. Uwagi związane z dokumentami planowania strategicznego

GRUPA I
Dlaczego dokumenty programowe są potrzebne? Przykłady. 

1. Pozyskiwanie środków finansowych z Funduszy: unijnych, krajowych (np. ZPORR, Krajowy 
Program Zwalczania Narkomanii).

2. Określenie hierarchii potrzeb społecznych i finansowych – konkrety. 
3. Kierunki działania.
4. Odpowiedzialność personalna. 
5. Określenie harmonogramu działań.  

GRUPA II
Jakie trudności były związane z realizacją dotychczasowych programów? 

1. Zbyt małe środki w stosunku do potrzeb i możliwości. 
2. Późno uruchomiona procedura aplikacyjna. 
3. Ciągle zmieniające się priorytety.
4. Zbyt duża ilość dokumentów programowych. 
5. UZNANIOWOŚĆ?! 

GRUPA III
Czego należy uniknąć analizując strategię? 

1. Nie wprowadzać do strategii projektów, które będą antagonizować lokalne społeczności 
/zgoda społeczna/

2. Nie stawiać nierealnych celów. 
3. Unikać nadmiernej szczegółowości, jak i ogólności.
4. Nie wpisywać do strategii potrzeb bez zachowania priorytetów.
5. Nie zapisywać pomysłów bez źródeł ich finansowania. 
6. Nie zapisywać pomysłów bez koordynatorów.

4. Kluczowe problemy rozwoju powiatu tarnobrzeskiego

Kultura i wypoczynek 

1. Słaba dostępność do informacji w miejscach kultury i wypoczynku. 
2. niedostateczna promocja imprez i wydarzeń kulturalnych.
3. niedostateczna promocja miejsc wypoczynku i rekreacji. 
4. mało atrakcyjna oferta imprez lokalnych. 

Ludność, rynek pracy, gospodarka

1. Zbyt mała promocja terenów do zagospodarowania dla potencjalnych inwestorów.
2. zbyt mała aktywność społeczna – w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
3. nieukierunkowana produkcja rolna. Gospodarka o małej powierzchni. 
4. duży udział osób bez pracy powyżej 12-stu miesięcy. 
5. rosnący odsetek ludzi bez pracy z wyższym wykształceniem. 
6. odpływ z powiatu osób w wieku produkcyjnym. 

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

1. niewystarczająca profilaktyka bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony 
przeciwpowodziowej i ratownictwa drogowego. 



2. słaba baza sprzętowa jednostki OSP (sprzęt samochodowy, łączności, ratownictwa 
technicznego i przeciwpowodziowego).

3. słaba działalność edukacyjna w obszarze prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. 
4. zbyt mała liczba jednostek OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 
5. zbyt mała liczba obsady komisariatów policji
6. niewystarczające wyposażenie policji.
7. brak sprzętu do prowadzenia długotrwałych akcji, np. przeciwpowodziowych (namioty, 

peleryny, buty). 

Edukacja

1. Niż demograficzny.
2. Trudna sytuacja materialna uczniów.
3. trudności dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy.  
4. stara baza dydaktyczno-szkoleniowa. 
5. brak środków finansowych na szybkie przekwalifikowanie się kadry pedagogicznej, 
6. brak motywacji finansowej w zawodzie.
7. duże koszty wdrożenia nowych kierunków kształcenia. 
8. dysfunkcyjne rodziny – (trudności w szkole) 

Infrastruktura techniczna

1. drogi krajowe i wojewódzkie /wskazywać na potrzeby ich remontów(słaby wpływ)
2. drogi powiatowe, gminne – remonty, przebudowa, poprawa bezpieczeństwa

drogi powiatowe : jezdnie, chodniki
3. gospodarka wodno-ściekowa z akcentem na kanalizację
4. kolej – modernizacja linii Ocice-Rzeszów, Ocice-Dębica
5. komunikacja pasażerska /autobusowa i prywatna/
6. słaby dostęp do bezpłatnego (??)  Internetu

Ochrona zdrowia i opieka społeczna

1. brak ocen demograficznych powiatu tarnobrzeskiego i powiatów ościennych
2. nie spełniająca kryteriów (wymogów roku 2012) 

- infrastruktura SPZZOZ /np. od szerokości drzwi, wysokości pomieszczeń, ich powierzchni/
3. brak planu kształcenia kadr medycznych w kierunkach wynikających z oceny demograficznej
4. utrudniona dostępność (dla mieszkańców gmin) do opieki specjalistycznej. 
5. słabe wdrażanie profilaktycznych programów zdrowotnych w powiecie. 
6. pozyskiwanie środków finansowych na osiągania standardów (DPS, Dom Dziecka, Szpital).
7. pozyskiwanie środków na bieżącą działalność.
8. mała ilość organizacji pozarządowych w sferze pomocy społecznej.

Środowisko naturalne i ekologia

1. Wysypisko – brak
2. niewystarczający rozwój odnawialnych źródeł energii:

- słaba intensyfikacja upraw roślin energetycznych
- brak instalacji przetwarzających

3. brak wykorzystania energii słonecznej (niewielka promocja i edukacja)
4. niekompletna kanalizacja gospodarstw wiejskich 
5. niewykorzystanie zbiorników wodnych po eksploatacji surowców mineralnych 
6. brak produkcji ekologicznej 
7. segregacja odpadów – brak systemu  



5. Założenia dla wizji powiatu

WIZJA - 2015 

 Rozwinięty gospodarczo, zdrowy, wykształcony, zabezpieczony opiekuńczo, samorządowy
 Czysty, zasobny, z dobrymi drogami
 Powiat aktywny, otwarty, partnerski
 Bezpieczny, ekologiczny, przyjemny
 Nowoczesny, aktywny, partnerski
 Partnerski, zdrowy (ochrona środowiska)
 Bezpieczny, ekologiczny, bogaty
 Uprzemysłowiony, nowoczesny, ładny
 Przyjazny mieszkańcom, otwarty dla inwestorów 
 Czysty, przyjazny, bogaty, europejski
 Bezpieczny, zdrowe środowisko
 Turystyczny, ekologiczny, bogaty
 Zadowoleni z warunków życia mieszkańcy powiatu, przyjazny dla ??????? środowisko naturalne
 Aktywny, bezpieczny
 Uprzemysłowiony, bezpieczny, kolorowy
 Przyjazny dla gości, doinformowany, czysty, zdrowy
 Szerokie drogi, czyste środowisko, przyjaźni ludzie, zielono
 Bezpiecznie, czysto, dostępnie 
 Nowoczesne kształcenie zawodowe 

 

Opracował:
Stanisław Baska


