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Wstęp 

1. Istota strategii rozwoju powiatu 
  

 Strategia Rozwoju Jednostki Samorządu Terytorialnego jest podstawowym dokumentem 

programowym ukierunkowującym politykę Powiatu w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego  

z wyznaczonym horyzontem czasowym. Rozwój samorządu terytorialnego jest zatem podstawowym 

warunkiem umożliwiającym prowadzenie polityki regionalnej i lokalnej przez władze powiatu  

w imieniu i na rzecz swojego społeczeństwa. Strategia Rozwoju Powiatu jest określoną koncepcją 

systemowego działania w kierunku wszechstronnego poznania i zdiagnozowania obecnie panujących  

i zmieniających się trendów w powiecie, jego stanu faktycznego, sposobu funkcjonowania i dotychczas 

podejmowanych działań w jego rozwoju. Określa ona zakres zasobów ludzkich, finansowych, 

gospodarczych, które niezbędne są do realizacji celów zawartych w części strategicznej oraz wizji i misji 

powiatu. Powinna ona być odpowiedzią na pytanie co należy zrobić, aby poprawić funkcjonowanie 

jednostki samorządu terytorialnego i dążyć do zrównoważonego kierunku rozwoju. Celem Strategii 

Rozwoju Powiatu jest zatem stworzenie określonych założeń jakimi powinny być m.in. sprawne  

i skuteczne zarządzanie powiatem w sytuacjach niepewności jak i ryzyka mając na uwadze zmieniające 

się uwarunkowania rozwojowe. Zadaniem władz powiatu jest dbałość o warunki, które ułatwią 

rozwiązywanie dysproporcji rozwojowych wykrywanych w toku analizy diagnostycznej badanego 

obszaru na podstawie wypracowanej Strategii Rozwoju. Konsekwencją wszystkich podejmowanych 

działań na poziomie powiatu planowanie strategiczne stanowić powinno stabilną i realistyczną 

postawę myślenia o przyszłości powiatu, otwarcie na nowe uwarunkowania wewnętrzne jak  

i zewnętrzne, przewidywalność działań podejmowanych  w przyszłości. Kluczowymi punktami Strategii 

Rozwoju są zatem: 

 Misja i Wizja Rozwoju Powiatu 

 Cele Strategiczne wybranych obszarów tematycznych warunkujących priorytety  

i podejmowane w nich cele operacyjne, aby na końcu móc wypracować konkretny plan jakim 

są działania kluczowe. 
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2. Zakres prac nad Strategią  
  

 W trakcie prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego wzięto pod uwagę poprzednią 

wersję strategii na lata 2014-2020, wychodząc z założenia iż dokument ten powinien stanowić bazę 

wyjściową podejmowanych działań w kierunku wypracowania nowego dokumentu strategicznego. 

Niniejszy dokument oparty został również o najnowsze dokumenty pochodzące m.in. ze Starostwa 

Powiatowego dotyczące ochrony środowiska, opieki społecznej, opieki nad zabytkami. Podstawę 

opracowania stanowiły również  dane statystyczne pozyskanie z Banku Danych Lokalnych Regionalnych 

oraz dokumentów pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Pomocne  

w  pracach analitycznych nad Strategią były również sprawozdania przesłane przez jednostki podległe 

Powiatowi m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Szpital w Nowej Dębie, Jednostka 

odpowiedzialna za bezpieczeństwo publiczne, Wydział Finansowy Starostwa i inne.  

Strategia Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego składa się z zasadniczych elementów: 

1. Profilu społeczno-gospodarczego powiatu z podziałem na poszczególne obszary tematyczne: 

 Podział geograficzny i położenie administracyjne,  

 Rys historyczny, 

 Środowisko przyrodnicze,  

 Turystyka,  

 Sport i rekreacja,  

 Edukacja i kultura,  

 Przedsiębiorczość,  

 Demografia,  

 Infrastruktura społeczna,  

 Rynek pracy i bezrobocie,  

 Infrastruktura techniczna,  

 Infrastruktura komunikacyjna,  

 Budżet,  

 Inwestycje. 

2. Część strategiczna: 

 Metodologia pracy, 

 Raport i wnioski z przeprowadzonej ankiety, 

 Analiza SWOT, 
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 Założenia Strategii, 

 Wizja i Misja Powiatu Tarnobrzeskiego, 

 Część kierunkowa Strategii, 

 Spójność z dokumentami strategicznymi, 

 System wdrażania i monitoringu oraz źródła finansowania. 
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Część I 
Profil społeczny i gospodarczy Powiatu 
Tarnobrzeskiego 

1. Podział geograficzny i położenie administracyjne 

 
Powiat tarnobrzeski położony jest w północnej części województwa podkarpackiego  

w widłach Wisły i Sanu. Od strony wschodniej graniczy z powiatem stalowowolskim w woj. 

podkarpackim, od zachodniej z powiatem sandomierskim i staszowskim - należące do woj. 

Świętokrzyskiego. Na południu z woj. mieleckim i kolbuszowskim - położone w woj. podkarpackim. 

Mapa. 1. Mapa administracyjna powiatu tarnobrzeskiego. 

 

Źródło: Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 7. Rzeszów, dnia 20 stycznia 2011r. 
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 Powiat Tarnobrzeski zajmuje powierzchnię 521km2 i lokuje się na 19 miejscu pod względem 

wielkości w województwie podkarpackim. Liczba mieszkańców w powiecie tarnobrzeskim  

w 2020 roku wyniosła 52 720 ( GUS 2020), a gęstość zaludnienia 102os/km2 . 

 

MIASTA I GMINY POWIATU TARNOBRZESKIEGO 

Baranów Sandomierski  

 Gmina Baranów Sandomierski położona jest w obszarze Kotliny Sandomierskiej, 

w dolinie Wisły, na jej prawym brzegu. Jest gminą miejsko-wiejsą o powierzchni 122,7 km². 

Gminę zamieszkuje 11957 mieszkańców (GUS, stan na 31.12.2020r.) Gmina Baranów Sandomierski jest 

usytuowana na granicy Województwa Podkarpackiego i graniczy poprzez rzekę Wisłę  

z Województwem Świętokrzyskim. Gmina Baranów Sandomierski razem z Gminą Nowa Dęba, Gorzyce, 

Grębów tworzą Powiat Tarnobrzeski. Od strony zachodniej sąsiaduje z Gminą Padew Narodowa 

należącą do Powiatu Mieleckiego. Gmina jest dogodnie zlokalizowana pod względem komunikacyjnym, 

przecinają ją dwie drogi regionalne: nr 872 relacji Baranów Sandomierski – Majdan Królewski -Nisko 

oraz nr 985 relacji Tarnobrzeg – Baranów Sandomierski – Mielec –Dębica, jak również droga krajowa 

nr 9. Ponadto, przez Gminę przebiegają dwie linie kolejowe L25 Stalowa Wola – Dębica oraz szeroki tor 

Linii Hutniczo-Szerokotorowej ze stacją przeładunkową w Woli Baranowskiej. Gmina Baranów 

Sandomierski obejmuje swoim zasięgiem 13 miejscowości, w tym miasto Baranów Sandomierski. Dla 

sprawniejszego wykonywania swoich zadań samorząd Gminy Baranów Sandomierski dokonał jej 

podziału na 14 jednostek pomocniczych, w tym: 2 osiedla i 12 sołectw.1 

 

Nowa Dęba 

 Nowa Dęba położona jest w południowo - wschodniej Polsce, w rozwidleniu rzek Wisły  

i Sanu, w północno - zachodnim obszarze województwa podkarpackiego, na terenie powiatu 

tarnobrzeskiego. Od północy graniczy z miastem Tarnobrzeg, od wschodu z gminą Grębów, od 

południa z gminą Majdan Królewski (powiat kolbuszowski), od zachodu z gminą Baranów 

Sandomierski. Powierzchnia miasta i gminy wynosi łącznie 142 km2, w tym 16 km2 zajmuje miasto  

i 126 km2 sołectwa. Miasto przecina droga krajowa Nr 9 Warszawa - Rzeszów. Nowa Dęba jest 

                                                           

1 https://baranowsandomierski.pl/o-gminie/historia/pod-wzgledem-administracyjnym/ 
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pierwszym co do wielkości miastem powiatu, a jej położenie daje możliwość szybkiego dojazdu do 

wszystkich ważniejszych miast województwa. Przez teren gminy przebiegają także 3 drogi powiatowe. 

Zlokalizowane tu są linie kolejowe jednotorowe Ocice - Nowa Dęba - Rzeszów, Chmielów - Staszów - 

Kielce i Rozwadów - Chmielów - Dębica, a ponadto Linia Hutnicza Szerokotorowa. Do najbliższego 

lotniska pasażerskiego (Rzeszów - Jasionka) jest 48 km.2 

Gorzyce 

 Gmina Gorzyce położona jest w widłach Wisły i Sanu, w obrębie północnej części Podkarpacia  

w mezoregionie geograficznym Równiny Tarnobrzeskiej. Jest to teren równinny słabo zróżnicowany 

pod względem morfologicznym. Mniejsze jednostki geograficzno – morfologiczne to Płaskowyż 

Tarnobrzeski w południowo – zachodniej części gminy – teren płaski porozcinany rozległymi 

nieckowatymi dolinami oraz szerokie sterasowane doliny rzek Wisły i Sanu. Przez gminę przepływają 

wpadające do Wisły: Trześniówka i Łęg. 

Gmina Gorzyce posiada korzystne warunki przyrodnicze do rozwoju rolnictwa: 

- zdecydowaną przewagę terenów równinnych, 

- dużą powierzchnię użytków rolnych, 

- znaczne powierzchnie dobrej jakości gleb, 

- stabilną pogodę oraz klimat w którym można uprawiać większość roślin uprawnych, 

- długi okres wegetacyjny 210 – 220 dni. 

Jednak położenie gminy w widłach rzeki Wisły i Sanu stwarza niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi. 

Przez teren gminy przepływają dwie mniejsze rzeki: Trześniówka i Łęg. Obecność 4 rzek na terenie 

gminy przyczyniła się do powstania różnego rodzaju gleb. W pobliżu rzek powstały mady rzeczne, 

występują one w: trójkącie Sanu i Wisły na terenie wsi Wrzawy, Gorzyce  

w trójkącie Łęgu i Wisły oraz na terenie wsi Trześń. Gleby te posiadają dobrą zawartość próchnicy  

i są zasobne w łatwo dostępne dla roślin składniki pokarmowe: fosfor, azot i wapń. Pod względem 

przydatności rolniczej gleby te zaliczane są do kompleksu pszenno - buraczanego. Na glebach tych 

udają się rośliny o dużych wymaganiach glebowych: buraki cukrowe, pszenica, rośliny motylkowe, 

rzepak, mak, warzywa. Odczyn mad jest najczęściej obojętny lub lekko zasadowy. 

                                                           
2 http://www.nowadeba.pl/turysta/o-nas/polozenie-geograficzne/ 
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Najsłabsze gleby występują na terenie wsi Furmany i Sokolniki. Są to gleby bielicowe wytworzone  

z piasków gliniastych i glin – mało zasobne w próchnicę. Są to zazwyczaj suche lub zbyt przesuszone 

oraz przepuszczalne dla wody i z tego powodu ich przydatność rolnicza jest mała. Są one najczęściej 

kwaśne, lecz ze względu na małe właściwości chłonne wapnowania należy stosować ostrożnie. Uprawia 

się na nich rośliny mniej wymagające: żyto, ziemniaki, owies, łubin. 

Gmina Gorzyce obsługiwana jest generalnie komunikacją drogową. Elementami składowymi systemu 

są: 

 droga krajowa Nr 77 Lipnik – Sandomierz – Stalowa Wola – Leżajsk – Tryńcza – Jarosław. –

Radymno – Przemyśl, 

 droga wojewódzka Nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego Antoniów – Gorzyce (przeprawa 

promowa), 

 drogi powiatowe: 

 Nr 1089 R (od drogi 854) – Goczałkowice, 

 Nr 1090 R Trześń – Grębów, 

 Nr 1092 R Trześń – Furmany, 

 Nr 1094 R Furmany – Żupawa – Stale, 

 Nr 1093 R Tarnobrzeg – Sobów – Furmany – st. kolejowa Grębów, 

 Nr 1011 R Kawęczyn – Pasternik – Skowierzyn, 

 Nr 1017 R Zaleszany – Zabrnie, 

 Nr 1091 R Sokolniki – Orliska, 

Struktura przestrzenna gminy Gorzyce charakteryzuje się w miarę skoncentrowaną zabudową wiejską 

(jednorodzinną i zagrodową) w miejscowościach Trześń, Wrzawy, Furmany, Sokolniki i centralnie 

położonymi Gorzycami z dominującymi elementami zabudowy przemysłowej (Federal - Mogul)  

i wielorodzinnej. 

Sieć osadnicza połączona jest systemem komunikacji drogowej. Komunikacja kolejowa nie odgrywa 

istotnej roli w funkcjonowaniu gminy. 

Obszar środkowy i południowo – środkowy gminy zagospodarowany jest rolniczo, natomiast  

w części południowej gminy zalegają kompleksy leśne Nadleśnictwa Rozwadów. 

Bilans terenów o różnym stopniu użytkowania przedstawia się następująco: 

 17,0% - tereny zainwestowane, przekształcone antropogenicznie, 

 69,0% - tereny gospodarki rolnej, 
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 14,0% - tereny leśne i wód powierzchniowych. 

Gmina graniczy z gminami: Tarnobrzeg, Sandomierz, Dwikozy, Radomyśl, Zaleszany 

 i Grębów. W skład gminy wchodzą miejscowości: Gorzyce, Wrzawy, Motycze Poduchowne, Furmany, 

Sokolniki, Orliska Sokolnickie, Trześń i Zalesie Gorzyckie.3 

 

Grębów 

 Gmina Grębów położona jest w województwie podkarpackim, przynależy do powiatu 

tarnobrzeskiego. W jej skład wchodzi 9 sołectw: Grębów, Zabrnie, Wydrza, Krawce, Stale, Jamnica, 

Żupawa, Poręby Furmańskie oraz nowopowstałe w 2010 r. Grebów -Zapolednik. Zajmuje obszar 18 628 

ha. 

2. Rys historyczny 
 

Po pierwszym rozbiorze Polski w roku 1772 prawobrzeżna część Powiatu  

i Województwa Sandomierskiego została oderwana od reszty Ziemi Sandomierskiej  

i przyłączona jako część Galicji do Austrii. W 1773 roku wprowadzono ustrój terytorialny obowiązujący 

w monarchii Habsburgów. We Lwowie ustanowiono rząd krajowy czyli tzw. Gubernium, a na prowincji 

podległe mu urzędy obwodowe – cyrkuły.  Powołano sąd apelacyjny  

i zorganizowano pocztę. Część obszaru położonego między Wisłą, a Sanem włączono do cyrkułu 

pilzneńskiego, a część do cyrkułu leżajskiego. Od 1782 r. cały obszar w widłach Wisły i Sanu przypisany 

został pod względem administracyjnym do cyrkułu rzeszowskiego. Cyrkuł rzeszowski podzielony został 

na 18 justycjariatów, z których dwa były w Powiecie Tarnobrzeskim:  

W Dzikowie i Charzewicach. Do nich przyłączono inne pobliskie dominia: do Charzewic – Chwałowice  

i Wrzawy, a do Dzikowa – Dąbrowicę, Koćmierzów i wsie kameralne (dawne królewskie). Justycjariaty 

w Dzikowie i Charzewicach ustanowione zostały w oparciu o wielkie majątki ziemskie, do których na 

tym terenie zaliczały się: klucz dóbr baranowskich rodu Leszczyńskich w Baranowie Sandomierskim, 

klucz dóbr dzikowskich i wielowiejskich rodu Tarnowskich oraz klucz dóbr w Charzewicach – własność 

rodu Lubomirskich. 

                                                           
http://www.gminagorzyce.pl/j3/index.php/gmina/polozenie-gminy 
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W 1855 roku utworzono w Tarnobrzegu urząd powiatowy, na którego czele stał starosta, 

skupiający w swym ręku władzę administracyjną i sądową oraz samorząd powiatowy. „Konstytucja 

grudniowa” z 21 grudnia 1867 r. regulowała stosunek Galicji do reszty krajów austriackich , 

wprowadzając autonomię krajową, a następnie język polski jako urzędowy. Dotychczasowe urzędy 

powiatowe w Galicji w liczbie 176, podobnie jak stojące nad nimi urzędy obwodowe (cyrkuły) 

przestały istnieć z dniem 28 lutego 1867r. 

Wprowadzona została zasada odłączenia sądownictwa od administracji publicznej poprzez 

utworzenia 74 oddzielnych sądów powiatowych. Na podstawie tych regulacji powstały  

w Tarnobrzegu Sąd powiatowy i Starostwo. Kompletny skorowidz miejscowości  

w Galicji i Bukowinie” S. Chanderysa z 1909 roku przypisuje do powiatu 72 gminy (gminy galicyjskie 

były z reguły gminami jednowioskowymi ) i 74 088 ludności (w tym 66 035 osób obrządku 

łacińskiego , 69 obrządku grecko-katolickiego,  848 wyznania mojżeszowego i 136 innego wyznania. 

(J. Kopaczek: w Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne, Nr 23 z 2003 r., str. 10) 

System administracyjny ustanowiony w 1867 r. dotrwał z małymi zmianami aż do 

 I Wojny Światowej. W odradzającej się Polsce na terenach byłego zaboru austriackiego 

zalegalizowano galicyjski podział terytorialny. Według spisu z 30 września 1921 r. Powiat 

Tarnobrzeski liczy 71 869 głosów. Z tej liczby przypada na 3 miasteczka (Rozwadów, Tarnobrzeg, 

Baranów) 8 773 mieszkańców. Ludność w 91% zalicza się do narodowości polskiej, religii katolickiej. 

Ponad 8% Żydów skupia się głównie w miasteczkach, gdzie stanowi przeszło 75% ogółu 

mieszkańców. (J. Kopaczek: w Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne, Nr 23 

 z  2003 r. str. 13). 

W okresie międzywojennym w 1934 r. nastąpiła zamiana podziału administracyjnego 

powiatu. Z gmin jednostkowych, administrowanych dotychczas samodzielnie utworzono gminy 

zbiorowe, dziewięć w całym powiecie  i trzy gminy miejskie (magistraty)  

w: Tarnobrzegu, Rozwadowie i Baranowie Sandomierskim, do których należały 73 wsie – gromady. 

Powiat Tarnobrzeski należał przed II Wojną Światową do Województwa Lwowskiego. Po II Wojnie 

Światowej w latach 1944-1975 Powiat Tarnobrzeski należał do Województwa Rzeszowskiego. 

W latach 1975 –1998 powiaty nie funkcjonowały. Tarnobrzeg był siedzibą władz miejskich  

i wojewódzkich. 24 lipca 1998 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę 

o wprowadzeniu trójstopniowego zasadniczego podziału terytorialnego państwa. 
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Powiat Tarnobrzeski został powołany Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 

1998 r. w sprawie utworzenia powiatów. W skład Powiatu tarnobrzeskiego wchodzą 4 gminy: 

Baranów Sandomierski, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba.4 

3. Środowisko przyrodnicze 

3.1. Klimat, gleby, wody  

 

KLIMAT 

Powiat tarnobrzeski leży w strefie klimatu umiarkowanego, przejściowego. Znajduje się on  

w obrębie tzw. Krainy Klimatycznej Sandomierskiej, według podziału W. Okołowicza, i jest jednym 

z najmniejszych samodzielnych regionów klimatycznych. Klimat charakteryzuje się upalnym latem, 

ciepłą zimą i stosunkowo małą ilością opadów. Dominują tutaj wiatry o prędkości 2-5 m/s głównie 

południowo-zachodnie, zachodnie i północno-zachodnie, częściej wiatry te występują w okresie 

letnim z częstością pięciokrotnie większą niż wschodnie. Natomiast w sezonie wiosennym oraz 

jesiennym przewaga wiatrów zachodnich nad wiatrami wschodnimi jest niewielka. Średni opad 

roczny wynosi ok. 700 mm, przy czym na okres od maja do października przypada około 65% rocznej 

wielkości opadów. Maksymalna ilość opadów występuje przeważnie w lipcu, a minimalna w lutym. 

Deszcze ulewne notuje się przeciętnie około 25 dni w roku. Około 140 dni w roku wynosi okres 

występowania opadów śniegu,  a czas trwania zimy termicznej około 80 dni. Liczba dni  

z pokrywą śnieżną wynosi 60-90, a przeciętna jej grubość wynosi 5-15 cm.  

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi około 7,6oC, przy czym średnia temperatura 

powietrza w styczniu wynosi około -3,7oC, a w lipcu około 18,2oC. Okres wegetacyjny jest dłuższy 

od średniej dla Polski i wynosi 210-220 dni. Przymrozki wczesne (jesienne) występują w końcu 

września lub w pierwszej dekadzie października, natomiast szkodliwe przymrozki późne(wiosenne) 

występują jeszcze w maju, a niekiedy i w czerwcu.  

GLEBY 

W powiecie tarnobrzeskim przeważają gleby słabych klas IV i V. Są to gleby brunatne, bardzo 

kwaśne i kwaśne o niskiej zawartości fosforu i potasu. Najwyższy wskaźnik jakości bonitacyjnej gleby 

posiadają grunty znajdujące się w dolinach rzek: Wisły i Sanu. Znajdują się tu również urodzajne 

mady, a w nieckach gleby mułowo torfowe.  

                                                           
4 http://tarnobrzeski.pl/index.php/powiat/charakterystyka/226-rys-historyczny oprac. K.Błasiak 
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Udział poszczególnych klas bonitacyjnych w ogólnej powierzchni użytków rolnych: 

 Klasa I i II – 2,0% powierzchni użytków rolnych, 

 Klasa III – 13,7% powierzchni użytków rolnych,  

 Klasa IV – 37,2% powierzchni użytków rolnych,  

 Klasa V – 34,5% powierzchni użytków rolnych, 

 Klasa VI – 12,6% powierzchni użytków rolnych. 

Tereny leśne w powiecie tarnobrzeskim zajmują ponad 34,3% powierzchni powiatu, a 51,6% 

obszaru powiatu określone jest w ewidencji gruntów jako tereny rolne.  

Największy udział procentowy zajmują grunty pod lasami stanowiące 34,30%(17 872ha), kolejne 

miejsce po nich zajmują grunty orne z 23,57% (12 284ha), następnie łąki 15,62% (8143ha), 

pastwiska 6,85% (3 571ha) i grunty zadrzewione i zakrzewione 5,29% (2 754ha). Najmniejsze 

wartości stanowią tereny komunikacyjne 3,05% (1 094ha), użytki rolne inne 3,00%(1 562ha), grunty 

pod rowami i stawami 2,60% (1 354), tereny osiedlowe i zurbanizowane 2,10% (1 094ha), tereny 

różne i nieużytki 1,70%(886ha), grunty pod wodami 1,60%(830ha) i użytki kopalne 0,32% (168ha).  

 

WODY 

Powiat tarnobrzeski obfituje w bogatą sieć rzeczną. Dwiema głównymi rzekami biegnącymi przez 

powiat jest San i Wisła. Rzeka Wisła w swoim górnym biegu płynie wzdłuż północno-zachodniej  

i północnej granicy powiatu na odcinku około 13km. Natomiast rzeka San jest drugą co do wielkości 

rzeką na obszarze powiatu i płynie w jego północnej części na krótkim odcinku. Innymi większymi 

rzekami są tutaj: rzeka Łęg, rzeka Babulówka, rzeka Trześniówka. Łącznie na terenie powiatu istnieje 

20 jednolitych części wód powierzchniowych. Na terenie powiatu znajduje się 64,6km rowów 

melioracyjnych, a powierzchnia sieci drenarskiej wynosi 1 556ha. Do największych stawów 

znajdujących się na omawianym obszarze zaliczane są: 

 Buda Stalowska  o powierzchni ponad 709ha,  

 Krasiczyn o powierzchni ponad 46ha,  

 Grębów o powierzchni ponad 187ha. 
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3.2. Surowce naturalne 

 

Na terenie powiatu znajdują się duże zasoby surowców naturalnych, m.in. złoża siarki 

występujące na terenie gminy Grębów – złoże siarki „Jeziórko-Grębów-Wydrza”, żłoże „Grębów”  

i złoże „Jamnica” oraz na terenie gminy Baranów Sandomierski - złoże „Baranów Sandomierski-

Skopanie”. Występują tu również znaczne ilości złoża surowców ilastych. W południowej części 

powiatu na krawędzi Garbu Tarnobrzeskiego i doliny Wisły występuje złoże iłów krakowieckich 

„Skopanie”. Stanowią one materiał obecnie wykorzystywany do produkcji cegły w cegielni polowej 

w Siedleszczanach. Ze względu na elastyczny i średnio tłusty charakter glina ta jest bardzo dobrym 

materiałem produkcyjnym.  

Powszechnie występują na tym obszarze kopaliny pospolite, do których należą kruszywa 

naturalne – pisaki pochodzenia rzecznego i eolicznego, mającego szerokie zastosowanie  

w budownictwie. Na terenie gminy Baranów Sandomierski istnieją trzy obszary eksploatacji 

kruszywa na skalę przemysłową: Knapy, Durdy i Marki. Kolejnym miejscem z występowaniem złóż 

kruszyw naturalnych jest gmina Gorzyce, złoża znajdują się tutaj w miejscowościach Furmany  

i Sokolniki.  Na terenie gmin Grębów i Nowa Dęba również znajdują się enklawy ww. złóż. Na terenie 

powiatu tarnobrzeskiego, a dokładniej w gminie Baranów Sandomierski występują również mady, 

które służą do produkcji cegły i innych materiałów ceramicznych.  

Ponadto w gminach Grębów i Nowa Dęba obecne są też złoża torfów głównie typu niskiego 

i przejściowego, bogate w składniki pokarmowe i w zależności od swoich właściwości 

fizykochemicznych mogą być stosowane zarówno w rolnictwie jak i ogrodnictwie jako nawóz 

organiczny czy środek poprawiający strukturę gleby. Eksploatacja złóż przeprowadzana może być 

po uzyskaniu koncesji.  

 

3.3. Lasy 

 

Powierzchnia gruntów leśnych wszystkich form własności w powiecie tarnobrzeskim na stan  

z dnia 31.12.2020r.(GUS) wyniosła 33,6% powierzchni powiatu, tj. 18 013,24ha, natomiast  

w województwie podkarpackim na koniec roku 2020 wynosiła 38,2% tj. 691 841,00 ha powierzchni 

województwa. Ogólna powierzchnia lasów zajmująca powiat tarnobrzeski wszystkich form własności 

w roku 2020 wyniosła 17 509,74ha. Lasy powiatu tarnobrzeskiego należą do VI Krainy Małopolskiej, 

Makroregionu Kotliny Sandomierskiej w Mezoregionie Puszczy Sandomierskiej, Mezoregionie Doliny 

Dolnego Sanu i Mezoregionie Niziny Nadwiślańskiej. Przewagę gatunkową stanowi w tym rejonie sosna 
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zajmująca 85% powierzchni, następnym najczęściej występującym gatunkiem jest tutaj brzoza – 7%,  

a pozostałe to: olcha, jodła, dąb, modrzew, buk i świerk. Administratorem Lasów państwowych  

w powiecie tarnobrzeskim jest Nadleśnictwo Nowa Dęba. Powierzchnia gruntów leśnych należących 

do gminy i sektora prywatnego w poszczególnych gminach powiatu tarnobrzeskiego prezentuje się 

następująco: 

 Baranów Sandomierski – obszar wiejski 925ha, 

 Baranów Sandomierski – obszar miejski 13ha, 

 Gorzyce – 439,36ha,  

 Grębów – 603,80ha, 

 Nowa Dęba – obszar wiejski 444,50ha, 

 Nowa Dęba – obszar miejski 159,30ha. 

Grunty leśne łącznie w powiecie zajmują 2 836,16ha z czego 1 664,10ha należy do gruntów leśnych 

prywatnych.  

  

3.4. Ochrona przyrody 

 

Na terenie powiatu tarnobrzeskiego znajduje się Obszar Natura 2000, w którego skład 

wchodzą: Puszcza Sandomierska, Enklawy Puszczy Sandomierskiej, Tarnobrzeska Dolina Wisły oraz 

Dolina Dolnego Sanu.  

Puszcza Sandomierska  

Powierzchnia Puszczy Sandomierskie wynosi 1291,1km2 i położona jest w południowo-

wschodniej części Polski w widłach Wisły i Sanu. Obejmuje swym zasięgiem znaczną część jednego  

z większych leśnych kompleksów w Polsce ciągnącego się południkowo na terenie Kotliny 

Sandomierskiej pomiędzy Tarnobrzegiem i Stalową Wolą na północy i Rzeszowem na południu. Obszar 

w przeszłości został częściowo odlesiony, ze względu na dominację piaszczystych gleb bielicowych. 

Rolnictwo na tym terenie pozostaje w dużym stopniu ekstensywne. Przez puszczę przepływają rzeki 

Łęg i Trześniówka - prawobrzeżne dopływy Wisły. Obszar stanowi bardzo cenną ostoję dla wielu 

gatunków ptaków, m.in. dla bociana czarnego, bociana białego, ptaków drapieżnych i derkacza. Jest 

miejscem gniazdowania czapli białej, kraski i podgorzałki przez co jest jednym  

z kluczowych ostoi dla ich ochrony. W okresie lęgowym występują tu: świergotek polny, lelek, dudek, 
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dzięcioł, gąsiorek, skowronek borowy, trzmielojad, jarzębatka i ortolan. 

 

Enklawy Puszczy Sandomierskiej 

Obszar Puszczy Sandomierskiej obejmujący centralną część Kotliny Sandomierskiej, pokrytej w 

dużej mierze lasami. Zajmuje Równinę Tarnobrzeską oraz północną część Płaskowyżu 

Kolbuszowskiego. Celem ochrony w obszarze enklaw jest przywrócenie i zachowanie właściwego stanu 

ochrony siedliska suchych wrzosowisk występujących jedynie na terenie poligonu wojskowego  

w Nowej Dębie. Występują tu chronione gatunki owadów, takie jak: pachnica dębowa, modraszek 

telejus, modraszek nausitous i szlaczkoń szafraniec. Znajdują się tu również torfowiska wysokie  

z roślinnością torfotwórczą oraz torfowiska przejściowe i trzęsawiska. Występuje na tym obszarze 

niewielkie liczące 10ha, siedlisko bory i lasy bagienne.  

Tarnobrzeska Dolina Wisły 

Jest to specjalny obszar ochrony siedlisk, położony na terenie Kotliny Sandomierskiej i Niziny 

Nadwiślańskiej, styku dwóch województw Podkarpackiego i Świętokrzyskiego. Obejmuje dolinę Wisły, 

od ujścia Wisły do Sandomierza. Obszar ten charakteryzuje się dużą bioróżnorodnością gatunków roślin 

i zwierząt oraz dużą różnorodnością siedlisk przyrodniczych. Występują tu również liczne gatunki ryb i 

płazów, a także ptaków i owadów.  

Dolina Dolnego Sanu 

Celem ochrony w obszarze jest zachowanie mozaiki siedliskowej charakterystycznej dla 

większych dolin rzecznych. Największe znaczenie mają zbiorowiska łęg wierzbowych, ziołorośli  

i pionierskiej roślinności na piaszczystych odsypach i namuliskach. Obecne są tu liczne starorzecza  

z bogatą florą wodną. Dorzecze Sanu objęte jest krajowym programem restytucji ryb wędrownych – 

certy, troci wędrownej, łososia i jesiotra ostronosego). 

 

Na terenie powiatu tarnobrzeskiego znajduje się 63 pomników przyrody, najwięcej z nich znajduje się 

w Gminie Nowa Dęba – 36, następnie w Gminie Grębów – 11, Gminie Baranów Sandomierski jest ich 

– 10, a w Gminie Gorzyce – 6. Do najcenniejszych należą park i zamek w Baranowie Sandomierskim 

oraz park przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Grębowie.  

Powiat prowadzi aktywną politykę w zakresie ochrony przyrody i powiększania jej zasobów. 

Szczegółowy program dotyczący ochrony przyrody znajduje się w dokumencie strategicznym 
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zatytułowanym „Program Ochrony Środowiska Dla Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2019-2022  

z perspektywą do roku 2026”. 

4. Turystyka 
 

 Powiat tarnobrzeski jest niewątpliwie ciekawym miejscem na mapie Polski, które warto 

odwiedzić. Znajduje się tu wiele atrakcji turystycznych, zabytków, szlaków pieszych i rowerowych. 

Ponadto dzięki bazie noclegowej i zapleczu gastronomicznemu zapewnia możliwość długotrwałego 

pobytu dla zwiedzających. 

 

 

4.1. Atrakcje turystyczne i zabytki 

 

 Gmina Baranów Sandomierski położona jest na malowniczym obszarze dawnej Puszczy 

Sandomierskiej przez co idealnie wpasowuje się w turystyczne trendy. Niewątpliwie 

najciekawszym miejscem jest tutaj Zespół Zamkowo-Parkowy w Baranowie Sandomierskim, 

ukształtowany na wzór królewskiego Wawelu w Krakowie, nazywany często perłą architektury 

renesansu. W latach 1959-1968, została przeprowadzona pod kierunkiem prof. Arch. Alfreda 

Majewskiego kompleksowa odbudowa i adaptacja całego Zespołu Zamkowo-Parkowego,  

a następnie obiekt ten został przekazany w Zarząd KiZPS „Siarkopol” – na cele muzealno-

turystyczne. Od 1997 roku właścicielem Zespołu Zamkowo-Parkowego jest Agencja Rozwoju 

Przemysłu S.A. Obecnie w Zespole Zamkowo – Parkowym, znajduje się 140 miejsc noclegowych 

z podziałem na 11 stylowych komnat w Zamku oraz 44 klimatyzowanych pokoi w „Hotelu 

Zamkowym”. Pozostałe atrakcje to: muzeum, pole golfowe, zbrojownia rycerska, strzelnica 

łucznicza, miejsce grillowe i piknikowe, plac zabaw dla dzieci, szachy ogrodowe, szereg atrakcji 

rycerskich oraz wystawy czasowe, restauracja Magnacka oraz 8 sal do organizacji spotkań 

biznesowych i konferencji. 

O zamku w Baranowie krąży wiele legend, jedna z bardziej znanych to ta, o Białej Damie, która 

od wieków błąka się po zamkowych korytarzach. Wielu turystów przybywa do zamku na 

nocleg w nadziei, że uda im się ją spotkać. 
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 Puszcza Sandomierska i Stawy Krasiczyńskie 

Przeważająca powierzchnia Stawów Krasiczyńskich leży w granicach gminy Baranów 

Sandomierski, zajmują powierzchnię 152,13ha na terenie Puszczy Sandomierskiej. Częściowo 

kompleks ten objęty jest obszarem Natura 2000. Gospodarka stawowa rozwinęła się na tym 

obszarze na przełomie XIX i XX w. głównie za sprawą rodów Dolańskich i Tarnowskich. Stawy 

aktualnie użytkowane są jako Gospodarstwo Rybackie prowadzone przez Pana Stanisława 

Czechurę. W roku 2016 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpisało potrawę produkowaną 

przez Pana Stanisława na listę produktów tradycyjnych jest to „Lasowiacki karp w galarecie”. 

Teren stawów hodowlanych przyciąga ponad 170 gatunków często bardzo rzadkich ptaków. 

 Kopiec Sursum Corda w Dymitrowie Dużym 

 Lipa Drobnolistna „Ewa” w miejscowości Wola Baranowska 

 Dąb Szypułkowy „Jan” w miejscowości Kaczki 

 Robinie Akacjowe 2szt. w miejscowości Skopanie 

 Szlak Centralnego Okręgu Przemysłowego w miejscowości Skopanie 

 Kościół Parafialny p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Baranowie Sandomierskim 

 Kościół Parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ślęzakach 

 Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Woli Baranowskiej 

 Grobowiec Dolańskich- kaplica na cmentarzu parafialnym w Baranowie Sandomierskim 

 Kaplica Mszalna przy ul. Mickiewicza w Baranowie Sandomierskim 

 Dworek myśliwski w Nowej Dębie 

 Wieża Ciśnień w Nowej Dębie 

 Willa Szypowskiego w Nowej Dębie 

 Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie 

 Plac im. Mjr Jana Gryczmana i Park Miejski w Nowej Dębie 

 Zalew nowodębski 
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 Cmentarz wojenny w Chmielowie 

 Turystyczno-krajoznawcza trasa „Na szlaku COP w Nowej Dębie” 

 Muzeum Opowieści w Rozalinie 

 Szlaki piesze:  ścieżka edukacyjna Berówka(7km), ścieżka edukacyjna Rozalin – mała pętla 

(9km), ścieżka edukacyjna Rozalin – duża pętla (10,5km), Nowa Dęba – mała pętla (4,5km), 

Nowa Dęba – duża pętla (7km), Granica Lager Dęba z 1940-1944 (20km) – szlak nieznakowany.  

 Wędrówki śladami historii w Gminie Nowa Dęba – Granica Lager Dęba, Infrastruktura 

kolejowa w Lager Dęba, „droga niemiecka”- Dęba-Mielec, Szlak COP. 

 Szlaki Nordic Walking: Baranów Sandomierski – „Po Zwałce”- mała pętla (5,5) i duża pętla 

(12km). 

 Zielony szlak pieszy Majda Królewski- Huta Komorowska- Nowa Dęba- Skopanie-Baranów 

Sandomierski (27km). 

 Szlak Rowerowy GreenVelo. 

 Zalew Przybyłów w Gorzycach. 

 Zagroda Edukacyjna w obrębie Pensjonatu pod Pieprzówkami w Zalesiu Gorzyckim. 

 Galeria Regionalnego Produktu w Gorzycach. 

 Szkółka jeździecka „Astoria” w Zalesiu Gorzyckim. 

 Zespół Kościoła parafialnego p.w. św. Wojciecha Biskupa w Grębowie. 

 Kaplica  Rodu Dolańskich na cmentarzu parafialnym w Grębowie. 

 Zespół pałacowy w Grębowie:  a. Pałac; b. oranżeria; c; Ogrodzenie z bramą; d. Park 

krajobrazowy. 

 Nagrobek  Ś. P. Jana Gila zmarłego w 1896 roku, znajdujący się na cmentarzu parafialnym  

w Grębowie. 

 Osada neolityczna i cmentarzysko kultury łużyckiej w Grębowie. 

 Cmentarzysko kultury łużyckiej w Grębowie. 
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 Kapliczka przydrożna  w Stalach 

 Cmentarz z I wojny światowej w Wydrzy 

 

4.2. Baza hotelowa i noclegowa 

 

 Na terenie powiatu tarnobrzeskiego funkcjonują różnego rodzaju obiekty noclegowe. Według 

aktualnych danych GUS na dzień 31.12.2020r. stopień wykorzystania miejsc noclegowych w tym roku 

wynosił 21%.  

Zaplecze noclegowe prezentowało się następująco: 

 Hotele 3* - 2, miejsca noclegowe 130, pokoje 69, 

 Hotele 2* - 2, miejsca noclegowe 81, pokoje 36, 

 Pensjonaty 2*- 1, miejsca noclegowe 50, pokoje 17, 

 Pensjonaty 1*- 1, miejsca noclegowe 20, pokoje 10.  

Placówek gastronomicznych w turystycznych obiektach noclegowych na koniec 2020 roku było 11,  

w tym 7 restauracji, 3 bary i kawiarnie oraz 1 stołówka.  

Noclegi udzielone turystom zagranicznym na koniec 2020 roku wynosiły łącznie 150. Na terenie 

powiatu tarnobrzeskiego w danym roku zarejestrowanych było łącznie 12 obiektów noclegowych  

z miejscami noclegowymi w liczbie 416. Łącznie turystów na koniec 2020 roku odnotowano 16 550, 

wynajętych pokoi było 12 633, a udzielonych noclegów 29 048, w tym 341 zagranicznych.  

 

Miejsca noclegowe w poszczególnych Gminach: 

Baranów Sandomierski 

Agroturystyka 

 Ośrodek Turystyczny „Sosnowa Oaza” 

 Zajazd „Olszynka” 

 Bocianówka 

 „Pod Lipami” 

 „Pod Lasem” 

 Wynajem pokoi gościnnych – Marcin Piechociński 
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 Pokoje Gościnne, Pole namiotowe, Camping 

 Noclegi pod Świerkami 

 Agroturystyka Locanda 

Schroniska młodzieżowe 

 Szkolne schronisko młodzieżowe w Zespole Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim 

Hotele 

 Zamek w Baranowie Sandomierskim 

 Zajazd Wisła  

Gorzyce 

 Pensjonat pod Pieprzówkami 

Nowa Dęba 

Hotele 

 Hotel Dębianka 

 Hotel Szypowski 

 Hotel Szypowski Strefa 

 Hotel Magnolia 

 Dworek Różany Puzzel w Chmielowie  

 Zajazd Leśne Kąty 

Agroturystka 

 Gospodarstwo agroturystyczne Siedlisko Basiówka. 

5. Sport i rekreacja 
 

Na terenie powiatu tarnobrzeskiego znajduje się 37 klubów sportowych. Łączna ilość członków 

klubów sportowych na koniec roku 2020 wynosiła 1532, a ilość osób ćwiczących 1545,  

w tym 1296 mężczyzn i 249 kobiet. W ćwiczeniach uczestniczyło 990 dzieci do lat 18, w tym 782 

chłopców i 208 dziewcząt. Łącznie sekcji sportowych było w danym roku 52, trenerów 60, instruktorów 

sportowych 25, innych osób prowadzących zajęcia sportowe – 10. Na 10 tys. Ludności przypada 7,0 

klubów sportowych.  

Kluby i obiekty sportowe w poszczególnych gminach: 

Baranów Sandomierski 

 Klub Sportowy WISAN Skopanie  
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Obecnie w Klubie Sportowym Wisan Skopanie działają cztery drużyny piłki nożnej w różnych 

kategoriach wiekowych: 

 Orliki i Młodziki – zespół zawodników w wieku 7 do 9 lat, 

 Trampkarze – w wieku od 9 do 12 lat, 

 Juniorzy – w wieku od 15 do 18 lat, 

 Seniorzy – w wieku od 18 lat i starsi. 

Klub posiada własny stadion piłkarski oraz halę sportową. 

 Klub Sportowy „Kolejarz” w Knapach 

 

Klub dysponuje stadionem o wymiarach 100 na 60 metrów, z systemem zraszającym i oświetleniem.  

 Ludowy Klub Sportowy „Strzelec” w Dąbrowicy 

Obecnie w Ludowym Zespole Sportowym Strzelec Dąbrowica działają trzy sekcje piłki nożnej: Juniorzy, 

Seniorzy i Oldboje. Klub posiada własny stadion sportowy. 

 Parafialny Klub Sportowy ,,WISŁA” w Baranowie Sandomierskim 

Od początku swej działalności zmierza do upowszechniania sportu wśród mieszkańców dążąc do ich 

aktywizacji i poprawy jakości życia. W dniu 30.04.2017 roku odbyły się uroczyste obchody 85 rocznicy 

oddania do użytku stadionu sportowego. 

 Gminna Akademia Sportu Baranów Sandomierski 

 Klub Sportowy ,,Lasowiak” w Woli Baranowskiej 

Grębów 

 Ludowy Zespół Sportowy w Wydrzy 

 Towarzystwo Sportowe w Stalach 

 Ludowy Zespół Sportowy „Słowianin” Grębów 

 Wiejski Klub Sportowy Żupawa 

 Uczniowski Klub Sportowy przy ZSO w Grębowie 

 

Gorzyce 

 UKS „Sokół” Gorzyce – Akrobatyka Sportowa 

 UKS Donic – Gorzyce 

 UKS „Zeus” Trześń 
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 Parafialny Klub Sportowy Emaus 

 Ludowy Zespół Sportowy „San” Wrzawy 

 Ludowy Zespół Sportowy „Płomień” Trześń 

 Ludowy Zespół Sportowy „Sokół“ w Sokolnikach 

 Gorzycki Klub Sportowy „Tłoki” Gorzyce 

 Gorzycki Klub Karate Kyokushin 

 Getbol Klub „Łęg” w Gorzycach 

 Ludowy Zespół Sportowy Furmany w Furmanach 

 Parafialny Klub Sportowy w Trześni 

 Uczniowski Klub Sportowy „Algo“ w Gorzycach 

 

Nowa Dęba 

 Miejski Klub Sportowy " STAL " 

 Ludowy Zespół Sportowy Chmielów 

 Ludowy Zespół Sportowy Cygany 

 Ludowy Zespół Sportowy Jadachy 

 Ludowy Klub Sportowy Tarnowska Wola 

 Klub Piłki Siatkowej Nowa Dęba 

 Klub Sportowy GARDA Nowa Dęba   

 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "POGOŃ" 

 Klub Kyokushin Karate 

 

Na terenie Gminy Nowa Dęba znajdują się: 2 Boiska Orlik, korty tenisowe, skatepark, stadion 

sportowy oraz ośrodek sportowy nad zalewem. Znajduje się tu również kryta pływania i basen 

letni.  

6. Edukacja i kultura 
 

Na terenie powiatu tarnobrzeskiego od 2015 roku uległa zwiększeniu liczba żłobków(1), 

obecnie istnieją dwie placówki żłobkowe zlokalizowane na terenie Gminy Nowa Dęba oraz w 

Gminie Gorzyce. Żłobek w Gminie Gorzyce jest stosunkowo młody, jego otwarcie nastąpiło w 2020 

roku. Do roku 2019 w Gminie Nowa Dęba istniały dwie placówki żłobkowe, w tym jedna 

niepubliczna, która od 2019 pozostaje zamknięta.  
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Tabela. 1. Żłobki i oddziały żłobkowe w powiecie tarnobrzeskim w latach 2014-2020. 

 2014 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Żłobki 1 
 

2 2 2 2 2 2 

Oddziały 
żłobkowe 

0 0 0 0 0 0 0 

Kluby dziecięce 0 0 0 0 0 0 0 

Miejsca ogółem 48 63 73 68 73 73 68 

Dzieci ogółem 62 77 87 89 95 100 97 
Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 Poniższa tabela przedstawia stan placówek wychowania przedszkolnego w latach 2014-2019  

w poszczególnych gminach i miastach powiatu tarnobrzeskiego. Są to najbardziej aktualne dane 

pozyskane z Głównego Urzędu Statystycznego. Najwięcej przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych 

znajduje się w mieście Nowa Dęba, najmniej natomiast w mieście Baranów Sandomierski. W roku 

2019 w Nowej Dębie funkcjonowały 4 przedszkola i 20 oddziałów przedszkolnych, do których 

uczęszczało łącznie 402 dzieci, w roku 2018 było 430 dostępnych miejsc - brak dostępnych danych 

na temat miejsc w roku 2019. W Baranowie Sandomierskim natomiast w tym samym roku dostępne 

były 2 przedszkola i 3 oddziały przedszkolne, do których uczęszczało 63 dzieci, a w 2018 roku było 

dostępnych 95 miejsc – brak danych na temat miejsc w 2019 roku. Kolejno pod względem ilości 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych jest w: Gmina Baranów Sandomierski – obszar wiejski, 

Gminie Grębów, Gminie Gorzyce i Gminie Nowa Dęba –obszar wiejski. 
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Tabela.2. Wychowanie przedszkolne w poszczególnych gminach powiatu tarnobrzeskiego w latach 2014-2019. 

Baranów Sandomierski – obszar miejski  
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Przedszkola 2 2 2 2 2 2 

Oddziały przedszkolne 4 4 3 3 3 3 

Miejsca 95 95 95 95 95 - 

Dzieci w przedszkolach 73 67 71 70 66 63 

Baranów Sandomierski – obszar wiejski 
 
Przedszkola 4 4 4 4 4 4 

Oddziały przedszkolne 11 10 11 11 12 13 

Miejsca 269 235 270 258 295 - 

Dzieci w przedszkolach 235 192 237 222 243 258 

Gorzyce 
 
Przedszkola 3 2 2 2 2 2 

Oddziały przedszkolne 8 7 7 8 9 9 

Miejsca 170 175 175 200 200 - 

Dzieci w przedszkolach 170 167 195 197 218 202 

Grębów 

Przedszkola 3 3 3 3 3 3 

Oddziały przedszkolne 11 12 13 11 12 12 

Miejsca 250 250 250 252 275 - 

Dzieci w przedszkolach 236 261 299 251 257 267 

Nowa Dęba – obszar miejski 
 
Przedszkola 4 4 4 4 4 4 

Oddziały przedszkolne 16 16 18 18 19 20 

Miejsca 340 390 405 430 430 - 

Dzieci w przedszkolach 351 346 403 286 417 402 

Nowa Dęba – obszar wiejski 
  
Przedszkola - - - - - - 

Oddziały przedszkolne 12 12 10 10 8 7 

Miejsca 118 132 115 122 110 - 

Dzieci w przedszkolach 155 131 129 118 110 98 
Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W latach 2014-2019 liczba szkół podstawowych na terenie powiatu tarnobrzeskiego 

utrzymywała się na niemalże tym samym poziomie. Do roku 2016 funkcjonowało na tym obszarze 

30 placówek, a od 2017 liczba ta spadła do 27. Najwięcej szkół podstawowych i oddziałów  

w szkołach znajduje się w  Gminie Grębów – 8 szkół i 66 oddziałów, stan na dzień 31.12.2019r(GUS). 

Najmniej odnotowano w mieście miasto Baranów Sandomierski - 1 szkoła i 11 oddziałów, stan na 

dzień 31.12.2019r(GUS). Największa liczba uczniów uczęszcza do szkół podstawowych w Gminie 

Gorzyce -  949 uczniów, stan na dzień 31.12.2019r(GUS), a najmniej w mieście Baranów 

Sandomierski -184 uczniów, stan na dzień 31.12.2019r(GUS).  
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Tabela.3. Szkoły podstawowe w poszczególnych gminach powiatu tarnobrzeskiego w latach 2014-2019. 

Baranów Sandomierski – obszar miejski 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba szkół 1 1 1 1 1 1 

Oddziały w szkołach 7 9 8 9 10 11 

Uczniowie 153 156 134 159 182 184 

Absolwenci 31 24 24 - - 20 

Baranów Sandomierski –obszar wiejski 
Liczba szkół 6 6 6 5 5 5 

Oddziały w szkołach 35 33 31 31 36 41 

Uczniowie 491 500 440 521 583 583 

Absolwenci 93 97 80 - - 66 

Gorzyce 
Liczba szkół 6 6 6 6 6 6 

Oddział w szkołach 47 49 47 54 61 60 

Uczniowie 816 854 785 871 986 949 

Absolwenci 142 131 123 - - 142 

Grębów 
Liczba szkół 9 9 9 8 8 8 

Oddziały w szkołach 44 43 40 49 59 66 

Uczniowie 622 634 563 666 765 750 

Absolwenci 115 105 93 - - 109 

Nowa Dęba – obszar miejski 
Liczba szkół 2 2 2 2 2 2 

Oddziały w szkołach 26 29 28 33 36 36 

Uczniowie 538 590 549 655 752 759 

Absolwenci 88 67 78 - - 92 

Nowa Dęba – obszar wiejski 
Liczba szkół 6 6 6 5 5 5 

Oddziały w szkołach 30 29 25 27 31 28 

Uczniowie 365 351 311 345 391 357 

Absolwenci 55 57 53 - - 62 
Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Na terenie powiatu tarnobrzeskiego jak i całej Polski gimnazja zostały zlikwidowane z powodu 

reformy systemu oświaty  z 2017 roku. Ostatnim dniem działalności gimnazjów był 31 sierpnia 2019, 

- rok szkolny 2018/2019. W latach 2017-2019 gimnazja pełniły rolę „oddziałów gimnazjalnych”. 

Reforma zakładała powrót ośmioletniego nauczania podstawowego, czteroletniej nauki w liceach 

ogólnokształcących i pięcioletniego w technikach oraz likwidację egzaminu szóstoklasisty.  Poniższa 

tabela prezentuje jak od 2014 do 2018 roku zmieniała się liczba szkół oraz uczniów  

w poszczególnych gminach powiatu tarnobrzeskiego. 
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Tabela.4. Gimnazja w poszczególnych gminach powiatu tarnobrzeskiego w latach 2014-2019. 

Baranów Sandomierski – obszar miejski 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba szkół 1 1 1 1 1 - 

Liczba oddziałów 5 4 4 2 1 - 

Uczniowie 91 79 72 43 23 - 

Baranów Sandomierski – obszar wiejski 
Liczba szkół 3 3 3 3 2 - 

Liczba oddziałów 14 14 13 8 4 - 

Uczniowie 277 274 261 170 77 - 

Gorzyce 
Liczba szkół 3 3 3 0 0 - 

Liczba oddziałów 18 18 17 11 5 - 

Uczniowie 397 384 349 220 109 - 

Grębów 
Liczba Szkół 2 2 2 2 2 - 

Liczba oddziałów 14 14 13 8 4 - 

Uczniowie 319 321 285 179 85 - 

Nowa Dęba – obszar miejski 
Liczba szkół 2 2 2 0 0 - 

Liczba oddziałów 17 15 13 8 4 - 

Uczniowie 349 299 267 166 90 - 

Nowa Dęba – obszar wiejski 
Liczba szkół 2 2 2 0 0 - 

Liczba oddziałów 6 6 6 4 2 - 

Uczniowie 104 98 79 48 18 - 
Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

 Na terenie powiatu tarnobrzeskiego istnieją różne szkoły ponadpodstawowe. Od 2017 roku 

działają na tym obszarze dwie szkoły branżowe I stopnia liczące 116 uczniów – stan na rok 2019  

(GUS 2019). Od 2015 roku funkcjonują na tym terenie 2 licea ogólnokształcące dla dorosłych  

– w 2014 roku istniało 1. Według danych GUS z dnia 31.12.2019 roku liczba uczniów w 2019 roku  

w tych szkołach wyniosła 86 osób. W powiecie tarnobrzeskim są 2 licea ogólnokształcące dla 

młodzieży liczące 124 uczniów – stan na 31.12.2019r (GUS 2019) oraz 2 szkoły średnie zawodowe  

– 654 uczniów (GUS 2019). Na omawianym obszarze znajduje się jedna szkoła specjalna 

przysposabiająca do pracy, do której w roku 2019 uczęszczało 19 osób (GUS 2019). W 2018 roku 

istniały 2 oddziały zasadniczej szkoły zawodowej, do której uczęszczało 18 uczniów. Brak danych na 

temat 2019 roku (GUS 2019). 
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Tabela.5. Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie tarnobrzeskim w latach 2014-2019. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Branżowe szkoły I stopnia 

 Liczba szkół - - - 2 2 2 

Oddziały - - - 2 2 2 

Uczniowie - - - 32 64 116 

Absolwenci - - - - - - 

Licea ogólnokształcące dla dorosłych 

 Liczba szkół 1 2 2 2 2 2 

Oddziały 3 4 6 5 4 3 

Uczniowie 82 126 155 96 115 86 

Absolwenci 0 29 24 37 52 39 

Licea ogólnokształcące dla młodzieży 

 Liczba szkół 3 2 2 2 2 2 

Oddziały 13 10 8 6 5 7 

Uczniowie 318 251 199 131 90 124 

Absolwenci 146 120 90 99 50 49 

Szkoły ogólnokształcące razem 

 Liczba szkół 4 4 4 4 4 4 

Oddziały 16 14 14 11 9 10 

Uczniowie 400 377 354 227 205 210 

Absolwenci 146 149 114 136 102 88 

Szkoły średnie zawodowe 

 Liczba szkół 4 3 3 2 2 2 

Oddziały 16 15 17 19 22 27 

Uczniowie 377 397 451 509 546 654 

Absolwenci 112 97 90 81 90 116 

Szkoły specjalne przysposabiające do pracy 

 Liczba szkół 1 1 1 1 1 1 

Oddziały 1 1 1 1 1 1 

Uczniowie 9 9 12 14 14 19 

Absolwenci 3 0 2 2 2 1 

Zasadnicze szkoły zawodowe 

 Liczba szkół 1 1 1 0 0 - 

Oddziały 4 4 3 2 2 - 

Uczniowie 51 46 43 28 18 - 

Absolwenci 0 15 11 10 8 11 

Szkoły ponadgimnazjalne razem 

 Liczba szkół 12 11 11 10 10 10 

Oddziały 42 40 42 42 44 52 

Uczniowie 991 991 1012 929 918 1032 

Absolwenci 322 318 262 273 258 259 
Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

KULTURA 

Na terenie powiatu tarnobrzeskiego istnieje 17 centrów kultury (GUS 2020), najwięcej 

zlokalizowanych jest na terenie Gminy Grębów. Poniższa tabela przedstawia dane na temat ilości 

centrów kultury, imprez, uczestników imprez, grup artystycznych, kół/klubów/sekcji w roku 2020  

w poszczególnych gminach powiatu tarnobrzeskiego. 
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Tabela.6. Centra kultury, imprezy, uczestnicy imprez, grupy artystyczne, koła/kluby/sekcje w 2020 roku  

w poszczególnych gminach powiatu tarnobrzeskiego. 

 Centra 
kulturalne 

Imprezy Uczestnicy 
imprez 

Grupy 
artystyczne 

Koła/kluby/
sekcje 

Baranów 
Sandomierski – 
obszar miejski 

1 109 5 830 14 5 

Baranów 
Sandomierski – 
obszar wiejski 

0 0 0 0 0 

Gorzyce 3 108 5 141 14 4 

Grębów 8 10 160 0 0 

Nowa Dęba – 
obszar miejski 

1 237 5 201 5 3 

Nowa Dęba – 
obszar wiejski 

4 43 659 9 3 

Powiat 
tarnobrzeski  

17 270 16 991 42 15 

Źródło. Bank Danych Lokalnych GUS 

 Poniższy wykres prezentuje liczbę imprez i uczestników w latach 2014-2020 w powiecie 

tarnobrzeskim. W roku 2020 odnotowany został ogromny spadek w liczbie uczestników imprez oraz 

mniejszą ilość organizowanych wydarzeń z powodu trwającego od marca 2020 roku stanu 

epidemicznego.  

Wykres.1. Liczba imprez i uczestników w powiecie tarnobrzeskim w latach 2014-2020. 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Centra kulturalne i biblioteki w powiecie tarnobrzeskim: 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim, 

 Środowiskowy Dom Kultury w Skopaniu,  

 Biblioteka Publiczna w Baranowie Sandomierskim,  

 Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach, 

 Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach, 
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 Dom Kultury we Wrzawach, 

 Dom Kultury w Sokolnikach, 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach, 

 Gminne Centrum Kultury w Grębowie, 

 Biblioteka Publiczna w Grębowie, 

 Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie,  

 Biblioteka Publiczna w Nowej Dębie,  

 Centrum Kultury w Chmielowie,  

 Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach, 

 Dom Ludowy w Rozalinie, 

 Dom Ludowy w Tarnowskiej Woli, 

 Oddział Biblioteki w Chmielowie, 

 Oddział Biblioteki w Cyganach, 

 Oddział Biblioteki w Rozalinie, 

 Kino Metalowiec w Nowej Dębie. 

 

Tabela.7. Działalność bibliotek w poszczególnych gminach na terenie powiatu tarnobrzeskiego w latach 2014-2020. 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Baranów Sandomierski – obszar miejski 

Biblioteki i 
filie 

1 1 1 1 1 1 1 

Pracownicy 
bibliotek 

2 2 2 2 2 2 2 

Księgozbiór 23 108 22 668 23 152 22 157 19 561 19 765 19 810 

Czytelnicy 444 423 436 399 322 395 348 

Wypożyczenia 11 785 10 192 9 499 8 284 6 556 8 968 6 362 

Baranów Sandomierski –obszar wiejski 

Biblioteki i 
filie 

3 3 3 3 3 3 3 

Pracownicy 
bibliotek 

3 3 3 3 3 3 3 

Księgozbiór 28 206 28 500 28 967 29 017 28 956 28 477 27 865 

Czytelnicy 774 743 692 687 673 652 527 

Wypożyczenia 14 515 14 920 14 553 13 073 13 024 12 038 4 801 

Gorzyce 
Biblioteki i 
filie 

4 4 4 4 4 4 4 

Pracownicy 
bibliotek 

7 7 8 7 7 7 7 

Księgozbiór 47 137 47 412 48 210 48 386 48 834 49 285 50 265 

Czytelnicy 1 813 1 760 1 776 1 778 1 658 1 577 1 275 

Wypożyczenia 34 793 30 490 34 163 33 219 30 623 30 526 29 831 

Grębów 
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Biblioteki i 
filie 

5 5 5 5 5 5 5 

Pracownicy 
bibliotek 

6 6 6 6 6 6 6 

Księgozbiór 45 060 45 116 45 404 43 670 43 655 41 396 36 156 

Czytelnicy 1 421 1 358 1 344 1 314 1 282 1 232 782 

Wypożyczenia 23 301 21 899 21 720 21 317 20 215 18 221 9 189 

Nowa Dęba – obszar miejski 

Biblioteki i 
filie 

2 2 2 2 2 2 2 

Pracownicy 
bibliotek 

4 4 4 4 4 4 4 

Księgozbiór 36 996 32 470 33 051 33 309 33 945 34 816 35 227 

Czytelnicy 1 417 1 277 985 1 048 1 139 900 874 

Wypożyczenia 23 350 34 383 20 202 18 393 16 604 14 618 12 745 

Nowa Dęba – obszar wiejski 

Biblioteki i 
filie 

2 2 2 2 2 2 2 

Pracownicy 
bibliotek 

2 2 2 2 2 2 2 

Księgozbiór 20 437 20 620 21 093 21 489 16 994 16 858 17 072 

Czytelnicy 374 368 368 325 313 321 203 

Wypożyczenia 7 359 7 103 5 496 5 834 5 519 5 555 3 907 

Powiat tarnobrzeski 

Biblioteki i 
filie 

17 17 17 17 17 17 17 

Pracownicy 
bibliotek 

24 24 25 24 24 24 24 

Księgozbiór 200 944 196 786 199 877 198 028 191 945 190 597 186 395 

Czytelnicy 6 243 5 929 5 601 5 551 5 387 5 077 4 009 

Wypożyczenia 115 103 119 088 105 633 100 120 92 541 89 926 66 835 
Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

7. Przedsiębiorczość 
 

 W powiecie tarnobrzeskim na koniec roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 

3 768 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 899 stanowiły osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą. W roku 2020 zarejestrowano 255 nowych podmiotów, a 112 

wyrejestrowano. Najbardziej liczne podmioty posiadające osobowość prawną w powiecie 

tarnobrzeskim w liczbie 214 to spółki cywilne. Pod względem liczby osób zatrudnionych najwięcej 

jest mikro-przedsiębiorstw zatrudniających 0-9 pracowników w liczbie 3 635. 2,1% (81) podmiotów 

jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł  

i budownictwo, swój rodzaj działalności deklarowało 26,4% (994) podmiotów, a 71,5% (2 693) 

podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.  Wśród osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą w powiecie tarnobrzeskim najczęściej deklarowanymi 
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rodzajami przeważającej działalności są: Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle (27,6%) oraz budownictwo (19,2%). 

Wykres.2. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w powiecie tarnobrzeskim w 2020 roku. 

 
          Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

 Na poniżej analizowanym wykresie, w przedziale lat 2014-2020, najwięcej nowo 

zarejestrowanych przedsiębiorstw odnotowano w 2018 roku, najmniej w roku 2016. Największa 

liczba wyrejestrowań miała miejsce w roku 2017, a najmniejsza w 2020.  

 

Wykres.3. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON nowo zarejestrowane i wyrejestrowane w 

latach 2014-2020 w powiecie tarnobrzeskim.  

   
Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Wykres.4. Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości w powiecie tarnobrzeskim  

w 2020 roku. 

 
Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Na terenie powiatu tarnobrzeskiego w 2020 roku zarejestrowanych było 8 spółdzielni, 179 

spółek handlowych, w tym: spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego – 14, spółki 

handlowe akcyjne – 7, spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością – 136, spółki handlowe 

z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem kapitału zagranicznego – 14.  

 

Wykres.5. Rodzaje przeważającej działalności gospodarczej.  

 
Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Na obszarze powiatu tarnobrzeskiego, pod Tarnobrzegiem i w Nowej Dębie znajdują się 

tereny Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.  

w Tarnobrzegu realizuje zadania związane z pozyskiwaniem inwestorów i zarządzaniem 

Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN. Głównym celem działania 

TSSE jest wzrost aktywności gospodarczej terenów, które uważane są za słabiej rozwinięte 

ekonomicznie, poprzez wykorzystanie istniejących walorów inwestycyjnych tych obszarów oraz 

rozwój więzi kooperacyjnych w strefie i jej bezpośrednim otoczeniu. 

 

Od 20 lat w TSSE realizowane są procedury wydawania zezwoleń i lokowania kolejnych 

inwestycji w strefie. Aktywną działalność prowadzą tu przedsiębiorstwa reprezentujące różne 

branże, m.in. przetwórstwo aluminium, farmaceutyki, szkło gospodarcze, elektronikę, produkcję 

materiałów budowlanych, meble i przemysł poligraficzny. W znaczący sposób zmienił się 

dotychczasowy wizerunek pierwotnych terenów strefy. Oddział ARP S.A. w Tarnobrzegu zlecił 

wybudowanie kompleksu nowoczesnych hal produkcyjno-magazynowych pod wynajem dla 

inwestorów, a także modernizację obiektów produkcyjnych i administracyjnych w strefie. 

Zasoby udostępniane inwestorom na terenie strefy obejmują tereny inwestycyjne, w znacznej 

mierze uzbrojone, budynki oraz infrastrukturę techniczną. Właścicielami tego majątku są 

przedsiębiorstwa działające na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w chwili 

jej ustanowienia oraz gminy i zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN - Agencja Rozwoju 

Przemysłu S.A. w Warszawie.5 

  

    Przedsiębiorcy działający w podstrefie Tarnobrzeg: 

 

 ZSChiM Piotrowice II Sp. z o.o. – producent surowców chemicznych i mineralnych dla 

budownictwa 

 FENIX METALS Sp. z o.o. – recycling (odzysk cyny i ołowiu) 

 Tarkon Sp.z o.o. – konstrukcje metalowe, obróbka metali 

 Magielek Magiel i Pralnia - usługi czyszczenia i prasowania odzieży 

 Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. - branża motoryzacyjna 

 BK Glass Sp. z o.o. - producent szkła hartowanego 

                                                           

5 https://tsse.arp.pl/o-strefie/o-nas 
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 Schollglas Polska Sp. z o.o. - produkcja dotycząca obróbki szkła polegająca na szlifowaniu, 

wierceniu, gięciu, hartowaniu i nakładaniu powłok na szkło. 

 Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o. - Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na 

produkcja złączy elektrotechnicznych. 

 

    Rejon inwestycyjny Gorzyce: 

 

 Alumetal Poland Sp. z o.o. – produkcja aluminium 

 Press + Sintertechnik Sp. z o.o. – produkcja rdzeni solnych do odlewów aluminiowych 

 Federal-Mogul Gorzyce S.A. - producent tłoków dla przemysłu samochodowego 

 Metaltec sp. z o.o. - wytapianie odpadów aluminiowych i żeliwnych 

 

    Przedsiębiorcy działający w podstrefie Nowa Dęba: 

 

 Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.(Sanfarm Sp. z o.o.) – produkcja środków 

farmaceutycznych 

 Dezamet S.A. – produkcja dla przemysłu maszynowego i obronnego 

 Marma Polskie Folie Sp. z o.o. – przetwórstwo PCV, producent folii dla ogrodnictwa  

i budownictwa 

 Bester Medical System Sp. z o.o. – produkja urządzeń medycznych 

 PRO-FUND Sp. z o.o. - konstrukcje metalowe 

 Pharmacom Media Communications Sp. z o.o. -  producent środków farmaceutycznych 

 Technomal S.A. (INDE S.A.) - Utworzenie zakładu; Świadczenie usług związanych  

z lakiernictwem. 

8. Demografia 
 

 Według aktualnych danych na dzień 31.12.2020 roku powiat tarnobrzeski zamieszkiwało 

52 720 osób z czego 26 831 stanowiły kobiety, a 25 889 mężczyźni, co daje 51% kobiet i 49% 

mężczyzn w udziale procentowym. Gęstość zaludnienia w 2020 roku wyniosła 102os./km2. Liczba 

mieszkańców województwa podkarpackiego w tym samy roku wynosiła 2 121 229, przy udziale 

procentowym 0,02% mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego. 

Tabela.8. Ludność w powiecie tarnobrzeskim w latach 2014-2020.  

Rok Kobiety Mężczyźni Ogółem 
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2014 
 

27 298 26 500 53 798 

2015 
 

27 292 26 419 53 711 

2016 
 

27 174 26 307 53 481 

2017 
 

27 120 26 268 53 388 

2018 
 

27 061 26 175 53 236 

2019 
 

26 958 26 007 52 965 

2020 
 

26 831 25 889 52 720 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS 2021. 

 

 Powiat Tarnobrzeski zamieszkuje więcej kobiet, w liczbie 26 831, niż mężczyzn – 25 889, 

stanowią one 51% ludności powiatu, natomiast mężczyźni 49%. 

Wykres.6. Udział procentowy kobiet i mężczyzn w powiecie tarnobrzeskim w 2020 roku. 

 
Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS 2021. 

          

 W 2014 roku liczba mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego wynosiła  53 798 osób, od tego 

czasu obserwuje się tendencję spadkową ludności.  W roku 2020 odnotowano największy spadek 

do 52 720 liczby mieszkańców.  
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Wykres.7. Ludność w powiecie tarnobrzeskim w latach 2014-2020. 

 
           Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS 2021. 

 Najbardziej zaludnioną Gminą powiatu tarnobrzeskiego jest Gmina Gorzyce, w której w 2020 

roku odnotowano 13 050 osób, a najmniej mieszkańców w liczbie 1 430 w Baranowie 

Sandomierskim – obszar miejski.  

Tabela.9.Ludność  zamieszkująca obszary miejskie i wiejskie powiatu tarnobrzeskiego w latach 2014-2020. 

Miejsce 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Baranów 
Sandomierski – 
miasto 

1 463 1 485 1 485 1 477 1 463 1 459 1 430 

Baranów 
Sandomierski – 
obszar wiejski 

10 544 10 543 10 499 10 503 10 446 10 393 10 340 

Gorzyce 13 480 13 402 13 329 13 292 13 229 13 102 13 050 

Grębów 9 858 9 878 9 902 9 926 9 959 9 984 10 010 

Nowa Dęba 
 –  miasto 

11 403 11 359 11 260 11 215 11 181 11 109 11 006 

Nowa Dęba  
– obszar wiejski 

7 050 7 044 7 006 6 975 6 958 6 918 6 884 

Powiat 
tarnobrzeski 

53 798 53 711 53 481 53 388 53 236 52 965 52 720 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS 2021. 

Od roku 2014 obserwuje się spadek liczby mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego w wieku 

przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Wzrost widoczny jest  natomiast pośród ludności w wieku 

poprodukcyjnym. Jest to istotny wskaźnik problemu demograficznego jakim jest starzejące się 

społeczeństwo. W 2014 roku zanotowano 9 657 osób w wieku przedprodukcyjnym, natomiast w 

2020 - 8 744. Osoby w wieku produkcyjnym w roku 2014 liczyły 34 600, natomiast w 2020 liczba ta 

spadła do 32 636 osób. Osób w wieku poprodukcyjnym w roku 2014 odnotowano  9 541, a w 2020 

11 340.  

Tabela.10. Ludność w poszczególnych grupach ekonomicznych w powiecie tarnobrzeskim w latach 2014-2020. 

Rok Przedprodukcyjny Produkcyjny Poprodukcyjny 

K M O K M O K M O 
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2014 
 

4 666 4 991 9 657 16 166 18 434 34 600 6 466 3 075 9 541 

2015 
 

4 539 4 888 9 427 16 073 18 308 34 381 6 680 3 223 9 903 

2016 
 

4 431 4 773 9 204 15 935 18 224 34 159 6 808 3 310 10 118 

2017 
 

4 384 4 682 9 066 15 732 18 148 33 880 7 004 3 438 10 442 

2018 
 

4 312 4 617 8 929 15 532 17 969 33 501 7 217 3 589 10 806 

2019 
 

4 257 4 556 8 813 15 317 17 703 33 020 7 384 3 748 11 132 

2020 
 

4 223 4 521 8 744 15 124 17 512 32 636 7 484 3 856 11 340 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS 2021. 

 

 

 Wykres.8. Ludność w poszczególnych grupach ekonomicznych w powiecie tarnobrzeskim w latach 2014-2020.  

  Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS 2021. 

 

   Prognozy na lata 2025-2050 wskazują na duży spadek populacji powiatu tarnobrzeskiego, 

według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w roku 2025 liczba mieszkańców ulegnie 

zmniejszeniu do poziomu 51 694, a w 2050 do 42 952.  

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

Poprodukcyjny Produkcyjny Przedprodukcyjny



Strategia Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2021-2027 

 

 
40 

 

 

 Wykres.9. Prognoza ludności w powiecie tarnobrzeskim na lata 2025-2050. 

         Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS 2021. 

 

 

Należy zatem podjąć działania w kierunku poprawy sytuacji demograficznej skupiając się w 

dużej mierze na spowolnieniu procesu związanego z narastającym problemem niskiej liczby 

urodzeń i starzejącego się społeczeństwa.  

       Wykres.10. Prognoza ludności w powiecie tarnobrzeskim na lata 2025-2050. 

 
        Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS 2021. 

Poniższa tabela prezentuje przyrost naturalny ludności powiatu tarnobrzeskiego w latach  

2014-2020. Największy, bo aż na poziomie -144 przyrost naturalny odnotowano w 2020 roku, kiedy 

w 2014 wyniósł on -63. Na dodatnim poziomie odnotowano przyrost naturalny jedynie  
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w 2017 roku o wartości 15. W województwie podkarpackim w 2020 roku przyrost naturalny przyjął 

wartość - 4 565. 

Tabela.11. Ruch naturalny ludności w powiecie tarnobrzeskim w latach 2014-2020. 

Rok Urodzenia żywe Zgony Przyrost naturalny 

K M O K M O K M O 

2014 
 

216 222 438 230 271 501 -14 -49 -63 

2015 
 

204 220 424 197 267 464 7 -47 -40 

2016 
 

208 245 453 237 297 534 -29 -52 -81 

2017 
 

248 239 487 221 251 472 27 -12 15 

2018 
 

248 217 465 256 268 524 -8 -51 -59 

2019 
 

215 247 462 245 307 552 -30 -60 -90 

2020 
 

228 238 466 283 327 610 -55 -89 -144 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS 2021. 

 

W powiecie tarnobrzeskim najwięcej małżeństw zawartych zostało w roku 2017, a najmniej  

w 2020 – 185. Od 2014 roku spadła natomiast liczba rozwodów, w 2014 roku wyniosła ona 52,  

a w 2020 40.  

Tabela.12.  Małżeństwa i rozwody w powiecie tarnobrzeskim w latach 2014-2020. 

 2014 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Małżeństwa 
 

276 271 222 285 266 241 185 

Rozwody 
 

52 59 50 68 63 62 40 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS 2021. 

 

 

Z analizy poniższej tabeli wynika, że najwięcej zameldowań na terenie powiatu tarnobrzeskiego 

zanotowano w 2019 roku w ilości 431 osób, a najmniej w roku 2016 – 319,  

w tym przeważającą grupą osób dokonujących meldunku są kobiety. Według danych w powiecie 

tarnobrzeskim częściej meldują się osoby z miast niż wsi, jest to jednak nieznaczna różnica.  

W 2020 roku napływających z miast odnotowano 191 osób, natomiast ze wsi 175. 

 W stosunku do zameldowań więcej osób wymeldowuje się z powiatu tarnobrzeskiego. 

Najwięcej osób opuściło powiat w 2019 roku - 607, a najmniej ex aequo w 2014 i 2016 - 458. 

Częściej wymeldowania następują do miast niż na wieś. Najwięcej wymeldowań do miast 

odnotowano w 2019 roku w liczbie 376, a najmniej w 2020 – 271. Najwięcej ludności napływowej 

na wieś przybyło w roku 2018 – 230 osób, a najmniej 2014 roku w liczbie 167.  
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 Na podstawie poniższej tabeli wynika, że najwięcej osób wymeldowujących się za granicę 

odnotowano w 2014 roku w liczbie 15 z przewagą mężczyzn. Saldo migracji od 2014 roku jest 

ujemne, największą wartość zanotowano w 2018 roku z wynikiem -197.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela.13. Migracje w powiecie tarnobrzeskim w latach 2014-2020. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Zameldowa
nia: 

339 
 

0X6 319 359 407 431 378 

Kobiety 171 
 

0x 157 191 217 244 177 

Mężczyźni 168 
 

0x 162 168 190 187 201 

Z miast: 169 
 

211 169 193 247 226 191 

Kobiety 87 
 

99 84 106 130 123 89 

Mężczyźni 82 112 85 87 117 103 102 

Ze wsi: 164 
 

195 134 155 147 193 175 

Kobiety 80 
 

112 68 82 82 117 83 

Mężczyźni 84 
 

83 66 73 65 76 92 

Wymeldowa
nia: 

458 
 

0x 458 501 604 607 468 

Kobiety 235 
 

0x 239 256 325 318 236 

Mężczyźni 223 
 

0x 219 245 279 289 232 

Do miast: 276 
 

314 268 303 359 376 271 

Kobiety 155 185 153 161 195 203 140 

                                                           
6 Brak danych  
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Mężczyźni 121 
 

129 115 142 164 173 131 

Na wieś: 167 
 

211 186 191 230 224 195 

Kobiety 73 
 

119 85 90 123 111 95 

Mężczyźni 94 
 

92 101 101 107 113 100 

Za granicę: 15 
 

0x 4 7 - - - 

Kobiety 7 
 

0x 1 5 - - - 

Mężczyźni 8 
 

0x 3 2 - - - 

Saldo 
migracji: 

-119 
 

0,0x -139 -142 -197 -176 -90 

Wewnętrzne 
 

-110 -119 -151 -146 -195 -181 -100 

Zagraniczne 
 

-9 0x 12 4 -2 5 10 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS 2021. 

 

 Saldo migracji od 2014 roku w powiecie tarnobrzeskim po wzrostowym trendzie do roku 2018, 

osiągając wtedy najwyższą wartość (-197) w przedziale analizowanego okresu 2014-2020, przyjęło 

tendencję spadkową. Saldo migracji w powiecie tarnobrzeskim w roku 2020 wynosiło  

-90.  

 

Wykres.11. Saldo migracji w powiecie tarnobrzeskim w latach 2014-2020. 

7 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS 2021. 

 

 Sytuacja  w poszczególnych gminach powiatu tarnobrzeskiego zaprezentowana została  

w poniższej tabeli. Analizowany przedział czasowy w latach 2014-2020 wskazuje na wyraźną 

tendencję wzrostową do roku 2018, w niektórych gminach do 2017. Łączna najwyższa wartość dla 

                                                           
7 Wartość na wykresie „0”  za 2015 rok – brak danych 
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całego powiatu wynosząca -195 miała miejsce w 2018 roku. Jedyną Gminą w powiecie 

tarnobrzeskim, w której saldo migracji wewnętrznych utrzymuje się na poziomie dodatnim jest 

Gmina Grębów.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela.14. Saldo migracji wewnętrznych w poszczególnych gminach powiatu tarnobrzeskiego w latach 2014-2020. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Baranów Sandomierski 
– 
obszar miejski 

-18 -1 3 -14 -6 -3 -10 

Baranów Sandomierski 
– obszar wiejski 

-9 30 -14 -14 -63 -30 -42 

Gorzyce -77 -78 -83 -69 -67 -98 -69 

Grębów 41 21 12 16 29 24 58 

Nowa Dęba – 
Obszar miejski 

-47 -59 -53 -36 -69 -38 -43 

Nowa Dęba – 
Obszar wiejski 

0 -32 -16 -29 -19 -36 6 

Powiat tarnobrzeski -110 -119 -151 -146 -195 -181 -100 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS 2021. 

 

 

 Poniższa tabela pokazuje sytuację związaną z migracjami zagranicznymi w poszczególnych 

gminach powiatu tarnobrzeskiego w latach 2014-2020. W 2020 roku łączna wartość dla powiatu 

tarnobrzeskiego wyniosła 10, największe saldo migracji zaobserwowano w tym samym roku  

w Gminie Nowa Dęba w obszarze wiejskim jak i miejskim, najniższe natomiast w Gminie Baranów 

Sandomierski – obszar wiejski oraz miejski. 

 

 

 

Tabela.15. Saldo migracji zagranicznych w poszczególnych gminach powiatu tarnobrzeskiego w latach 2014-2020. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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Baranów 
Sandomierski 
– 
obszar miejski 

0 0 0 0 1 0 0 

Baranów 
Sandomierski 
– obszar 
wiejski 

-4 0 1 3 2 2 0 

Gorzyce -7 0 4 -5 -13 -5 1 

Grębów 2 0 -2 2 1 2 2 

Nowa Dęba – 
Obszar 
miejski 

0 0 7 4 7 5 5 

Nowa Dęba – 
Obszar wiejski 

0 0 7 4 7 5 5 

Powiat 
tarnobrzeski 

-9 0 12 4 -2 5 10 

 Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS 2021. 

 

 

 

 

9. Infrastruktura społeczna 

9.1. Ochrona zdrowia  

 

Na terenie powiatu tarnobrzeskiego w roku 2020 istniało 14 aptek i 3 punkty apteczne oraz 27 

przychodni. Łączna liczba porad ambulatoryjnych udzielonych w roku 2020 wyniosła 254 705,  

a porady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej 195 929. 

Tabela.16. Opieka zdrowotna w powiecie tarnobrzeskim w latach 2014-2020 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Apteki 13 14 15 16 15 15 14 

Punkty 
apteczne 

7 8 8 8 6 5 3 

Porady 
lekarskie – 
ambulatoryj
ne 

254 308 263 700 270 299 266 702 274 147 276 155 254 705 

Porady 
lekarskie – 
POZ 

184 064 189 553 194 447 192 024 198 860 199 003 195 929 

Przychodnie 
ogółem 

25 26 26 26 26 26 27 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Wykaz niektórych świadczeniodawców z terenu Powiatu Tarnobrzeskiego w 2020 roku. 
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 Przychodnia Rejonowa w Baranowie Sandomierskim    

 Ośrodek Zdrowia w Woli Baranowskiej    

 Ośrodek Zdrowia w Ślęzakach  

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skopaniu  

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap” w Gorzycach 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DOM-MED w Gorzycach 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap” w Trześni 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap” we Wrzawach 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Adam i Ewa” w Sokolnikach 

 Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grębowie 

 GSZOZ Filia w Stalach  

 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Anna Kosiorowska – poradnia POZ Nowa Dęba 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej A&Ł Urbaczka Nowa Dęba 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NOVA-MED. T. i M. Struk Nowa Dęba 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MOLMEDIC w Chmielowie – Mieczysław Moliszewski  

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PORF-MED Ewa Białek Nowa Dęba 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum” Beata Tebin-Tomczyk Nowa Dęba 

 Gabinet stomatologiczny w Nowej Dębie 

 Gabinet Laryngologiczny w Nowej Dębie 

 Gabinet Okulistyczny w Nowe Dębie 

 Gabinet Fizjoterapii w Nowej Dębie 

 Fizjoterapia Domowa  

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie 

Zakres, charakter działalności SPZ ZOZ  

Celem działalności SPZ ZOZ jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, służących zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu zdrowia, szerzenie oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia oraz podejmowanie innych 

czynności medycznych wynikających z procesu leczenia. 

SPZ ZOZ w zakresie działalności leczniczej udziela świadczeń zdrowotnych,  

a w szczególności: 
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• kompleksowych całodobowych stacjonarnych świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Szpital 

Powiatowy w Nowej Dębie, obejmujących diagnozowanie, leczenie i pielęgnację chorych. Szpital 

udziela także ambulatoryjnych świadczeń w zakresie badań diagnostycznych i medycznej diagnostyki 

laboratoryjnej. 

• całodobowych świadczeń zdrowotnych udzielanych w Zakładzie Opiekuńczo – 

Leczniczym, 

• ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Zespół Poradni Specjalistycznych  

w siedzibach poradni, a także w miejscu przebywania osoby potrzebującej opieki medycznej,  

a obejmujących świadczenia specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej oraz świadczeń  

z zakresu rehabilitacji leczniczej, 

• świadczeń zdrowotnych w zakresie pomocy doraźnej w razie wypadku, urazu, nagłego zachorowania 

lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia z zagrożeniem życia udzielanych przez Izbę Przyjęć, 

• ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swym zakresem badania diagnostyczne 

wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego, 

realizowane w Pracowniach Diagnostycznych i Dziale Diagnostyki Obrazowej. 

SPZ ZOZ w zakresie działalności leczniczej stacjonarnej i ambulatoryjnej: 

• wykonuje badania pacjentów i udziela porad lekarskich, 

• diagnozuje, leczy, pielęgnuje i rehabilituje pacjentów, 

• prowadzi leczenie uzależnień, 

• wykonuje psychiatryczną opiekę zdrowotną i terapię psychologiczną 

• udziela świadczeń opiekuńczych z zakresu opieki długoterminowej, 

• sprawuje opiekę nad kobietą ciężarną, jej płodem, porodem, połogiem oraz 

noworodkiem, 

• udziela całodobowych świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w tym prowadzi wizyty 

domowe, 

• orzeka i opiniuje o stanie zdrowia, 

• realizuje zadania w zakresie promocji zdrowia, 

• uczestniczy w przygotowaniu osób do wykonywania i kształceniu osób wykonujących zawód 

medyczny na zasadach odrębnych regulujących kształcenie tych osób, 

• zapobiega powstawaniu chorób i urazów poprzez działania profilaktyczne,  

• prowadzi transport sanitarny, 

• wykonuje zadania w ramach powszechnego obowiązku obrony na zasadach określonych  

w odrębnych przepisach. 
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• Struktura Organizacyjna 

W Szpitalu Powiatowym działają następujące oddziały szpitalne: 

Tabela.17. Działalność SPZZOZ w Nowej Dębie w roku 2020. 

Źródło. Opracowanie Samodzielny publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie. 

 
Dane za rok 2020 , ujęte w tabeli wyżej, nie oddają w pełni prawidłowego obrazu działalności 

SPZZOZ w Nowej Dębie ze względu na skutki, jakie niosła za sobą pandemia Covid -19, między innymi 

czasowe przerwy w przyjęciach pacjentów. 

Lp Nazwa Oddziału Liczba łóżek Liczba 
leczonych w 
2020 r. 

Liczba 
osobodni w 
2020 r. 

Średni okres 
pobytu w 
2020 r. 

Wskaźnik 
obłożenia 
łóżek  
w % 

1  Chorób 
Wewnętrznych 
z Pododdziałem 
Chorób Płuc  

50 951 7119 7,49 38,90 

2 Rehabilitacyjny  22 213 4434 20,82 55,07 

3 Pediatryczny  17 392 1637 4,18 26,31 

4  Ginekologiczno - 
Położniczy  

26 912 2554 2,80 26,84 

5  Chirurgii Ogólnej  25 1317 3804 2,89 41,57 

6  Centrum Zdrowia 
Psychicznego  
Psychiatryczny  

73 851 17693 20,79 66,22 

7  Anestezjologii i 
Intensywnej Terapii  

7 53 711 13,42 27,75 

8  Zakład Opiekuńczo - 
Leczniczy  

35 47 12224 260,09 95,43 

9  Neonatologiczny  11 303 902 2,98 22,40 

 Ogółem  266 5039 51078 10,14 52,47 

10 Dzienny 
Psychiatryczny  

20 miejsc 71 2265 31,90 44,41 
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Działania, które zostały podjęte dodatkowo przez SPZZOZ w Nowej Dębie w związku z wystąpieniem 

pandemii to między innymi szczepienia oraz testy w kierunku COVID-19. 

 

Od dnia 4 stycznia 2021 roku rozpoczęto szczepienia przeciwko COVID-19 w SPZZOZ Nowa Dęba, szpital 

został szpitalem węzłowym z uprawnieniami  szczepienia populacji jako jedyny w  gminie. 

 

W dniu 7.06.2021r. rozpoczął działalność kolejny Populacyjny Punkt Szczepień zlokalizowany przy  

ul. T. Kościuszki 1c, powstał on z inicjatywy Starostwa Powiatowego  w Tarnobrzegu oraz SPZZOZ Nowa 

Dęba. W ramach współpracy przeprowadzono również akcję „weekendowe szczepienie”  

w Starostowie Powiatowym (zaszczepiono 224 osoby), jednodawkową szczepionką firmy 

Johnson&Johnson. Do końca czerwca przeprowadzono 6.500 szczepień. 

 

Od września 2020 roku nieprzerwanie do dnia dzisiejszego działa punkt pobrań materiału genetycznego  

w kierunku badań COVID-19 ( Drive-Thru), testy na podstawie skierowania –  wykonywane są od 

poniedziałku do piątku przy ulicy Kościuszki 1C w Nowej Dębie. 

Wykonujemy  również Testy genetyczne PCR  i Antygen komercyjnie8. 

 

9.2. Opieka społeczna 

 

Na terenie powiatu tarnobrzeskiego działają:  

 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie, 

 Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach, 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach, 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie, 

 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowe Dębie, 

 Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu, 

 Dom Dziecka w Skopaniu, 

 Dom dla Dzieci w Skopaniu, 

 Dom dla Dzieci i Młodzieży w Skopaniu, 

                                                           
8 Opracowanie Samodzielny publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie 
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 Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. 

 

 Wsparcie dla osób i rodzin zamieszkałych na terenie powiatu tarnobrzeskiego z poziomu zadań 

powiatowych realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. Zadania te wynikają z 

ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Działania PCPR w zakresie realizacji ustawy o pomocy 

społecznej to: 

 Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom 

opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, 

domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady 

poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe 

ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze. 

 Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, 

młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla 

nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki 

wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się.  

 Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz 

umieszczanie w nich skierowanych osób - Na terenie powiatu tarnobrzeskiego funkcjonuje jeden 

ponadgminny dom pomocy społecznej tj. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, o 52 

miejscach, który przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych.  

 Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych 

ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  

w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi - W powiecie tarnobrzeskim funkcjonuje 1 mieszkanie 

chronione, które jest zlokalizowane na terenie Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu. 

Mieszkanie spełnia standardy określone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.  

 Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej - Z uwagi na funkcjonujący w ramach Centrum 

Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie powiat nie prowadzi dodatkowo ośrodka interwencji kryzysowej. 

 Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem. 
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 Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.  

 Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.  

 Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa - W ramach poradnictwa i interwencji kryzysowej 

mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego objęci są pomocą prawną, pedagogiczną  

i psychologiczną. Głównym powodem zgłaszania się osób do PCPR po pomoc jest przemoc 

domowa i powiązany z nią Zespół Stresu Pourazowego u dzieci (PTSD), trudności wychowawcze 

oraz szkolne z dziećmi, problemy z alkoholem, zaburzenia zachowania u dzieci, zaburzenia relacji 

w rodzinach, zaburzenia psychiczne u dorosłych i dzieci, stany lękowe  

u dzieci i dorastającej młodzieży, konflikty wewnątrzmałżeńskie. W części przypadków pracę 

wspomagają kontakty z kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi i wychowawcami, 

poradnią leczenia uzależnień itp.  

   

Zadania PCPR  w zakresie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych to: 

 Opracowywanie i realizacja zgodnych ze strategią rozwoju województwa, powiatowych 

programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: 

      a. rehabilitacji społecznej, 

b. przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, 

 Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności. 

 Opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich 

udostępniania na potrzeby samorządu województwa. 

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób. 

 Dofinansowanie: 

    a. uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 

    b. sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

    c. zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, 

    d. likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku  

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. 

 Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.  

 W ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej PCPR jest realizatorem Programów 

PFRON: „Aktywny samorząd”, „Program Wyrównywania Różnic między Regionami III”. 
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Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy   

w Tarnobrzegu.  

 

 Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych 

poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, 

 Udzielanie jednorazowych środków przyznawanych osobie niepełnosprawnej na podjęcie 

działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej , 

 Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, 

zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej albo 

prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego , 

  Dokonywanie  zwrotu  kosztów  poniesionych  przez  pracodawcę  w  związku 

z  przystosowaniem  tworzonych  lub  istniejących  stanowisk  pracy, stosownie do  potrzeb  

wynikających  z  niepełnosprawności  osób  na  nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem  przez  

służby  medycyny  pracy  tych potrzeb , 

 Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom 

niepełnosprawnym w pracy, 

 Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku  

z wyposażeniem stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej , 

 Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych, 

 Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych 

osób niepełnosprawnych. 

 

Zadania PCPR w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie to: 

1. Poradnictwo specjalistyczne. 

2. Interwencja kryzysowa. 

3. Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc  

w rodzinie. 

 

9.3. Bezpieczeństwo publiczne 

  

Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu 

Za bezpieczeństwo publiczne w powiecie tarnobrzeskim odpowiada Komenda Miejska Policji 

w Tarnobrzegu. W 2020 roku realizowano działania zmierzające do ograniczenia przestępczości oraz 

utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. W związku z trwającym stanem epidemii od 
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wiosny 2020 roku i obowiązującego w analizowanym okresie zakazu organizowania imprez  

o charakterze masowym oraz zgromadzeń publicznych policjanci z KMP w Tarnobrzegu zrealizowali, 

związane z imprezami sportowymi, zabezpieczenia doraźne w liczbie 11, zabezpieczenia 

prewencyjne – 8 i 2 zabezpieczenia na poziomie akcji policyjnych dotyczące 12 meczy piłkarskich. 

Jedna z akcji zabezpieczających dotyczyła wizyty Prezydenta RP w Nowej Dębie. W 2020 Roku 

podjęto łącznie 8 255 wszystkich interwencji, z czego 7 427 w miejscach publicznych, 828  

w interwencjach domowych. Komenda  Miejska  Policji  w  Tarnobrzegu  aktualnie  realizuje  

następujące programy oraz działania profilaktyczne skierowane do dzieci  

i młodzieży z miasta oraz powiatu: „Cyberbezpieczni”, „Ostrożnie  Pies”, „Bezpieczny  Senior”, 

„Bezpieczny Ogród”, „Ograniczyć Wandalizm”, „Kręci Mnie Bezpieczeństwo Nad Wodą”, „Kręci 

Mnie  Bezpieczeństwo  Na  Stoku”, „Bezpieczne  Ferie”, „Bezpieczne  Wakacje”, „Narkotyki  

i Dopalacze Zabijają”, „Alkohol –ograniczona dostępność”, „Bezdomni –Zima” oraz wiele innych 

doraźnie organizowanych działań. W   2020 roku   policjanci   przeprowadzili w ramach wskazanych  

programów ogółem 370 spotkań z  dziećmi i  młodzieżą oraz 763 spotkania indywidualne z 

nauczycielami/wychowawcami, pedagogami  i rodzicami. W spotkaniach tych wzięło udział łącznie 

8 358 uczestników. Ponadto 58 spotkań odbyło się w ramach działań, których  adresatami  byli  

seniorzy, w  których  udział  wzięło  318  osób.  KMP  w  tym zakresie współpracowała z  Zakładem  

Ubezpieczeń  Społecznych,  Urzędem  Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy Miejsko/Gminnymi 

Ośrodkami Pomocy Rodzinie. Jednocześnie  w ramach przeciwdziałania  szerzeniu  się  zagrożenia 

epidemiologicznego związanego z pandemią koronawirusa dzielnicowi dokonali prawie 5000 

kontroli osób pozostających w izolacji domowej bądź na kwarantannie.9 

 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

W 2020 roku na terenie miasta Tarnobrzeg  i powiatu tarnobrzeskiego odnotowano 93 wypadki 

drogowe, o 23 mniej niż w 2019 roku, oraz 643 kolizji – o 20 więcej niż w 2019 roku.  

 W ramach prowadzonych działań edukacyjno-profilaktycznych po linii bezpiecznego ruchu 

drogowego zrealizowano zadania związane z bezpieczeństwem pieszych oraz rowerzystów. 

Przeprowadzono 187 spotkań, w których udział wzięło 9 225 uczestników. Poruszono m.in. 

problematykę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, używania elementów 

odblaskowych, korzystania z przejść dla pieszych, sygnalizacji świetlnej, pasów bezpieczeństwa, 

chodzenia po właściwej stronie drogi, bezpiecznego poruszania się rowerem po jezdni. 

Stan ochrony przeciwpożarowej 

                                                           
9 http://tarnobrzeski.pl/images/2021/stan_bezpieczenstwa2020/InformacjaKMP.pdf 
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Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu obejmuje swoimi działaniami 

obszar miasta Tarnobrzeg oraz powiat tarnobrzeski. Głównym celem w zakresie kontrolno-

rozpoznawczej KSP w 2020 roku było podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa pożarowego 

miasta i powiatu tarnobrzeskiego. Osiągnięciu celu służyła m.in. kontrola przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych, inspirowanie działań instytucji i organów na rzecz poprawy stanu 

bezpieczeństwa pożarowego, popularyzacja zagadnień ochrony przeciwpożarowej wśród 

społeczeństwa oraz upowszechnianie zasad bezpieczeństwa pożarowego. W 2020 roku 

przeprowadzono łącznie 81 kontroli. Kontynuowane były działania mające na celu 

rozpowszechnianie informacji dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, m.in. poprzez realizację 

akcji bezpieczne ferie w szkołach i przedszkolach. Ze względu na sytuację epidemiczną w 2020 roku 

realizacja zadań z zakresu upowszechniania bezpieczeństwa pożarowego była w znacznym stopniu 

utrudniona.  

 

Stan sanitarno-higieniczny 

Główny cel działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnobrzegu to 

działanie na rzecz zapobiegania powstawaniu chorób, szczególnie chorób zakaźnych  

i zawodowych poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego  

w zakresie zdrowia publicznego w oparciu o analizę ryzyka zagrożenia zdrowia i życia, a także 

promowanie zdrowego stylu życia, nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia, 

bezpieczeństwem zdrowotnym wody oraz chemikaliami na terenie miasta Tarnobrzega i powiatu 

tarnobrzeskiego. Cel ten osiągany jest przez ustalone i zatwierdzone zasadnicze zamierzenia ujęte 

w „Planie zasadniczych zamierzeń PSSE w Tarnobrzegu na 2020 roku”.10 

 

Inspekcja weterynaryjna 

Inspekcja weterynaryjna realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz 

bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia  ochrony  zdrowia  

publicznego,  wykonując  swoje  zadania  w  szczególności przez:  

 zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;  

 badania kontrolne zakażeń zwierząt;  

 monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz  

               związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach  

               pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt;   

                                                           
10 http://www.tarnobrzeski.pl/images/2021/stan_bezpieczenstwa2020/RaportSanepid.pdf 



Strategia Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2021-2027 

 

 
55 

 

 badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego; 

 

9.4. Organizacje pozarządowe 

  

BARANÓW SANDOMIERSKI 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Baranowie Sandomierskim 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy ,,Dąbrowianki” 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Dymitrowie Małym 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Kaczakach 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Skopaniu 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Ślęzakach 

 Stowarzyszenie „Tor Rozwoju” 

 Stowarzyszenie Towarzystwo Historyczne Ziemi Baranowskiej „Mały Wawel” 

 OSP Baranów Sandomierski 

 OSP Dąbrowica 

 OSP Durdy 

 OSP Dymitrów Duży 

 OSP Dymitrów Mały 

 OSP Kaczki 

 OSP Knapy 

 OSP Marki 

 OSP Siedleszczany 

 OSP Skopanie 

 OSP Suchorzów 

 OSP Ślęzaki 

 OSP Wola Baranowska 

 Klub Sportowy WISAN Skopanie 

 Klub Sportowy ,,Kolejarz” w Knapach 

 Ludowy Klub Sportowy ,,Strzelec” w Dąbrowicy 

 Parafialny Klub Sportowy ,,WISŁA” w Baranowie Sandomierskim 

 Gminna Akademia Sportu Baranów Sandomierski 

 Klub Sportowy ,,Lasowiak” w Woli Baranowskiej 
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GORZYCE 

 OSP w Trześni 

 OSP w Gorzycach 

 OSP w Orliskach 

 OSP w Sokolnikach 

 OSP we Wrzawach 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Trześń 

 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Sami dla Siebie” w Gorzycach 

 Trześniowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych LIDER 

 Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gorzycach 

 Parafialny Klub Sportowy „EMAUS” w Gorzycach 

 Gorzycki Klub Sportowy Karate KYOKUSHIN 

 Klub Sportowy Stal Gorzyce 

 

GRĘBÓW 

 Ludowy Zespół Sportowy w Wydrze 

 Towarzystwo Sportowe w Stalach 

 Ludowy Zespół Sportowy „Słowianin” Grębów 

 Wiejski Klub Sportowy Zabrnie 

 Klub Sportowy Żupawa 

 Uczniowski Klub Sportowy przy ZSO w Grębowie 

 OSP w Grębowie 

 OSP w Jamnicy 

 OSP w Krawcach 

 OSP w Stalach 

 OSP w Wydrzy 

 OSP w Zabrniu 

 OSP Zapoledniku 

 OSP w Żupawach 

 Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna Grębowszczyzna” 

 Stowarzyszenie na rzecz wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny S.O.S. w Grębowie 

 

NOWA DĘBA 

 Stowarzyszenie „WSPARCIE” 
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 Koło Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo przy Zarządzie Miejsko – Gminnym 

TPD w Nowej Dębie 

 Nowodębskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne 

 Towarzystwo Kultury Powszechnej "RATUSZ" 

 Towarzystwo Krzewienia Kultury Lasowiackej BIELOWIANIE 

 Towarzystwo Włościańskie ŁUGI 

 Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy 

 Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Cygany 

 Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych „INICJATYWA” 

 Veritas Et Bonum 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Rozalinie 

 Stowarzyszenie Kulturalne Cyganiacy    

 Stowarzyszenie na Rzecz Osiedla Poręby Dębskie 

 Stowarzyszenie Ciosy 

10. Rynek pracy i bezrobocie 
 

Bezrobocie na terenie powiatu tarnobrzeskiego od roku 2014 znacznie spadło. W 2014 roku 

łączna liczba osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Tarnobrzegu wynosiła 2 892, z czego liczbę 1 555 stanowiły kobiety, a 1 337 mężczyźni.  

 

Tabela.18. Bezrobotni zarejestrowani  w powiecie tarnobrzeskim w latach 2014-2020, wg płci. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kobiety 1 555 1 363 1 277 1 050 887 836 931 

Mężczyźni 1 337 1 179 1 054 753 639 636 790 

Ogółem 2 892 2 542 2 331 1 803 1 526 1 472 1 721 
Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

 Najmniej osób bezrobotnych w przedziale lat 2014-2020 odnotowano w roku 2019 – 1 472.  

W 2020 roku liczba osób bezrobotnych na skutek stanu epidemii koronawirusa wzrosła do 1 721. 
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Wykres.12. Bezrobotni zarejestrowani w powiecie tarnobrzeskim w latach 2014-2020 

 
Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

 W powiecie tarnobrzeskim w 2020 roku bezrobotne kobiety stanowiły 54% , a mężczyźni 46% 

 

Wykres.13. Udział procentowy bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie tarnobrzeskim wg płci w roku 2020. 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Najwięcej osób bezrobotnych w 2020 roku odnotowano w grupie osób z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym/branżowym – 491, co daje 29% badanych. Kolejną grupą, w której 

występuje duży problem bezrobocia są osoby z wykształceniem policealnym średnim zawodowym 

– 418 osób, stanowiących 24%. Dużą grupę reprezentują osoby z wykształceniem gimnazjalnym  

i poniżej w liczbie 328 osób – 19%, podobnie jak osoby z wykształceniem wyższym w liczbie 286, co 

daje 17% wśród badanych. Najmniej jest natomiast bezrobotnych w grupie osób  

z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w liczbie 198, stanowiących 12%. 
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Wykres.14. Bezrobotni zarejestrowani w powiecie tarnobrzeskim wg wykształcenia w roku 2020. 

 
Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Stopa bezrobocia w powiecie tarnobrzeskim do 2019 roku przyjmowała tendencję spadkową  

i wynosiła w roku 2019 6,3%, podobno sytuacja ma miejsce w województwie podkarpackim i na 

terenie całego kraju. Województwo podkarpackie w 2019 roku osiągnęło wynik 7,9%, natomiast w 

Polsce - 5,2%. Sytuacja w powiecie tarnobrzeskim prezentuje się na rok 2020 lepiej niż w 

województwie podkarpackim, natomiast gorzej niż na terenie całego kraju. W powiecie 

tarnobrzeskim nastąpił wzrost stopy bezrobocia w 2020 roku do 7,3%, w województwie 

podkarpackim do 9,1%, a w całym kraju do 6,2%. 

 

Wykres.15. Stopa bezrobocia w powiecie tarnobrzeskim w latach 2014-2020. 

 
Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Poniższa tabela prezentuje liczbę osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Tarnobrzegu w poszczególnych gminach powiatu.  

Wyższe Policealne średnie zawodowe
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Tabela.19. Bezrobotni zarejestrowani w poszczególnych gminach powiatu tarnobrzeskiego w latach 2014-2020 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Baranów 
Sandomierski  

625 594 548 455 379 371 427 

Gorzyce 
 

628 552 530 434 398 376 441 

Grębów 
 

630 534 468 376 317 336 351 

Nowa Dęba 
 

1 009 862 785 538 432 389 502 

Powiat 
Tarnobrzeski 

2 892 2 542 2 331 1 803 1 526 1 472 1 721 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

 

 Największy udział procentowy bezrobocia rejestrowanego przypada na gminę i miasto Nowa 

Dęba - 29%, następnie Gminę Gorzyce – 26%, kolejno po niej Gmina i Miasto Baranów Sandomierski 

– 25%, a najmniejszy udział procentowy Gmina Grębów – 20%.  

 

 

Wykres.16. Udział procentowy osób bezrobotnych zarejestrowanych w poszczególnych gminach powiatu 

tarnobrzeskiego w 2020 roku. 

 
Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Bezrobotnych zarejestrowanych na omawianym terenie najwięcej zaobserwowano  

w przedziale wiekowym 25-34 lat, najmniej natomiast 24 lata i poniżej. Jednakże biorąc pod uwagę 

rzeczywiste grupy ludzi zdolnych do pracy z najbardziej miarodajnym wskaźnikiem do analizy będą 

osoby w przedziałach 25-34 lat, 35-44 lat i 45-54 lat, ponieważ 24 lata i poniżej są to osoby często 

uczące się. Natomiast wśród ludności do lat 55 będą znajdowały się osoby pobierające świadczenia 
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emerytalne. Zatem w tych trzech grupach wiekowych nadal największe bezrobocie obserwuje się 

w przedziale wiekowym 25-34, natomiast najmniejsze 35-54 lat. Największy spadek odnotowano w 

większości z tych grup w 2019 roku, jedynie w grupie 45-54 lat najmniej zarejestrowanych 

bezrobotnych było w roku 2018. W każdej z omawianych grup nastąpił wzrost bezrobocia 

rejestrowanego w 2020 roku.  

 

Tabela.20. Bezrobotni zarejestrowani w powiecie tarnobrzeskim wg wieku 

Wiek 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

24 lata i 
mniej 

521 436 388 248 225 196 236 

25-34 881 777 698 536 486 416 481 

35-44 621 544 482 411 339 336 432 

45-54 518 456 414 325 259 281 310 

55 lat i 
więcej 

351 329 349 283 217 243 262 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

W powiecie tarnobrzeskim łączna liczba osób pracujących na koniec 2019 roku wynosiła 11 211 

osób, jest to wzrost o 11 w porównaniu do roku 2018. Od 2014 roku utrzymywała się tendencja 

wzrostowa wśród osób pracujących. Poniżej zaprezentowane zostały dane osób pracujących w 

poszczególnych gminach powiatu.  

 

Tabela.21. Osoby pracujące w poszczególnych gminach powiatu tarnobrzeskiego w latach 2014-2019. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Baranów 
Sandomierski 

1 323 1 262 1 270  1 334 1 325 1 336 

Gorzyce 
 

3 012 3 105 3 389 3 645 3 740 3 568 

Grębów 
 

867 835 806 805 808 776 

Nowa Dęba 
 

4 694 4 640 4 773  4 862 5 327 5 531 

Powiat 
Tarnobrzeski 

9 896 9 842 10 238 10 646 11 200 11 211 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

 

W 2019 roku odnotowano największy udział procentowy wśród osób pracujących w gminie  

i mieście Nowa Dęba – 49%. Drugie miejsce pod względem pracujących osób zajęła Gmina Gorzyce 

– 32%. Najmniej zanotowano w Gminie i Mieście Baranów Sandomierski – 12% oraz Gminie Grębów 

– 7 % 
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Wykres.17. Osoby pracujące w poszczególnych gminach powiatu tarnobrzeskiego w roku 2019. 

 
Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Najwięcej pracujących w powiecie tarnobrzeskim obserwuje się wśród mężczyzn. Od roku 2014 

do 2019 roku liczba pracujących mężczyzn wzrosła o 1012 osób, natomiast kobiet jedynie  

o 303.  

 

Tabela.22. Osoby pracujące w powiecie tarnobrzeskim wg płci w latach 2014-2019. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kobiety 4 084 3 892 4 102 4 196 4 445 4 387 

Mężczyźni 5 812 5 950 6 136 6 450 6 775 6 824 

Ogółem 9 896 9 842 10 238 10 646 11 200 11 211 
Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Poniższy wykres prezentuje utrzymującą się tendencję wzrostową od roku 2015 do 2019 roku 

wśród osób pracujących.  

 

Wykres.18. Osoby pracujące w powiecie tarnobrzeskim w latach 2014-2019. 

 
Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Wykres.19. Udział procentowy kobiet i mężczyzn w powiecie tarnobrzeskim w roku 2019. 

 
Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

11. Infrastruktura techniczna 

11.1. Gospodarka wodno-ściekowa 

 

WODOCIĄGI 

Długość eksploatowanej sieci wodociągowej (rozdzielczej i przesyłowej) w powiecie tarnobrzeskim  

w 2020 roku wynosiła 619,4 km. 

Tabela.23. Sieć wodociągowa w poszczególnych gminach powiatu tarnobrzeskiego w roku 2020. 

Obszar Długość 
eksploatow
anej sieci 
wodociągo
wej w km 

Długość 
czynnej 
sieci 
rozdzielczej 
w km 

Przyłącza 
prowadzące 
do budynków 
mieszkalnych 
i zbiorowego 
zamieszkania 
w km 

Awarie 
sieci 
wodociąg
owej 

Woda 
dostarczona 
w dam3 

Zużycie wody w 
gospodarstwac
h domowych na 
1 mieszkańca w 
m2 

 
 
 

Baranów 
Sandomierski 
– obszar 
miejski 

20,5 20,5 502 1 50,2 34,6 

Baranów 
Sandomierski 
– obszar 
wiejski 

128,3 128,2 2 449 1 222,7 21,5 

Gorzyce 146,4 125,5 2 404 4 369,8 28,3 

Grębów 175,0 175,0 2 939 12 248,6 24,8 

Nowa Dęba – 
obszar miejski 

56,9 43,0 1 257 2 295,8 26,8 

Nowa Dęba – 
obszar wiejski 

92,3 74,5 2 004 3 136,8 19,8 

Powiat 
Tarnobrzeski 

619,4 566,7 11 555 23 1 323,9 25,0 

Źródło. Bank danych lokalnych GUS. 

39%

61%

Kobiety Mężczyźni
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Tabela.24. Kanalizacja w poszczególnych gminach powiatu tarnobrzeskiego w roku 2020. 

Obszar Długość 
czynnej 
sieci 
kanalizacyj
nej w km 

Przyłącza 
prowadzące do 
budynków 
mieszkalnych i 
zbiorowego 
zamieszkania w km 

Awarie 
sieci 
kanalizac
yjnej 

Ścieki bytowe 
odprowadzon
e siecią 
kanalizacyjną 
w dam3 

Ścieki 
oczyszczone 
odprowadzone w 
dam3 

Baranów 
Sandomierski 
– obszar 
miejski 

10,0 368 0 45,5 45,0 

Baranów 
Sandomierski 
– obszar 
wiejski 

50,6 1 041 0 118,6 122,0 

Gorzyce 186,0 2 174 822 302,1 696,0 

Grębów 172,1 2 141 15 187,6 235,0 

Nowa Dęba – 
obszar miejski 

56,8 1 170 3 353,0 398,0 

Nowa Dęba – 
obszar wiejski 

157,3 1 648 4 129,1 131,0 

Powiat 
Tarnobrzeski 

632,8 8 542 844 1 135,9 1 627,0 

Źródło. Bank danych lokalnych GUS. 

Tabela.25. Przemysłowe i komunalne oczyszczalnie ścieków w poszczególnych gminach powiatu tarnobrzeskiego w 

roku 2020. 

Obszar Oczyszczalnie Przepustowość Ludność korzystająca z 
oczyszczalni miejskich i 
wiejskich 

 
 
 
 
 

ogółem Z 
podwyższonym 

usuwaniem 
biogenów 

ogółem Z 
podwyższonym 

usuwaniem 
biogenów 

ogółem Z  
podwyższonym 

usuwaniem 
biogenów 

Baranów 
Sandomierski 
– obszar 
miejski 

1 0 700 0 1 163 0 

Baranów 
Sandomierski 
– obszar 
wiejski 

2 0 182 0 4 039 0 

Gorzyce 1 0 3 500 0 12 439 0 

Grębów 1 0 1 100 0 7 518 0 

Nowa Dęba – 
obszar 
miejski 

3 1 5 650 4 000 10 765 10 765 

Nowa Dęba – 
obszar 
wiejski 

0 0 0 0 6 744 6 744 

Powiat 
Tarnobrzeski 

8 1 11 132 4 000 42 668 17 509 

Źródło. Bank danych lokalnych GUS. 
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11.2. Gospodarka odpadami 

 

 Łączna liczba odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny w 2020 roku wyniosła  

3 234,61t, natomiast zmieszanych 7 118,42t.  W tym selektywnych z gospodarstw domowych było 

2 980,95t, a zmieszanych 5 656,84t. W 2019 roku zlikwidowano 16 dzikich wysypisk śmieci zbierając 

przy tym 2,2 t odpadów. 

Tabela.26. Odpady komunalne zmieszane zebrane w latach 2018-2020. 
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2018 8 749,13 164,3 6 882,16 129,2 6 1 866,97 

2019 8 008,39 150,8 6 214,75 117,0 6 1 793,64 

2020 7 118,42 134,6 5 656,84 107,0 6 1 461,58 
Źródło. Bank Danych Lokalnych GUS 

 

11.3. Zaopatrzenie w energię elektryczną  i gaz 

Tabela.27. Energia elektryczna w gospodarstwach domowych w latach 2018-2019 

 Odbiorcy 
energii 
elektrycznej 
ogółem (szt.) 

Odbiorcy energii 
elektrycznej na wsi 
(szt.) 

Zużycie 
energii 
elektrycznej 
ogółem 
(MWh) 

Zużycie energii 
elektrycznej na 1 
mieszkańca (kWh) 

2018 16 790 12 367 28 938,57 543,4 

2019 16 940 12 478 27 964,68 526,5 
Źródło. Bank Danych Lokalnych GUS 

Tabela.28. Sieć gazowa w powiecie tarnobrzeskim w latach 2018-2019. 

Sieć gazowa 
 

2018 2019 

Długość czynnej sieci ( m) 630 464 634 998 

Długość czynnej sieci 
przesyłowej (m) 

54 598 54 598 

Długość czynnej sieci 
rozdzielczej 

575 866 580 400 

Czynne przyłącza budynków 
ogółem (szt.) 

10 462 10 584 

Czynne przyłącza budynków 
mieszkalnych (szt.) 

9 989 10 116 
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Odbiorcy gazy (gosp.) 13 569 13 671 

Odbiorcy gazu ogrzewający 
mieszkania gazem (gosp.) 

3 440 3 589 

Zużycie gazu (MWh) 64 627,5 67 272,9 

Zużycie gazu na ogrzewanie 
mieszkań w (MWh) 

38 333,7 43 841,9 

Ludność korzystająca z sieci 
gazowej (os.) 

38 402 38 214 

 Źródło. Bank Danych Lokalnych GUS 

 

11.4. Zaopatrzenie w ciepło 

Tabela.29. Zaopatrzenie w ciepło w powiecie tarnobrzeskim w latach 2018-2019.  

 2018 2019 

Kotłownie (ob.) 51 74 

Długość sieci cieplnej przesyłowej i rozdzielczej 
(km) 

27,4 27,9 

Długość przyłączy do budynków (km) 8,3 7,4 
Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

11.5. Energia odnawialna 

 

Do źródeł odnawialnych zaliczyć można: wody płynące, słońce, wiatr, biomasę, pompy cieplne. 

Wody płynące wykorzystywane mogą być do produkcji energii elektrycznej poprzez budowę małych 

elektrowni wodnych. Potencjał energetyki wodnej na terenie powiatu tarnobrzeskiego wynosi  <1MW 

(megawat), na podstawie zapisów zawartych w Wojewódzkim Programie Rozwoju Odnawialnych 

Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego. Biomasy natomiast wykorzystywane są w celach 

energetycznych w procesie spalania, przeznacza się do tego słomę i siano pochodzące  

z gospodarki rolnej,  drewno z lasów oraz odpady drzewne powstałe przy konserwacji terenów zieleni. 

Na terenie powiatu tarnobrzeskiego znajdują się obszary występowania średnich rocznych prędkości 

wiatru przekraczających 4 m/s co daje prędkość użyteczną dla potrzeb energetyki. Kolejnym 

przykładem wykorzystywania źródeł energii odnawialnej jest energia słoneczna, obszar powiatu 

tarnobrzeskiego stwarza do tego korzystne warunki, jednak powszechne wykorzystanie tego typu 

rozwiązań ogranicza duży koszt instalacji. Coraz częściej i powszechniej natomiast stają się używane 

pompy ciepła działające na zasadzie „odwróconej lodówki”, pompy cieplne pobierają ciepło z otoczenia 

i przekazują je do wnętrza budynku. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu 

ciepła – następujący po sobie cykl procesów termodynamicznych pozwala jednak spowodować 

przepływ ciepła z obszaru chłodniejszego do cieplejszego. Instalacje pomp ciepła nazywane są często 

systemami chłodniczymi o odwróconym obiegu.  
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Wykorzystywanie źródeł energii w poszczególnych gminach powiatu tarnobrzeskiego. 

Baranów Sandomierski 

 Powietrzne pompy ciepła – realizacja projektu dostawy i montażu pomp ciepła ze środków 

pozyskanych z Funduszy Europejskich.  

 Instalacja Fotowoltaiczna – realizacja projektu Rozwój odnawialnych źródeł energii. 

Gorzyce   

 Gmina Gorzyce podlega pod realizację, wyżej wymienionych, projektów realizowanych przez 

Gminę Baranów Sandomierski. 

Grębów  

 Zrealizowano projekt polegający na zakupie i montażu z dofinansowaniem ok. 70% paneli 

fotowoltaicznych montowanych na budynkach mieszkalnych. Zamontowano na terenie 

Gminy: 12 instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,1 kW, 18 o mocy 2,4 kW, 124 o mocy 3 kW,  

6 powietrznych pomp ciepła i 2 piece na biomasę.  

Nowa Dęba 

 Realizacja projektu -  „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów 

Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miast Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” 

Projekt współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

12. Infrastruktura komunikacyjna 

12.1. Komunikacja drogowa  
 

Tabela.30. Wykaz dróg powiatowych powiatu tarnobrzeskiego. 

Lp. Nr drogi Nazwa (przebieg) Od km – do km 

1 1 011 R Kawęczyn – Skowierzyn 0+000 – 1+174 

2 1 015 R Jamnica – Zbydniów 0+000 – 2+720 

3 1 017 R Zaleszany – Zabrnie 2+263 – 6+677 

4 1 030 R Grębów – Stany 0+000 – 9+310 

5 1 089 R Od drogi 854 – Goczałkowice 0+000 – 2+553 

6 1 090 R Trześń – Grębów 0+000 – 13+023 

7 1 091 R Sokolniki – Orliska 0+000 – 3+377 
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8 1 092 R Trześń – Furmany 0+000 – 4+507 

9 1 093 R Tarnobrzeg – Stacja kolejowa Grębów 7+080 – 11+355 

10 1 094 R Furmany – Żupawa – Stale 0+000 – 7+317 

11 1 104 R Ulica Sikorskiego (Nowa Dęba) 0+000 – 1+471 

12 1 110 R Ocice –Jadachy 2+248 – 8+350 

13 1 112 R Dojazd do stacji kolejowej Chmielów 0+000 – 1+115 

14 1 113 R Stale – Chmielów – Dąbrowica 0+000 – 14+560 

15 1 114 R Stale – Do drogi nr 9 0+000 – 13+607 

16 1 115 R Grębów – Wydrza – Krawce 0+000 – 7+929 

17 1 116 R Alfredówka – Ciosy – Wydrza 0+000 – 15+767 

18 1 117 R Tarnowska Wola – Wola Baranowska 0+000 – 16+070 

19 1 118 R Padew Narodowa – Wola Baranowska –  
Ślęzaki 

1+611 – 10+257 

20 1 119 R Durdy – Marki – Józefów 0+000 – 6+335 

21 1 120 R Dojazd do stacji kolejowej Skopanie 0+000 – 1+670 

22 1 121 R Suchorzów – Gawłuszowice (wraz z Ulicą 
Mickiewicza i Ulicą  
Zamkową w jej ciągu) 

0+000 –6+734 

23 1 122 R Dymitrów Duży – Dymitrów Mały 0+000 – 2+903 

24 1 123 R Dymitrów Duży – Domacyny Wielkie 0+000 – 1+566 

25 1 124 R Knapy – Zachwiejów – Zarównie 0+000 – 3+252 

26 1 125 R Ulica Kolejowa (Nowa Dęba) 505 m 

27 1 126 R Ulica Sienkiewicza (Nowa Dęba) 479 m 

28 1 127 R Ulica Kościuszki, Ulica Szypowskiego  
(Nowa Dęba 

1582 m, 790 m 

29 1 128 R Ulica Jana Pawła II (Nowa Dęba) 705 m 

30 1 129 R Ulica 1- go Maja (Nowa Dęba) 217 m 

31 1 130 R Ulica Mickiewicza (Nowa Dęba) 420 m 

32 1 131 R Ulica Majdańska (Nowa Dęba) 570 m 

33 1 132 R Ulica Podleśna, Ulica Borowa (Nowa  
Dęba) 

1265 m, 1865 m 

34 2 401 R Komorów – Huta Komorowska –  
Koniecpol 

10+627 – 13+536 

RAZEM 171,704 km 
Źródło. Wykaz dróg powiatowych http://zdpt.nowadeba.pl/p,18,wykaz-drog-i-obiektow-mostowych. 

Tabela.31. Wykaz dróg powiatowych powiatu tarnobrzeskiego z podziałem na poszczególne gminy. 

Gmina 
Miasto 

Nr drogi Nazwa drogi Długoś w km 

Ogółem Bitumicz 
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1113R Stale – Chmielów – 
Dąbrowica 

1,689 0,140 

1117R Tarnowska Wola – 
Wola Baranowska 

11,910 11,910 

1119R Durdy – Marki – 
Józefów 

6,335 6,335 

1118R Padew Narodowa – 
Wola Baranowska –  
Ślęzaki 

8,646 8,646 

1120R Dojazd do stacji 
kolejowej Skopanie 

1,670 1,670 
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1121R Suchorzów – 
Gawłuszowice 

3,746 3,746 

1122R Dymitrów Duży – 
Dymitrów Mały 

2,903 2,903 

1123R Dymitrów Duży – 
Domacyny Wielkie 

1,566 1,566 

1124R Knapy – Zachwiejów – 
Zarównie 

3,252 3,252 

2401R Komorów – Huta 
Komorowska –  
Koniecpól 

2,909 0,592 

Drogi zamiejskie – suma 44,626 40,760 
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 1121R Ulica Mickiewicza  
Ulica Zamkowa 

1,084 
1,904 

1,084  
1,904 

Drogi powiatowe na terenie miasta – suma 2,988 2,988 

 
Ogółem Drogi powiatowe na terenie  
Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 
 

 
47,614 

 
43,748 

 
 

G
m

in
a 

G
o

rz
yc

e
 

1089R Od drogi 854 – 
Goczałkowice 

2,553 2,553 

1090R Trześń – Grębów 7,725 7,725 

1092R Trześń – Furmany 4,507 4,507 

1094R Furmany – Żupawa – 
Stale 

1,184 1,184 

1093R Tarnobrzeg – st. Kol. 
Grębów 

2,674 2,674 

1011R Kawęczyn – Skowierzyn 1,174 1,174 

1017R Zaleszany – Zabrnie 1,792 1,792 

1091R Sokolniki – Orliska 3,377 3,377 

Drogi zamiejskie – suma   24,986 24,986 

Ogółem Drogi powiatowe na terenie  
Gminy Gorzyce 

24,986 24,986 
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1090R Trześń – Grębów 5,298 5,298 

1094R Furmany – Żupawa – 
Stale 

6,133 6,133 

1093R Tarnobrzeg – st. Kol. 
Grębów 

1,601 1,601 

1113R  Stale – Chmielów – 
Dąbrowica 

3,740 3,740 

1116R Alfredówka – Ciosy – 
Wydrza 

2,815 2,815 

1114R Stale do drogi nr 9 6,620 6,620 

1015R Jamnica – Zbydniów 2,720 2,720 

1017R Zaleszany – Zabrnie 2,622 2,622 

1115R Grębów – Wydrza – 
Krawce 

7,929 7,929 

1030R Grębów – Stany 9,310 6,604 

Drogi zamiejskie – suma 48,788 46,082 

Ogółem Drogi powiatowe na terenie  
Gminy Grębów 

48,788 46,082 
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1113R Stale – Chmielów – 
Dąbrowica 

9,131 7,657 

1112R Dojazd do stacji 
kolejowej Chmielów 

1,115 1,115 

1116R Alfredówka – Ciosy – 
Wydrza 

12,952 8,152 

1114R Stale - do drogi nr 9 6,987 6,987 

1117R Tarnowska Wola – 
Wola Baranowska 

4,160 4,160 

1110R Ocice – Jadachy 6,102 6,102 

Drogi zamiejskie – suma 40,447 34,173 
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D
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b
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1132R Ulica Podleśna   
Ulica Borowa   

1,265  
1,865 

1,265  
1,865 

1104R Ulica Sikorskiego 1,471 1,471 

1131R Ulica Majdańska 0,570 0,570 

1128R Ulica Jana Pawła II 0,705 0,705 

1126R Ulica Sienkiewicza 0,479 0,460 

1129R Ulica 1-go Maja 0,217 0,217 

1127R Ulica Kościuszki  
Ulica Szypowskiego 

1,582  
0,790 

1,582  
0,790 

1125R Ulica Kolejowa 0,505 0,505 

1130R Ulica Mickiewicza 0,420 0,420 

Drogi powiatowe na terenie miasta – suma 9,869 9,850 

Ogółem Drogi powiatowe na terenie  
Miasta i Gminy Nowa Dęba 

50,316 44,023 

  
Ogółem Drogi powiatowe zamiejskie 158,847 146,001 

Ogółem Drogi powiatowe na terenie Miasta (ulice) 12,857 12,838 

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ DRÓG POWIATOWYCH 171,704 158,839 
Źródło. Wykaz dróg powiatowych http://zdpt.nowadeba.pl/p,18,wykaz-drog-i-obiektow-mostowych. 

 

 

 

12.2. Komunikacja kolejowa 

 

Przez teren powiatu tarnobrzeskiego biegną dwie linie kolejowe relacji Łódź Kaliska – Tarnobrzeg – 

Mielec – Dębica o numerze 25 oraz Stalowa Wola- Rozwadów- Tarnobrzeg- Kolbuszowa- Rzeszów  

o numerze 71. Linia  71 jest zmodernizowania i zelektryfikowana i łączy  Rzeszów z Warszawą.  Na 

terenie Województwa Podkarpackiego wyznaczone zostały cztery obszary o najniższej dostępności do 

Rzeszowa pod względem komunikacji kolejowej, powiat tarnobrzeski należy do północnego obszaru.  

13. Budżet 
Wydział Budżetu i Finansów 
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 Wydział Budżetu i Finansów realizuje zadania wynikające przede wszystkim z ustawy  

o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości. Podstawą wydatkowania i gromadzenia 

środków są corocznie uchwały budżetowe Powiatu. Uchwała dotycząca budżetu określa dochody  

i wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Na każdy rodzaj ponoszonych z budżetu 

wydatków określona jest kwota, która w ciągu roku może być zmieniona. Rada Powiatu określa  

w uchwale budżetowej zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji oraz podmioty otrzymujące 

dotacje celowe wraz z przypisanymi kwotami. Prognoza planu dochodów i wydatków na najbliższe 7 

lat określona została przez Zarząd Powiatu, a następnie uchwalona w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej. Obecnie obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu obejmuje lata 2021 - 

2028. W Prognozie określone zostały prognozowane wielkości dochodów i wydatków w podziale na 

bieżące i majątkowe. Opracowując prognozę przyjęto zasady:  

 2 % wzrostu planowanych dochodów w stosunku do roku poprzedniego, 

 zabezpieczono z dochodów spłatę raty kredytowej poprzez wykazanie nadwyżki budżetowej,  

 wydatki ustalono na poziomie wynikającym z różnicy pomiędzy planem dochodów, a kwotą 

przewidzianą na spłatę kredytu,  

 ustalono począwszy od 2022 roku plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 

na wydatki inwestycyjne na jednakowym poziomie począwszy od 2022 roku.  

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty należy uznać jako orientacyjne gdyż na ich poziom 

nie ma wpływu polityka finansowa i gospodarcza  prowadzona przez Zarząd i Radę Powiatu 

Tarnobrzeskiego. Ich wielkość zależy przede wszystkim od wskaźników przekazanych przez 

Ministerstwo Finansów, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, czy też inne jednostki samorządu 

terytorialnego. Natomiast poziom wydatków bieżących zależny jest przede wszystkim od potrzeb 

związanych z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz utrzymaniem 

pomieszczeń. Po zabezpieczeniu środków na bieżącą działalność można określić wydatki związane  

z realizacją zadań inwestycyjnych. Trudno więc dokładnie określić wielkości środków na inwestycje,  

a tym bardziej wykazać zadania przewidziane do finansowania w ciągu najbliższych 7 lat.11 

 

13.1. Dochody 

 

                                                           
11 Informacje pochodzą z Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu 
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Łączna kwota dochodów uzyskanych w roku 2020 przez powiat tarnobrzeski wyniosła 

52 076 287,78 zł o 2 735 322,11 zł więcej niż w roku poprzednim, w którym dochód wyniósł 

49 340 965,67 zł. 

Tabela.32. Dochody powiatu tarnobrzeskiego w 2020 roku. 

Dochody Kwota zł 

Ogółem 52 076 287,78 

Dochody majątkowe  2 262 463,27 

Dochody na 1 mieszkańca 984,97 

Subwencja ogólna 23 172 669,00 
Źródło. Opracowanie własne na postawie danych GUS. 

Tabela. 33. Dochody własne wg klasyfikacji budżetowej w 2020 roku.  

Klasyfikacja budżetowa Kwota zł 

Rolnictwo i łowiectwo 1 194 350,00 

Leśnictwo 8 943,00 

Transport i łączność 1 872 786,82 

Gospodarka mieszkaniowa 493 076,81 

Działalność usługowa 1 215 236,61 

Administracja publiczna 1 287 328,61 

Obrona narodowa 0,00 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 090,00 

Wymiar sprawiedliwości 131 999,80 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem 

9 603 866,69 

Rożne rozliczenia 23 174 298,50 

Oświata i wychowanie 943 986,01 

Ochrona zdrowia 2 118 703,12 

Pomoc społeczna 4 350 674,87 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 937 497,58 

Edukacyjna opieka wychowawcza 278 917,73 

Rodzina 2 421 195,21 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 39 336,71 

Ogółem  52 076 287,78 
Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Poniższa tabela prezentuje dochody własne  budżetu powiatu w roku 2020. Łączna kwota 

dochodów własnych wyniosła w tym roku  16 541 072,40 zł.  

Tabela.34. Dochody własne budżetu powiatu w 2020 roku. 

Dochody własne Kwota zł 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 9 277 936,00 

Podatek dochodowy od osób prawnych 325 930,69 

Dochody z majątku powiatu 211 083,46 

Pozostałe dochody 6 726 122,25 

Pozostałe dochody – środki na dofinansowanie własnych 
zadań pozyskane z innych źródeł 

180 000,00 

Razem 16 541 072,40 
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Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Dotacje w powiecie tarnobrzeskim w 2020 roku wynosiły 12 262 546,38 zł o 726 519,60 zł 

więcej niż w roku poprzednim – 11 636 026,78 zł.  

Tabela.35. Dotacje powiatu tarnobrzeskiego w 2020 roku. 

Dotacje Kwota zł 

 Ogółem 12 262 546,38 

Inwestycyjne 900 734,90 

Celowe ogółem 10 273 574,69 

Z budżetu państwa: 
 
 

 
Ogółem 

 
5 669 161,64 

Inwestycyjne 74 231,00 

Na zadania z zakresu administracji rządowej 4 862 328,71 

Na zadania własne 727 881,54 

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych 192 003,90 
Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

13.2. Wydatki 

 

Wydatki w powiecie tarnobrzeskim w 2020 roku wyniosły 50 434 314,58 zł o 3 449 679,12 zł więcej 

niż w roku poprzednim. W 2019 roku wydatki wynosiły 46 984 635,46 zł. 

Tabela.36. Wydatki w powiecie tarnobrzeskim w roku 2020. 

Wydatki Kwota zł 

Ogółem 50 434 314,58 

 Na 1 mieszkańca 953,91 

Majątkowe Ogółem 5 238 834,69 

Inwestycyjne 5 238 834,69 

Bieżące ogółem 45 195 479,89 

Na wynagrodzenia 25 367 481,87 

Na wynagrodzenia osobowe 23 568 163,23 

Na pochodne od wynagrodzeń 4 631 979,74 

Jednostek budżetowych ogółem 42 491 304,85 

Dotacje 755 391,04 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 763 969,10 
Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

  Łączna kwota wydatków wg klasyfikacji budżetowej w roku 2020 wyniosła 50 434 314,58 zł,  

o 3 449 679,12 zł więcej niż w roku poprzednim, w którym wyniosły 46 984 635,46 zł.  

Tabela.37. Wydatki wg klasyfikacji budżetowej w roku 2020.  

Klasyfikacja budżetowa Kwota zł 

Rolnictwo i łowiectwo 1 195 680,00 

Leśnictwo 97 338,25 

Transport i łączność 4 556 602,20 

Gospodarka mieszkaniowa 164 129,62 
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Działalność usługowa 883 945,50 

Administracja publiczna 5 562 131,62 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 155 555,57 

Wymiar sprawiedliwości 131 999,80 

Obsługa długu publicznego 179 814,90 

Oświata i wychowanie 14 484 973,83 

Ochrona zdrowia 4 180 514,32 

Pomoc społeczna 6 106 825,35 

Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej 4 960 781,84 

Edukacja i opieka wychowawcza 5 160 100,39 

Rodzina 2 536 965,70 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 650,00 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28 206,04 

Kultura fizyczna 18 099,65 

Ogółem 50 434 314,58 
Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

 

14. Inwestycje  
 

Najważniejsze  inwestycje zrealizowane w latach 2015-2020. 

 „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1127R ul. Kościuszki w Nowej Dębie” –  

w ramach zadania rozbudowano i przebudowano 1,510 km drogi. 

 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów – Stany w miejscowości Krawce” 

– w ramach zadania przebudowano 2,712 km drogi. 

 Przebudowano 2 obiekty mostowe. 

 Dokonano modernizacji Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 

 Przy udziale środków z Unii Europejskiej zrealizowano dwa projekty: „Modernizacja 

energetyczna budynku CKP Zespołu Szkół w Gorzycach” i „Renowacja elewacji zewnętrznej 

internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie (Pałac Dolańskich)” 
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II. Częś ć  Strategićzna 

1. Metodologia pracy 
 

Celem realizacji dokumentu było opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego. Proces 

tworzenia Strategii Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2021-2027 przebiegał  

w następujący sposób: 

Opracowanie profilu społeczno-gospodarczego – przedstawienie obecnej sytuacji powiatu 

tarnobrzeskiego w aspektach społecznych i gospodarczych, a także ocena potencjału rozwojowego. 

Informacje zawarte w opracowaniu pozyskane zostały m.in. z Banku Danych Lokalnych Głównego 

Urzędu Statystycznego, materiałów przesłanych przez Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu oraz  

z innych kompetentnych źródeł potrzebnych do realizacji zadania. W efekcie powstało opracowanie 

profilu społeczno-gospodarczego opisującego obecną sytuację omawianego obszaru oraz zmieniające 

się trendy od czasu powstania poprzedniej Strategii.  

Badanie ankietowe mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych z terenu 

Powiatu Tarnobrzeskiego – badanie ankietowe miało na celu pozyskanie informacji od wspomnianych 

grup społecznych w celu uzyskania jak najszerszego obrazu sytuacji w powiecie, identyfikacji 

problemów, oceny sytuacji życia i innych kluczowych informacji potrzebnych do opracowania części 

kierunkowej strategii powiatu. Badanie ankietowe przeprowadzone zostało za pomocą metody CAWI. 

Analiza SWOT – Przeanalizowanie obecnej sytuacji w powiecie tarnobrzeskim, wskazanie jego 

mocnych i słabych stron w czterech wybranych obszarach: Uwarunkowania ogólne, Infrastruktura 

techniczna i drogowa, Gospodarka, Społeczeństwo. Przedstawione zostały również szanse  

i zagrożenia dla tych obszarów.  
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Przygotowanie modelu strategicznego  części kierunkowej – Stworzenie modelu strategicznego 

części kierunkowej strategii miało na celu wskazanie obranego kierunku przez powiat tarnobrzeski. 

Materiał został opracowany na podstawie badania ankietowego, analizę SWOT, opracowanie profilu 

społeczno-gospodarczego, materiałów przesłanych przez Starostwo Powiatowe w tym uwzględnione 

inwestycje, a także założenia dokumentów strategicznych wyższego szczebla tj. wojewódzkiego, 

krajowego oraz europejskiego. Pod uwagę wzięto również Krajowy Plan Odbudowy.  

 Spójność z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu - Strategia Rozwoju Powiatu 

Tarnobrzeskiego na lata 2021-2027 jest spójna z dokumentami strategicznymi wyższego szczebla,  

w tym z Długookresową Strategią Rozwoju Kraju „Polska 2030” , Krajową Strategią Rozwoju 

Regionalnego 2030,  Strategią Rozwoju Województwa „Podkarpackie 2030”. 

 System wdrażania i monitorowania oraz źródła finansowania - propozycja modelu sposobu 

wdrażania i monitorowania strategii jest wskazówką dla założeń i działań sprawozdawczych dla 

realizacji strategii. Zaproponowane źródła finansowania działań podejmowanych przez powiat są 

jedynie wariantem w wyborze refundowania zamierzonych inwestycji i mogą ulec zmianie w trakcie 

realizacji zadań kierunkowych strategii.   
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2. Raport i wnioski z przeprowadzonego badania ankietowego 
 

Na terenie powiatu tarnobrzeskiego przeprowadzone zostało badanie ankietowe wśród 

mieszkańców mające na celu zdiagnozowanie najważniejszych potrzeb społeczeństwa. Kwestionariusz  

badania opinii mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego dostępny był w dwóch opcjach, wersji 

papierowej lub za pomocą metody CAWI – internetowej ankiety. Badanie ankietowe realizowane było 

od 2 sierpnia do 10 września 2021 roku. Efektem ankietyzacji, w której wzięło udział 332 osoby, jest 

poniższy raport. 

 

 

 

 

 

 

1. Proszę wskazać zamieszkiwaną przez Pana/ią gminę/miasto powiatu. 

 Na 332 respondentów biorących udział w badaniu 38,55% stanowili mieszkańcy Gminy 

Grębów, na drugim miejscu uplasowali się ankietowani z Baranowa Sandomierskiego – obszaru 

Baranów
Sandomierski -
obszar miejski

Baranów
Sandomierski -
obszar wiejski

Gorzyce Grębów Nowa Dęba -
obszar miejski

Nowa Dęba -
obszar wiejski

Raport z przeprowadzonego badania ankietowego 
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wiejskiego w 23,80%. 12,05% odpowiadających w ankiecie pochodziło z Nowej Dęby – obszaru 

miejskiego, a 11,75% z Gminy Gorzyce, 10,54% stanowili mieszkańcy Nowej Dęby – obszar wiejski. 

Najmniej osób biorących udział w ankiecie zaznaczyło swoje miejsce zamieszkania jako Baranów 

Sandomierski – obszar miejski – 3,31%.  

 

2. Czy jest Pan/i zadowolony/a z warunków życia w miejscu swojego zamieszkania? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na pytanie w temacie zadowolenia z życia odpowiedziało 330 ankietowanych z czego 88% 

zaznaczyło, że jest zadowolone z warunków życiu w miejscu swojego zamieszkania, natomiast 12% 

respondentów  nie jest z nich zadowolona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

Nie



Strategia Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2021-2027 

 

 
79 

 

 

 

 

3. Proszę wskazać od 1 do 3 miejsc o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców powiatu pod 

względem kulturowym. Proszę o wskazanie lokalizacji tych miejsc. 

 

Najczęściej wymienianym miejscem o szczególnym znaczeniu pod względem kulturalnym jest 

Zamek w Baranowie Sandomierskim, respondenci wskazują też inne miejsca, które ich zdaniem pełnią 

znaczącą rolę w powiecie tarnobrzeskim są to m.in. Gminne Ośrodki Kultury, Pałac Dolańskich w 

Grębowie, Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu/Dzikowie, Jezioro Tarnobrzeskie. Duże znaczenie pod 

względem kulturalnym dla mieszkańców mają również kościoły, biblioteki, szkoły, a także remizy 

strażackie. Ankietowani w pytaniu otwartym wskazywali również takie miejsca jak Kopiec  Sursum 

Corda w Dymitrowie Dużym, Stadiony sportowe, Plac Bartosza Głowackiego, Stawy pokopalniane 

„Jeziorko”, Muzeum Bombki Choinkowej, Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie 

Komorowskiej, Kino w Nowej Dębie, Siłownie, Orliki, Ogród Techniczny w Gorzycach, Rynek w 

Baranowie Sandomierskim, Kapliczkę Tarnowskich w Rozalinie, Cmentarze Żydowskie i Wojenne, 

Stawy Krasiczyńskie, a także place zabaw dla najmłodszych.  
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4. Jak ocenia Pan/i dotychczasowe wykorzystanie środków pochodzących z Funduszy 

Europejskich na rozwój powiatu. 

 

 Na powyższe pytanie dotyczące oceny wykorzystania środków pochodzących z Funduszy 

Europejskich na rozwój powiatu odpowiedziało 331 osób. Według 30,81% respondentów środki 

wykorzystywane są raczej dobrze, 27,80% ocenia wydatkowanie na dobre, a 19,94% ankietowanym 

trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. 13,30% wykorzystanie środków z  Funduszy Europejskich na 

rozwój powiatu ocenia bardzo dobrze. Najmniej respondentów ocenia wydatkowanie środków w niski 

sposób 7,25% wybrało odpowiedź z oceną „raczej nisko”,  a 3% ankietowanych na stopień „bardzo 

nisko”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bardzo dobrze Dobrze Raczej dobrze Trudno
powiedzieć

Raczej nisko Bardzo nisko
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5.  Jak ocenia Pan/i poszczególne obszary życia w powiecie tarnobrzeskim? Proszę zaznaczyć   

wybraną  odpowiedź. 

 

 

OFERTY PRACY I MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU 
ZAWODOWEGO

DOSTĘPNOŚĆ MIEJSC PRACY

PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU, DZIAŁANIA 
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

WARUNKI DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ

DOSTĘPNOŚĆ MIEJSC/TERENÓW POD INWESTYCJE

DOSTĘPNOŚĆ ŻŁOBKÓW

DOSTĘPNOŚĆ I JAKOŚĆ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

DOSTĘPNOŚĆ I POZIOM OPIEKI ZDROWOTNEJ

DOSTĘP DO OBIEKTÓW USŁUGOWO-HANDLOWYCH

STAN DRÓG

STAN CHODNIKÓW

DOSTĘPNOŚĆ DO TRANSPORTU PUBLICZNEGO

DOSTĘPNOŚĆ DO INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO-
KANALIZACYJNEJ 

DOSTĘPNOŚĆ I STAN SIECI GAZOWEJ

DOSTĘPNOŚĆ DO INTERNETU

DOSTĘP DO REKREACJI(PLACE ZABAW, BOISKA 
SPORTWE, OBIEKTY SPORTOWE, ŚCIEŻKI …

DOSTĘP DO INSTYTUCJI KULTURY (BIBLIOTEKI, DOMY 
KULTURY, MUZEA)

ILOŚĆ I ATRAKCYJNOŚĆ WYDARZEŃ KULTURALNYCH, 
SPORTOWYCH I O CHARAKTERZE ROZRYWKOWYM

MOŻLIWOŚCI TURYSTYCZNE POWIATU, WALORY 
KRAJOBRAZOWE, DOSTĘP DO BAZY …

BEZPIECZEŃSTWO NA TERENIE POWIATU

CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W POWIECIE

DOSTĘP I JAKOŚĆ USŁUG ADMINISTRACYJNYCH

POMOC SPOŁECZNA

DOSTĘPNOŚĆ MIEJSC W OŚRODKACH POMOCY 
SPOŁECZNEJ DLA OSÓB STARSZYCH I …

5 4 3 2 1
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Pytanie 5 dotyczyło  oceny poszczególnych sfer życia w skali od 5 do 1. Punktacja  

w skali ocen prezentowała się następująco 5 – bardzo dobrze, 4 – dobrze, 3 –średnio, 2 – źle, 

1-bardzoźle.  

 Oferty pracy i możliwość rozwoju zawodowego na 5 ocenia 5,8% respondentów, 24,5% 

jest zdania, że jest ona na dobrym poziomie, większość w 37,9% uważa, że na średnim, a 24,5% 

na złym, za bardzo złym poziomem opowiedziało się 7,3% pytanych.  

Według 9,3% ankietowanych na ocenę 5 zasługuje dostępność miejsc pracy  

w powiecie tarnobrzeskim, na dobry poziom ocenia ją 23,5% badanych, natomiast 34,9% 

uważa, że jest ona średnia, 24,4% oceniło ją na złą, a 8% nawet na bardzo złą.  

Przeciwdziałanie bezrobociu przez Powiatowy Urząd Pracy 16 % badanych ocenia na 

poziomie bardzo dobrym, 31,3% na dobrym, 35,3% jest zdania, że jest on średni. 10,7% uważa, 

że poziom ten jest zły, a tylko 6,7% oceniło go na bardzo źle.  

Najwięcej pytanych, bo 41,1% osób uznało, że powiat tarnobrzeski stanowi średnie 

warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, dla 36,2% są one dobre, a dla 6,1% nawet 

bardzo dobre. Według 11% respondentów warunki do prowadzenia działalności są złe,  

a 5,5% uważa je za bardzo złe.  

Zdaniem 36,9% badanych na terenie powiatu dostępnych miejsc pod inwestycje jest 

na poziomie średnim, 36,6% ocenia ten poziom jako dobry, a 8% nawet jako bardzo dobry. 

Innego zdania jest 15,1% ankietowanych, którzy uważają, że miejsce pod inwestycje są na złym 

poziomie, a według 3,4% nawet na bardzo złym. 

Dostępność żłobków oceniania jest na bardzo zbliżonych do siebie poziomach, za 

średnią ich dostępnością opowiada się 27,2% pytanych, a 24,1% uważa ją za złą. Według 19,2% 

ankietowanych dostęp do żłobków jest na dobrym poziomie, a 10,8% uważa, że na bardzo 

dobrym.  Za bardzo złym dostępem do placówek żłobkowych odpowiedziało 18,6% pytanych.  

Zdaniem  większości ankietowanych dostępność i jakość edukacji przedszkolnej jest na 

poziomie dobrym, uważa tak 39,9% respondentów, a 21,8% jest zdania, że nawet na bardzo 

dobrym. 24% pytanych oceniło go na poziomie średnim, a 9,7% na złym, jedynie 4,7% uważa 

jest dostępność i jakość edukacji przedszkolnej jest na bardzo złym poziomie.  

Dostępność i poziom opieki zdrowotnej zdaniem większości jest na poziomie średnim, 

uważa tak 32,1% ankietowanych, dla 24,2% pytanych jest ona na poziomie dobrym, a dla 8,3% 

nawet na bardzo dobrym. 23,5% respondentów uważa, że opieka zdrowotna  

w powiecie tarnobrzeskim jest na złym poziomie, a dla 11,9% nawet na bardzo złym.  

W dość dobrej sytuacji według ankietowanych jest dostęp do obiektów usługowo-

handlowych, 47,4% pytanych uważa, że jest on na dobrym poziomie, a 22,3% że nawet na 
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bardzo dobrym. 22% respondentów oceniło go na poziom średni, 5,9% na zły, a jedynie 2,5% 

na bardzo zły.  

Względnie oceniony został również poziom stanu dróg, zdaniem 11,6% opiniodawców 

jest on bardzo dobry, a 37,3% uważa go za dobry.33,6% odpowiadających poziom ten ocenia 

na średni, a 11,6% na zły. Tylko 5,8% ankietowanych uznało, że stan dróg jest na poziomie 

bardzo złym.  

Nieco lepiej prezentuje się według odpowiadających sytuacja ze stanem chodników. 

Aż 42,3% uznało stan chodników na dobry, a 14,7% na bardzo dobry. Zdaniem 25,2% 

respondentów jest on średni, a 11,7% uważa go za zły. 6,1% jest zdania, że stan chodników jest 

na bardzo złym poziomie.  

W gorszej sytuacji prezentuje się ocena dostępności do transportu publicznego, 

większość odpowiadających – 28,7% uważa, że jest ona na poziomie średnim, 25,7%, 

opowiedziało się za złym, a 19% za bardzo złym. 17,7% ocenia poziom dostępności do 

transportu publicznego na dobry, a jedynie 8,3% na bardzo dobry.  

Pozytywnie oceniono dostępność do infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, aż 

46,2% respondentów uważa, że jest ona na dobrym poziomie, a 24,9%, że na bardzo dobrym. 

Dla 19,7% pytanych dostępność ta jest na poziomie średnim, 6,5% ankietowanych uznało ją za 

zły, a 2,8% za bardzo zły.  

Równie dobrze oceniany jest dostęp do sieci gazowej, według 36,4% jest on na 

poziomie bardzo dobrym, a 43,1% odpowiadających uważa, że jest na dobrym. Zdaniem 16,5% 

respondentów poziom dostępności do sieci gazowej jest średni, 3,4% uważa go za zły, a jedynie 

0,6% odpowiedziało, że bardzo zły. 

Zdecydowanie w bardzo dobrym stopniu oceniony został dostęp do internetu, uważa 

tak aż 40,3% ankietowanych, a 42,2% uznało go za dobry. Dla 11,4% opiniodawców jest on na 

poziomie średnim, a 4,6% oceniło go na zły. Jedynie 1,5% pytanych opowiedziało się za bardzo 

złym.  

Względnie prezentuje się również sytuacja dostępie do rekreacji m.in. placami zabaw 

dla dzieci czy obiektami sportowymi. 41,3% odpowiadających uważa, że poziom dostępności 

jest dobry, a 22,9%, że bardzo dobry. Dla 26,3% dostępność ta jest na poziomie średnim,  

a nieliczni uznali, że na złym -7,6% ankietowanych bądź na bardzo złym – 1,8%.  

Nieco niżej oceniony został dostęp do instytucji kultury, 16,2% ankietowanych oceniło 

go na bardzo dobry stopień, a 43,7% na dobry. Natomiast dla 29,4% jest on na poziomie 

średnim, a 6,7% ankietowanych uważa, że na złym. 4% uznało nawet, że na bardzo złym.  
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Ilość i atrakcyjność wydarzeń kulturalnych, sportowych i o charakterze rozrywkowym 

oceniana jest w 10,2% przez pytanych na poziom bardzo dobry, 26,8% uważa, że na dobrym,  

a dla 37,2% pytanych jest on średni. Zdaniem 18,2% odpowiadających poziom ten jest zły,  

a dla 7,7% nawet bardzo zły.  

Nieco gorzej wypada również ocena możliwości turystycznych powiatu oraz walorów 

krajobrazowych i dostępu do bazy gastronomicznej i hotelowej. Tylko 9,2% ocenia ją w stopniu 

bardzo dobry, a 32,6% w bardzo dobrym. Zdaniem 36,3% respondentów poziom ten jest 

średni, a 16,3% uważa, że zły. 5,5% ankietowanych oceniło go na bardzo złym poziomie.  

Zdaniem 45,6% ankietowanych poziom bezpieczeństwa na terenie powiatu jest dobry, 

a dla 12,8% bardzo dobry. 34,3% odpowiadających ocenia poziom bezpieczeństwa na średni, 

a 5,8% na bardzo zły. Jedynie 1,5% respondentów wybrało odpowiedź „bardzo zły”. 

Większość pytanych, bo aż 43,8% ocenia czystość i porządek w powiecie jako bardzo 

dobry, a 12,7% uznało ten czynnik za dobry. Zdaniem 35,7% ankietowanych poziom ten jest 

średni. W mniejszym stopniu, bo 5,9% ankietowanych wybrało odpowiedź „zły”, a 0,9% 

„bardzo zły”. 

Mniej więcej w równym stopniu oceniony został dostęp i jakość usług 

administracyjnych, 37,9% pytanych ocenia go średnio, a 38,2% dobrze. Dla 10,4% 

ankietowanych jest on na bardzo dobrym poziomie, natomiast ex equo tyle samo pytanych 

uważa, że na bardzo złym. 3,1% uważa, go nawet za bardzo zły.  

Pomoc społeczna przez 39,7% respondentów oceniona została jako dobra, a w 8,6% 

jako bardzo dobra. Za średnim stopniem w tej kategorii opowiedziało się 34,2% pytanych, a za 

złym 14,8%. 2,8% odpowiadających pomoc społeczną ocenia na bardzo zły stopień.  

Również dostępność miejsc w ośrodkach pomocy społecznej dla osób starszych  

i niepełnosprawnych prezentuje się tutaj nieco gorzej. Zdaniem 37,2% ankietowanych jest ona 

na poziomie średnim, a 26,9% uważa, że na dobrym. Natomiast zdaniem 21,6% pytanych 

oceniła ją w stopniu złym, 7,5% w bardzo złym. Jedynie 6,9% ankietowanych uznało 

opowiedziało się za bardzo dobrym dostępem do miejsc w ośrodkach pomocy społecznej dla 

osób starszych i niepełnosprawnych.  

 

6. Jakie są Pana/i zdaniem trzy największe zalety Powiatu (np. lokalizacja)? 

   

 Odpowiedzi na powyższe pytanie udzieliło 284 osób biorących udział w badaniu 

ankietowym, z których większość wskazała lokalizację jako główną zaletę powiatu 

tarnobrzeskiego. Często odpowiedzi dotyczyły również walorów przyrodniczych  
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i krajobrazowych czy czystego powietrza. Dużą zaletą zdaniem mieszkańców jest także 

położenie na Obszarze Natura 2000 czy Puszczy Sandomierskiej. Wielokrotnie pojawiały się 

takie odpowiedzi jak akweny wodne, oferta kulturalna, usługi handlowe, atrakcje turystyczne 

i zabytki, rynek pracy, ekologia czy bezpieczeństwo. Pozostałe zalety jakie zostały wymienione 

przez badanych to m.in. szkolnictwo, pomoc społeczna, inwestycje unijne, rolnictwo, korzystne 

ceny mieszkań czy działek, a także dobra jakość dróg i komunikacja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Jakie są Pana/i zdaniem trzy najsłabsze punkty Powiatu? (np. transport publiczny). 

 

 Na kolejne pytanie z serii otwartych odpowiedziało 306 osób. Najwięcej osób za 

najsłabszy punkt powiatu uważa transport publiczny zarówno drogowy jak i kolejowy. Zdaniem 

ankietowanych jakość transportu publicznego przekłada się na słaby dostęp pomiędzy 
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gminami i mniejszymi miejscowościami, a także kiepskie połączenia z większymi ośrodkami 

miejskimi. Według respondentów do najsłabszych punktów powiatu należy również opieka 

zdrowotna, w tym dostęp do lekarzy specjalistów. Ankietowani zaznaczali również słabą jakość 

usług w administracji publicznej czy niedostateczne wykorzystanie walorów turystycznych w 

regionie. Równie często padały odpowiedzi dotyczące rynku pracy, braku perspektyw dla ludzi 

młodych oraz oferty szkoleniowej dla chcących powrócić na rynek pracy. Istotnym elementem, 

na który zwracano uwagę jest słaby dostęp do żłobków czy przedszkoli, a także brak miejsc 

rekreacji dla dzieci m.in. place zabaw niedostateczna ilośc boisk dla młodzieży. W udzielanych 

odpowiedziach jako najsłabsze punkty powiatu pojawiały się również informacje o dostępie do 

kanalizacji, kiepskim dostępie do internetu na obszarach wiejskich, niewystarczającej ofercie 

kulturalnej, infrastrukturze drogowej, w tym oświetleniu drogowym, braku chodników w 

niektórych miejscowościach powiatu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Jakie są Pana/i zdaniem trzy najważniejsze atrakcje turystyczne w powiecie? 

 

 Łącznie udzielonych odpowiedzi w pytaniu 8 zanotowano 299. Najczęściej wybieraną 

atrakcją turystyczną był Zamek w Baranowie Sandomierskim, jest on najbardziej znany  

i ceniony przez mieszkańców biorąc pod uwagę na liczbę odpowiedzi, w których się pojawił. 
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Inne ważne atrakcje według ankietowanych to m.in. Jezioro Tarnobrzeskie, Muzeum Bombki 

Choinkowej w Nowej Dębie czy Pałac Tarnowskich w Dzikowie. W odpowiedziach dość licznie 

pojawiały się stawy rybne na terenie powiatu tarnobrzeskiego. Zdaniem respondentów do 

najważniejszych atrakcji turystycznych w regionie należą również takie miejsca jak: Dworek 

Belweder w Chmielowie, Willa Szypowskiego, Winnica w Skopaniu, Pałac Dolańskich w 

Grębowie, Ranczo „Alpaka” w Woli Baranowskiej, COP Nowa Dęba. Z ważniejszych atrakcji 

turystycznych często pojawiały się odpowiedzi dotyczące jarmarku dominikańskiego, giełdy 

staroci w Rozwadowie czy spływy kajakowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Chciałabym/chciałbym, aby Powiat Tarnobrzeski w 2027 roku kojarzył mi się przede 

wszystkim z: 
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10. Proszę wskazać trzy priorytetowe inwestycje według Pana/i jakie powinny być 

najszybciej zrealizowane. Proszę wskazać lokalizację oraz nazwę inwestycji. 
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 Najważniejsze inwestycje do zrealizowania w trybie pilnym wybrane przez 

mieszkańców biorących udział w ankiecie: 

 

 Linia kolejowa do Dębicy  

 Budowa nowych żłobków i przedszkoli 

 Wzmacnianie wałów przeciwpowodziowych 

 Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejazdów kolejowych 

 Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę chodników i sygnalizacji świetlnej 

 Utworzenie lokalnych darmowych sieci wi-fi oraz dostęp do sieci światłowodowej w 

każdej Gminie 

 Budowa ścieżek rowerowych prowadzących do Tarnobrzega 

 Usprawnienie komunikacji krajowej 

 Miejsca rekreacji dla młodzieży 

 Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacja we wszystkich miejscowościach 

 Możliwość rozwoju lokalnych przedsiębiorstw 

 Przebudowa linii kolejowej nr 25 i przywrócenie kursów pasażerskich 

 Inwestycja w rozwój turystyki i gastronomii na terenie powiatu 

 Poprawa jakości transportu publicznego pomiędzy gminami 

 Budowa i modernizacja placów zabaw dla dzieci w mniejszych miejscowościach 

powiatu 

 Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

 Rozwój handlu 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Czy obecna sytuacja w kraju, ze względu na trwający stan epidemii, wpłynęła na Pana/i 

życie zawodowe? Jeśli tak, proszę określić w jaki sposób (np. utrata pracy). 
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12. Inne uwagi 

 

 Inne uwagi dotyczyły m.in. mniejszej dostępności miejsc pracy, zaniku więzi 

społecznych spowodowanych stanem epidemiologicznym, ograniczonego dostępu do opieki 

zdrowotnej czy zbędnej biurokracji w administracji publicznej. Na pytanie odpowiedziało 144  

osób w większości wpisywano „brak uwag”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Płeć 
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 W ankiecie łącznie wzięło udział 332 osób z czego 60% stanowiły kobiety, a 40% 

mężczyźni.  

 

14. Wiek 

 
 

 Najwięcej osób biorących udział w ankiecie mieściło się w przedziale wiekowym 31-55 

lat stanowiąc 46% badanych, kolejno po nich z wynikiem 22% wzięło udział w ankiecie osób  

w przedziale 56-65 lat, a 20% stanowiły osoby między 20 a 30 rokiem życia. Na przedostatnim 

miejscu z wynikiem 8% znalazły się osoby powyżej 65 roku życia, a najmniej uzyskując wyniki 

4% było ankietowanych poniżej 20 lat.  

 

 

 

 

 

 

 

15. Wykształcenie 
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 Największą grupę osób stanowili ankietowani z wykształceniem wyższym stanowiący 

38,3% badanych. Kolejno po nich uplasowali się respondenci z wykształceniem średnim – 22%, 

a następną liczną grupą były osoby z wykształceniem zawodowym – 18,2% pytanych. Mniej 

odpowiadało osób z wykształceniem pomaturalnym osiągając wynik 8,8% oraz  

o statusie uczeń/student 7,6%. Najmniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem 

podstawowym – 4,9%.  

 

16. Status zawodowy 

 
 

 Największą grupę osób, bo aż 54,9% ankietowanych stanowiły osoby pracujące, 15,5% 

odpowiadających to osoby bezrobotne, a 13,3% odpowiedzi pochodziło od osób na rencie bądź 

emeryturze. Najmniejszą grupę odpowiadających stanowili kolejno uczniowie/studenci  

w 8,5%, po nich znaleźli się rolnicy 4,2%, a najmniej odpowiedzi pozyskano od przedsiębiorców 

– 3,6%. 

Uczeń/student Podstawowe Zawodowe Średnie Pomaturalne Wyższe

Uczeń/student Przedsiębiorca Osoba pracująca Rolnik Osoba bezrobotna Osoba na
rencie/emeryturze
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17. Jak długo zamieszkuje Pan/i powiat tarnobrzeski

 
  Większość ankietowanych powiat tarnobrzeski zamieszkuje od urodzenia – 59% 

odpowiadających.  Kolejno po nich w 17% pytanych powiat zamieszkuje ponad 30 lat,  

a 15% ankietowanych mieści się w przedziale 11-30 lat. 7% respondentów w powiecie 

tarnobrzeskim mieszka powyżej jednego roku, ale nie więcej jak 10 lat. Najmniej 

ankietowanych to grupa osób zamieszkujących powiat tarnobrzeski do 1 roku.  
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18. Miejsce zamieszkania – miejscowość. 

 

 Powyższy wykres prezentuje udział mieszkańców z poszczególnych miejscowości 

powiatu tarnobrzeskiego biorących udział w badaniu ankietowym. Najliczniejszą grupę osób 

stanowili mieszkańcy Grębowa w liczbie 56, kolejno po nich były to osoby zamieszkujące Nową 

Dębę – 40 osób, Stale – 36, Baranów Sandomierski – 17 osób, Chmielów – 14, Skopanie, 

Gorzyce i Trześń – 13, Durdy – 11, Wola Baranowska – 8, Wydrza – 7, Dymitrów Duży, Jadachy, 

Jamnica i Ślęzaki – po 6 osób, Cygany, Kaczaki, Siedleszczany i Wrzawy – 5 osób, Alfredówka, 

Krawce, Sokolniki, Tarnowska Wola, Zabrnie - 4 osoby, Dąbrownica, Knapy, Poręby 

Furmańskie, Świniary – 3 osoby, Marki, Zapolednik – po 1 osobie.    
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Na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego i wypracowania na jego podstawie 

raportu zwrócić należy uwagę na duże zainteresowanie wśród mieszkańców na możliwość włączenia 

do prac związanych nad opracowywaniem Strategii Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego. Liczny udział 

mieszkańców, podkreślanie najważniejszych według nich problemów powiatu, świadczy  

o zaangażowaniu w jego rozwój i chęć współpracy z władzami powiatu nad poprawą jakości życia  

i rozwoju regionu, który obecnie zamieszkują. Z przeprowadzonej analizy wynika, że większość 

badanych to mieszkańcy z długoletnim stażem, najczęściej zamieszkujący powiat od urodzenia. W 

większości są to osoby pracujące, które dostrzegają problemy społeczne z perspektywy osób 

codziennie zmagających się z problem dojazdu do pracy czy znalezieniem opieki dla swoich dzieci,  

w tym najmłodszych nad którymi opiekę mogłyby sprawować placówki opiekuńczo-wychowawcze 

takie jak żłobki czy przedszkola. Jak wynika z przeprowadzonych badań na terenie powiatu 

tarnobrzeskiego jest niewystarczająca ilość takich miejsc.  

 Kolejną, liczną grupą osób biorących udział w badaniu stanowią osoby bezrobotne. Osoby te 

doskonale rozumieją problem jakim jest obecna sytuacja na rynku pracy. Na pogorszenie w tej materii 

znaczący wpływ zapewne miała sytuacja związana z wprowadzeniem stanu epidemicznego, w tym 

szeregu obostrzeń, które doprowadziły do zamknięcia, a w następstwie upadku wielu przedsiębiorstw, 

gdzie zatrudnienie znajdowali mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego. Tym samym mali przedsiębiorcy, 

często prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze z powodu kryzysu w kraju zmuszeni zostali 

do likwidacji swoich działalności, który w dobie pandemii okazał się nierentowny, a generujący jedynie 

straty. Jest to kolejny punkt priorytetowy dla działań powiatu wraz z poprawą dostępu do placówek 

opiekuńczo-wychowawczych dla osób pracujących, a także bezrobotnych, gdzie często powodem 

bierności zawodowej jest brak miejsc w placówkach dla najmłodszych.  

Jednym z istotnych wyzwań dla Powiatu Tarnobrzeskiego oraz samorządów gminnych jest 

podejmowanie szerszych działań z zakresu rozwoju usług publicznych w tym m.in. transportu 

publicznego, na który dużą uwagę zwracają mieszkańcy i co według nich stanowi bariery w wielu 

istotnych aspektach ich życia.  Zły stan dróg czy niedostatecznie rozwinięta sieć kolejowa jest również 

przeszkodą dla rozwoju gospodarczego powiatu. Powiat Tarnobrzeski położony jest w korzystnym 

miejscu, czego efektem pozytywnym, przy usprawnieniu sieci komunikacyjnej, byłoby zahamowanie 

tendencji migracyjnej mieszkańców. Sprawny system komunikacji drogowej i kolejowej jest kluczowym 

elementem dla rozwoju każdej jednostki samorządu terytorialnego.  

Wnioski z przeprowadzonego badania ankietowego 
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Ważnym elementem dla Powiatu Tarnobrzeskiego jest również rozwój w aspekcie 

turystycznym, rozwinięta baza gastronomiczna i hotelowa to podstawa na obecnym rynku. Potencjał 

powiatu pod względem turystycznym jest ogromny, jednym z czynników wpływających na jego 

atrakcyjność jest przede wszystkim położenie w pobliżu miasta Tarnobrzeg oraz Sandomierza. Nie 

ujmując samemu powiatowi, na którego terenie znajduje się Zamek w Baranowie Sandomierskim, 

licznie wskazywany przez samych mieszkańców, będący jednym z najbardziej rozpoznawalnych na 

Podkarpaciu jak i zapewne w Polsce. Walory turystyczne powiatu przy obecnej sytuacji w kraju, kiedy 

turystyka lokalna staje się coraz bardziej popularna, powinny być siłą napędową w zakresie 

dynamizowania rozwoju gospodarczego. Turystyka jest ważną dziedziną w życiu człowieka i może 

stanowić duży wpływ pod względem dochodowym i rozwojowym dla powiatu. Odpowiednia promocja 

regionu z uwzględnieniem obecnie panujących trendów i działań w social mediach powinna być 

kluczowym elementem działań podejmowanych przez powiat. Ważnym elementem w rozwoju 

turystyki jest powiązanie jej z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym. Należy zatem kontynuować 

rozpoczęte już przedsięwzięcia, a także tworzyć nowe. Jak wynika z badania ankietowego wciąż 

niedostateczna jest ilość ścieżek rowerowych, w których tkwi potencjał dla dalszego rozwoju. 

Stworzenie systemu sieci ścieżek rowerowych, połączeń z centralnymi punktami w powiecie oraz 

innymi ważnymi ośrodkami  nie tylko wpłynie na turystykę lokalną, ale również przyczyni się do bardzo 

ważnego dziś aspektu ekologii, przerzucenia się na bardziej przyjazne środowisku środki transportu.  
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3. Analiza SWOT 
 

Analiza SWOT jedna z podstawowych metod analizy strategicznej, nazwa pochodzi od 

angielskich słów S – strengths (Silne strony), W – weaknesses (Słabe strony), O – opportunities 

(Szanse), T – threats ( Zagrożenia). Zastosowanie analizy SWOT ma na celu wykorzystanie 

zgromadzonych informacji do opracowania strategii działania opartej na silnych stronach i szansach 

przy jednoczesnym eliminowaniu słabych stron i zagrożeń.  Silne strony czyli uwarunkowania  

w powiecie, które oceniane są pozytywnie ze względu na możliwość realizacji celów rozwojowych  

i strategicznych, są wewnętrznym potencjałem powiatu.  Słabe strony  natomiast to negatywna ocena 

uwarunkowań wewnętrznych, niewykorzystanych przy realizacji celów.  Szanse określają zjawiska 

korzystne, które dają perspektywę lepszej przyszłości dla działań podejmowanych przez powiat. 

Zagrożenia stanowią procesy i zjawiska będące przeszkodą niekoniecznie wynikającą  

z uwarunkowań wewnętrznych, często zależne od procesów zachodzących na wyższym szczeblu.  

  

Poniższa Analiza SWOT opracowana została na podstawie Profilu społeczno-gospodarczego 

powiatu, szeregu przeprowadzonych analiz w tym wykorzystaniu badania ankietowego wśród 

mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego, również punkt wyjścia stanowiły materiały pochodzące ze 

Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu oraz inne dokumenty pomocne przy realizacji zadania, w tym 

dane pozyskane z Głównego Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Na podstawie zgromadzonych 

informacji Analiza SWOT podzielona została na cztery główne obszary:  

1. Uwarunkowania ogólne 

a.    Położenie 

b.    Środowisko przyrodnicze 

2. Infrastruktura techniczna i drogowa 

a. Urządzenia 

b. Sieci przesyłowe 

c. Ścieżki rowerowe 

d. Chodniki 

3. Gospodarka  

a. Przedsiębiorczość 

b. Turystyka i rekreacja 

4. Społeczeństwo 

a. Demografia 

b. Rynek pracy 
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Tabela.38. Analiza SWOT Powiatu Tarnobrzeskiego 

Uwarunkowania ogólne  
(położenie, środowisko przyrodnicze) 

Silne strony Słabe strony 
 Zamek w Baranowie Sandomierskim – 

perła powiatu tarnobrzeskiego 

określana małym Wawelem 

 Bliskość miasta Sandomierz Bliskość 

miasta Tarnobrzeg i Sandomierz 

 Zasoby naturalne – złoża siarki, piaski, 

gliny 

 Dogodne warunki do rozwoju, 

uzbrojenie terenu 

 Lokalizacja na obszarze Natura 2000 

 Położenie w obrębie Puszczy 

Sandomierskiej 

 Okoliczne akweny wodne – jezioro 

tarnobrzeskie 

 Występowanie dwóch głównych rzek: 

San i Wisła 

 Brak systemów wykrywania źródeł 

zanieczyszczeń. 

 Nie w pełni uporządkowany system 

gospodarki odpadami. 

 Niewykorzystane walory położenia. 

 

Szanse Zagrożenia 

 Dogodne warunki do rozwoju 

gospodarczego 

 Promocja powiatu jako dogodnego 

miejsca dla inwestorów 

 Wykorzystanie terenów zielonych pod 

inwestycje rekreacyjne 

 Lokalizacji w pobliżu centrów  

 Zagrożenia przeciwpowodziowe 

 Zanieczyszczenia środowiska 

 Rosnące natężenie ruchu drogowego 
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Infrastruktura techniczna i drogowa 
(urządzenia, sieci przesyłowe, ścieżki rowerowe, chodniki) 

Silne strony Słabe strony 
 Stale modernizowana sieć drogowa 

 Umiejętność współpracy samorządu 

powiatowego z gminami i podmiotami 

gospodarczymi przy wspólnym 

realizowaniu zadań drogowych 

 Przystępne ceny działek – korzystne 

warunki zabudowań terenu 

 Poprawa bezpieczeństwa na drogach 

poprzez budowę  ścieżek pieszo – 

rowerowych i parkingów 

 Transport publiczny 

 Komunikacja kolejowa 

 Niedostosowany do osób z 

niepełnosprawnościami transport 

zbiorowy 

 Niekorzystnie skomunikowane połączenia 

ze stolicą województwa  

 Brak dróg szybkiego ruchu 

 Oświetlenie uliczne przy drogach 

 Niespełniająca oczekiwań mieszkańców 

sieć kanalizacyjna wsi 

 Niewystarczająco rozwinięta 

infrastruktura chodnikowa 

 Niewyśtarćzająća infrastruktura 

przeciwpowodziowa 

 Niekorzystne połączenia ze stolicą 

województwa 

 Brak obwodnic 

Szanse Zagrożenia 

 Pozyskiwanie środków zewnętrznych na 

rozbudowę infrastruktury drogowej 

 Budowa sieci kanalizacyjnej 

 Zaangażowanie władz powiatu  

  

 Wykluczenie społeczne mniejszych 

miejscowości bez dostępu do kanalizacji 

 Wieloletnie zaniedbania 

 Inflacja 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2021-2027 

 

 
101 

 

Gospodarka  
(przedsiębiorczość, turystyka i rekreacja,) 

Silne strony 
 

Słabe strony 

 Tarnobrzeska Specjalna Strefa 

Ekonomiczna 

 Tereny inwestycyjne TSSE 

 Dostępność miejsc inwestycyjnych 

 Obszar do rozwoju turystyki 

 Ośrodek wojskowy 

 Bliskość lotniska 

 Korzystne walory turystyczno-

krajobrazowe 

 Bliska odległość szlaku rowerowego 

GreenVelo 

 Zwiększenie krajowego i lokalnego 

ruchu turystycznego jako pośredni efekt 

globalnej walki z rozprzestrzenianiem się 

covid-19 

 

 

 Niewystarczająca baza noclegowa i 

gastronomiczna 

 Słaba rozpoznawalność regionu – 

niewystarczająca promocja potencjału 

powiatu  

 Niedostateczne wykorzystanie potencjału 

terenów zielonych w tym 

niewystarczająca liczba szlaków 

rowerowych/pieszych 

Szanse 
 

Zagrożenia 

 Rozwój TSSE 

 Środki zewnętrzne na rozwój 

przedsiębiorstw 

 Rozwój turystyki lokalnej spowodowany 

niepewną turystyką zagraniczną 

 Coraz bardziej popularne obcowanie z 

naturą 

 Warunki sprzyjające rozwoju turystyki, 

bogata oferta zabytków 

 Popularyzacja produktów regionalnych 

 Stworzenie zintegrowanego produktu 

 Pogłębiający się kryzys spowodowany 

pandemią COVID-19 prowadzący do 

zamykania przedsiębiorstw 

 Niedostateczna ilość środków 

dedykowana rozwojowi turystyki 

 Podupadanie istniejących miejsc 

noclegowych i gastronomicznych. 

 Brak wpływów do budżetu powiatu z 

działalności turystycznej. 

 Brak aktywnej promocji regionu 
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turystycznego poprzez realizację 

projektów sieciowych oraz rozwój 

infrastruktury turystycznej  

 Moda na nowe formy turystyki - 

turystyka kwalifikowana (m. in. nordick 

walking, turystyka rowerowa, hippika).  

 Możliwość łączenia ścieżek rowerowych 

pomiędzy gminami 

 Organizacja ponadregionalnych imprez 

sportowo-rekreacyjnych. 

 Sprzyjające trendy w rozwoju turystyki, 

tj. rosnący odsetek świadomych 

uczestników turystyki kulturowej oraz 

amatorów slow life/slow travel 

 Stworzenie dogodnych warunków dla 

inwestorów 
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Społeczeństwo 
(demografia, rynek pracy) 

Silne strony Słabe strony 
 Tworzenie nowych zakładów pracy 

 Miejsce przyjazne dla rodzin  

 Polityka prorodzinna 

 Dotacje na tworzenie nowych miejsc 

pracy, staży i prac interwencyjnych 

 Dofinansowanie studiów 

podyplomowych 

 Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

 Aktywizacja osób wykluczonych 

społecznie 

 Targi pracy 

 Wsparcie przedsiębiorców w ramach 

tarczy antykryzysowej 

 Szkolenia zawodowe 

 Aktywna działalność Powiatowego 

Urzędu Pracy 

 

 Niski poziom wynagrodzeń mieszkańców 

 Brak perspektyw dla ludzi młodych 

 Niewystarczający dostęp do placówek 

opiekuńczo-wychowawczych 

 Niski przyrost naturalny 

 Trudna sytuacja na rynku pracy dla 

młodych matek  

 Słaby dostęp do usług medycznych 

 Niedostosowanie szkolnictwa do potrzeb 

rynku pracy 

 Brak profesjonalnej kadry i 

specjalistycznej kadry w szkolnictwie 

zawodowym i technicznym 

 Mieszkańcy nastawieni głównie na 

pomoc instytucjonalną 

 

Szanse Zagrożenia 

 Pozyskiwanie środków zewnętrznych w 

celach aktywizacji osób bezrobotnych 

 Dostosowanie kwalifikacji zawodowych 

uczestników rynku pracy do potrzeb 

przedsiębiorców 

 Programy dla osób niepełnosprawnych 

w celu ich aktywizacji 

 Doskonalenie pracy Powiatowego 

Urzędu Pracy poprzez podnoszenie 

kwalifikacji urzędników 

 Działalność Powiatowego Urzędu Pracy  

 Rozwój istniejącej sfery ekonomicznej 

 Starzejące się społeczeństwo 

 Likwidacja miejsc pracy  

 Niewystarczająco sprzyjające warunki 

do zakładania rodziny i posiadania 

dzieci determinujące problemy 

demograficzne 

 Bierność osób bezrobotnych 

 Wysokie koszty zatrudnienia 

pracownika 

 Występowanie zjawiska nielegalnego 

zatrudnienia na tzw. „czarno” 

 Niskie kompetencje pracowników i zbyt 

wysokie oczekiwania zarobkowe 
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 Poszerzanie oferty edukacyjnej, w 

szczególności rozwój szkolnictwa 

zawodowego 

 Promowanie mobilności, elastyczności 

zatrudnienia, wykorzystanie nowych 

technologii  i innowacyjności 

 Promocja samozatrudnienia i wiedzy z 

zakresu prowadzenia działalności 

gospodarczej 

 Brak systemu motywacyjnego 

pracodawców do tworzenia nowych 

miejsc pracy 

 Wycofywanie się osób bezrobotnych  

z życia społecznego, zmiany 

osobowościowe 
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4. Założenia Strategii 
 

 Strategia Rozwoju Powiatu jest określoną koncepcją systemowego działania. Jej zadaniem jest 

logiczne uporządkowanie działań zmierzających do realizacji określonych celów uwzględniających 

wewnętrzne zasoby i możliwości.  Założenia strategii sprowadzają się do stworzenia podstaw dla: 

 Wytyczenia kierunków rozwoju powiatu w perspektywie do roku 2027. 

 Umiejętności dostosowywania się powiatu do obecnie zmieniających się trendów 

uwzględniając przy tym zagrożenia z nich wynikające. 

 Sprawne i skuteczne zarządzanie powiatem przez jego władze w przewidzianym horyzoncie 

czasowym ze skutkiem w dłuższej perspektywie czasu. 

 Zarządzanie budżetem w kierunku rozwoju powiatu przy udziale środków własnych oraz 

pozyskanych z innych źródeł.  

 Pozyskiwanie środków zewnętrznych krajowych jak i zagranicznych na realizację zamierzonych 

działań.  

 Realizacją założonych celów strategii kierować będą władze Powiatu. 

 Strategia Rozwoju Powiat Tarnobrzeskiego będzie spójna z zamierzeniami zwartymi  

w zewnętrznych dokumentach planistycznych. 
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5. Wizja i Misja Powiatu Tarnobrzeskiego 
 

 Wizja Strategii określa wyobrażenie przyszłości powiatu tarnobrzeskiego, cech jakimi ma się 

charakteryzować oraz sposobem jego funkcjonowania. Wizja przedstawia kierunek rozwoju jakim 

podążać ma powiat wykorzystując przy tym swój potencjał i szanse, eliminując przy tym zagrożenia.  

 

 

 

 

 

 Wizja wypracowana została w oparciu o przeprowadzone konsultacje społecznej w ramach 

badania ankietowego skierowanego do wszystkich obywateli powiatu tarnobrzeskiego. W celu 

opracowania wizji dla powiatu tarnobrzeskiego posłużyło pytanie znajdujące się w kwestionariuszu. 

Pytanie skierowane do mieszkańców dotyczyło ich spojrzenia na przyszłość powiatu do roku 2027. 

Najwięcej głosów w ankiecie padło na odpowiedź dotyczącą bezpieczeństwa i warunków życia oraz 

rynku pracy, poprawy jakości infrastruktury technicznej, rozwoju przedsiębiorczości i turystyki.  

 Misja Strategii jest usystematyzowanym celem, okresowych dążeń wyznaczających konkretnie 

zadanie do osiągnięcia. Jest ona również formą samookreślenia kierunku w jakim podąża powiat na 

rzecz społeczeństwa.  

 

 

 

 

 

 

 

Misja Powiatu Tarnobrzeskiego 

Misją powiatu tarnobrzeskiego jest zatem wykreowanie atrakcyjnego obszaru zrównoważonego 

rozwoju społecznego i gospodarczego otwartego na inwestycje oraz stworzenie miejsca z 

korzystnymi warunkami do życia dla: mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów i turystów 

poprzez poprawę infrastruktury i wykorzystanie potencjału zasobów lokalnych.  Poprawę jakości 

świadczonych usług z zakresu administracji, ochrony zdrowia, opieki społecznej i bezpieczeństwa 

publicznego.  

Wizja Powiatu Tarnobrzeskiego  

Powiat tarnobrzeski w roku 2027 jest powiatem bezpiecznym i atrakcyjnym miejscem do życia, 

dbającym o potrzeby mieszkańców oraz stale rozwijającym się obszarem tworzącym dogodne 

warunku dla rozwoju przedsiębiorczości z dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną  

i sprzyjającym środowiskiem dla turystyki.  
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6. Część kierunkowa Strategii 
 

Obszary tematyczne, priorytety, działania 

kluczowe 

Układ logiczny części kierunkowej Strategii rozwoju regionalnego 

powiatu tarnobrzeskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar tematyczny

Priorytet

Cel operacyjny

Działania kluczowe

Cel strategiczny
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Obszar tematyczny 

I. Gospodarka i przedśiębiorćzość 

Cel strategiczny:  

Powiat innowacyjny otwarty na nowych inwestorów i przedsiębiorców ze wsparciem dla lokalnych branży 

firmowych, nastawiony na rozwój gospodarczy.  
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•Promowanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców 
Powiatu Tarnobrzeskiego

•Ułatwiony dostęp do szkoleń dla mieszkańców 
i przedsiębiorców z zakresu prowadzenia działalności 
gospodarczej

•Współpraca z innymi jednostkami samorządu 
terytorialnego w celu wypracowania wspólnego systemu 
informacji gospodarczej dla przedsiębiorców z terenu 
powiatu

•Pozyskiwanie funduszy na szkolenia i doradztwa 
zawodowe z zakresu rozwoju przedsiębiorczości

Priorytet I.1
Lokalna 

przedsiębiorczość

Cel operacyjny:
Ułatwienie rozwoju 

lokalnej 
przedsiębiorczości 

•Organizacja i wsparcie dla przedsięwzięć łączących naukę 
z biznesem

•Tworzenie warunków dla nowych inwestorów i wsparcie 
ich innowacyjnych pomysłów

•Wdrożenie systemu monitorowania potrzeb rynku 
inwestycyjnego

•Wspieranie adaptacji nowoczesnych, innowacyjnych 
rozwiązań gospodarczych na terenie powiatu oraz 
kreowanie liderów przedsiębiorczości

Priorytet I.2
Innowacyjność

Cel operacyjny:
Zwiększenie poziomu 
atrakcyjności powiatu 

poprzez wsparcie 
innowacyjnych 

inwestorów

•Wsparcie dla tworzenia nowych miejsc o charakterze 
turystyczno-rekreacyjnym

•Utworzenie Internetowego Systemu Informacyjnego dla 
jako narzędzia promocyjnego turystykę na terenie 
Powiatu Tarnobrzeskiego

•Działania ukierunkowane na poprawę jakości 
infrastruktury pieszo-rowerowej dla mieszkańców oraz 
turystyów z system map

Priorytet I.3
Branża turystyczna

Cel operacyjny:

Budowanie wizerunku 
turystycznego powiatu 

z wykorzystaniem 
zasobów dziedzictwa 

kulturowego i 
przyrodniczego oraz 

poprawa 
infrastruktury 
turystycznej
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II. Infraśtruktura i uśługi publićzne 

 Cel strategiczny:  

Sprawny system powiązań transportowych i komunikacyjnych, transformacja usług administracji publicznej, 

poprawa jakości systemu informacyjnego, modernizacja budynków użyteczności publicznej. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Przebudowa dróg powiatowych na terenie  gmin powiatu

•Przebudowa dróg gminnych powiatu tarnobrzeskiego

•Rozwój sieci transportu zbiorowego i poprawa jego 
jakości

•Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa 
bezpieczeństwa drogowego

Priorytet I.1
Infrastruktura 

drogowa

Cel operacyjny:
Poprawa jakości dróg 

powiatowych i 
gminnych w powiecie 

tarnobrzeskim na 
rzecz zwiększenia jego 

dostępności 
komunikacyjnej.

•Zabezpieczenie w instalację przeciwpożarową i 
przyzywową, wykonanie klimatyzacji w budynku 
Starostwa Powiatowego

•Adaptacja pomieszczeń  pod potrzeby archiwum w 
budynku Starostwa Powiatowego

•Inwestycje w obiekty i budynki użyteczności publicznej

•Likwidacja barier rozwojowych Powiatu

Priorytet I.2
Modernizacja 

budynków 
użyteczności 

publicznej

Cel operacyjny:
Działania 

podejmowane w 
kierunku poprawy 

jakości 
funkcjonowania 

budynków 
użyteczności 

publicznej

•Komputeryzacja wydziałów pod potrzeby  
Elektronicznego Obiegu Dokumentów 

•Rozwój zintegrowanych systemów informatycznych

•Cyfryzacja i tworzenie archiwalnych zbiorów danych

•Pozyskiwanie funduszy na szkolenie kadr

•Usprawnienie działania internetowej sieci 
bezprzewodowej i przewodowej na terenie powiatu 
tarnobrzeskiego.

•Dostęp do sieci szerokopasmowej dla każdego 
mieszkańca.

•Darmowa sieć internetowa w miejscach centralnych.

Priorytet I.3
Infrastruktura 

cyfrowa

Cel operacyjny:
Zwiększenie 

efektywności 
administracji 

publicznej wraz z 
rozwojem e-usług 

poprzez nowe 
możliwości 

technologiczne
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III. Społećzeńśtwo  

 Cel strategiczny 

Poprawa jakości życia mieszkańców powiatu, zwiększenie dostępności do oferty kulturowej, usprawniony 

system jakości usług ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Tworzenie oferty rozwoju i zajęć dla dzieci i młodzieży 
oraz osób dorosłych na terenie powiatu

•Budowanie lokalnej tożsamości kulturowej

•Pozyskwianie funduszy na zwiększenie dofinansowania 
dla instytucji kultury, edukacji, sportu i rekreacji.

•Wsparcie dla organizacji pozarządowych.

•Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz wykorzystanie 
potencjału turystycznego powiatu wraz z rozwojem 
funkcji promocyjno - informacyjnych

Priorytet I.1
Aktywne 

społeczeństwo

Cel operacyjny:
Poszerzenie oferty 

rekreacyjnej i 
kulturowej dla 
mieszkańców

•Rozwój infrastruktury oraz zapewnienie wysokiej jakości 
kształcenia ponadpodstawowego umożliwiającego 
dostosowanie do wymagań rynku pracy

•Modernizacja i rozbudowa zaplecza sportowo-
rekreacyjnego.

Priorytet I.2
Modernizacja szkół

Cel operacyjny:
Poprawa jakości 

kształcenia i 
stworzenie 

sprzyjających 
warunków 

edukacyjnych

•Satysfakcjonujący dla mieszkańców powiatu system 
ochrony zdrowia gwarantujący bezpieczeństwo 
zdrowotne, utrzymanie zdrowia lub jego poprawę.

•Zapewnienie wysokiego poziomu usług medycznych 
poprzez rozwój infrastruktury oraz oferty świadczeń 
zdrowotnych.

•Rozwój i promocja zintegrowanych programów 
profilaktyki zdrowotnej oraz wykorzystanie 
nowoczesnych technologii zwiększających zakres 
i dostępność oferty

Priorytet I.3
Ochrona zdrowia i 
bezpieczeństwo 

publiczne

Cel operacyjny:
Udoskonalenie 

systemu usług zdrowia 
publicznego oraz 

aktywne działania w 
kierunku 

bezpieczeństwa 
publicznego
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IV. Środowiśko  

 Cel strategiczny:   

Zapewnienie wysokiej jakości środowiska naturalnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Promocja lokalnego dzidzictwa przyrodniczego 

•Organizacja warsztatów mających na celu edukację 
z zakresu ochrony środowiska 

•Poprawa ładu przestrzennego i jakości przestrzeni 

•w powiecie oraz poprawa jakości usług dotyczących 
procesów urbanistyczno-architektonicznych

Priorytet I.1
Ochrona przyrody

Cel operacyjny:
Dbałość o ochronę 

dziedzictwa 
przyrodniczego 

poprzez 
zrównoważone 

korzystanie z jego 
zasobów

•Realizacja działań mających na celu promowanie 
gospodarki niskoemisyjnej

•Modernizacja budynków użyteczności publicznejw 
zakresie zgodności ze standardami niskoemisyjności

Priorytet I.2
Przestrzeń do życia i 

czyste powietrze

Cel operacyjny:
Zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń 
powietrza i 
planowanie 

zagospodarowania 
terenów zielonych

•Działania zmierzające do przeciwdziałania skutkom 
zmian klimatu 

•Współpraca instytucjonalna w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, promowanie działań 
proekologicznych oraz edukacja ekologiczna

Priorytet I.3
Ekologia

Cel operacyjny:
Wykorzystanie 

odnawialnych źródeł 
energii i racjonalizacja 
gospodarki odpadami
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7. Planowane inwestycje na lata 2021-2027 w gminach Powiatu 

Tarnobrzeskiego 
 

Tabela.39. Wykaz planowanych inwestycji w poszczególnych gminach powiatu tarnobrzeskiego na lata 2021-2027. 

Gmina Baranów Sandomierski 
 

1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Dąbrowica do drogi nr 9 

2. Przebudowa drogi powiatowej  Nr 1117R relacji  Tarnowska Wola – Wola  Baranowska   w zakresie drogi , 

chodnika i mostu JNI 01013882 na rz. Trześniówka. 

3.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1121R relacji Suchorzów Gawłuszowice w zakresie budowy chodnika w 

Baranowie  Sandomierskim i Dymitrowie Małym.  

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska na odc. od  

istniejącego chodnika w m. Kaczaki z przejściem dla pieszych na prawą stronę drogi w kier. m. Ślęzaki do 

rzeki Trześniówka. 

5.   Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie  budowy 

chodnika w Skopaniu (tzw. Granica, ) oraz w m. Dąbrowica                                   w kierunku Skopania. 

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1121R relacji Suchorzów Gawłuszowice w zakresie budowy chodnika              

w Baranowie  Sandomierskim” (chodnik/ścieżka pieszo – rowerowa) 

7.   Przebudowa drogi powiatowej  Nr 1119R Durdy Marki – Józefów w m. Durdy i Marki - droga z chodnikiem 

( od drogi wojewódzkiej Nr 872 do rowu melioracyjnego „Korzeń, od istniejącego chodnika do  granicy 

miejscowości.”) 

8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2491R  Koniecpól – Huta Komorowska – Komorów ( z udziałem Funduszu 

Leśnego) wraz mostem/przepustem. 

9. Przebudowa drogi powiatowej Nr  1118R w Woli Baranowskiej w zakresie budowy chodnika.  

10. Modernizacja obiektów Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu – termomodernizacja i  fotowoltaika. 

11. Dostosowanie pomieszczeń  pod potrzeby wychowanków usamodzielniających się w Domu Dziecka                        

w Skopaniu. 

12. Scalanie gruntów w Sołectwach Gminy Barnów Sandomierski 

Gmina Gorzyce 
 

1. Modernizacja energetyczna budynku Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej  w Gorzycach. 

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1093R relacji Tarnobrzeg – stacja kolejowa Grębów w zakresie budowy 

chodnika w miejscowości Furmany  w kierunku miejscowości Poręby Furmańskie. 

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092R relacji Trześń – Furmany w zakresie budowy   

 chodnika  do końca zabudowy w miejscowości Trześń.                                                
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  4.    Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń – Grębów w zakresie  budowy chodnika od 
skrzyżowania z drogą  gminną ul. Leśna do sklepu GS w miejscowości Sokolniki. 

5. Modernizacja Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Gorzycach 

6. Remont chodnika w Sokolnikach 

7. Modernizacja zaplecza sanitarnego w ZS  w Gorzycach. 

8. Modernizacja łazienek w SZ w Gorzycach – Centrum Kształcenia  Zawodowego pod potrzeby osób 

niepełnosprawnych. 

9. Modernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego. 

10. Fotowoltaika w ZS w Gorzycach i wymiana oświetlenia 

Gmina Grębów 
 

1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 116R relacji Alfredówka – Ciosy Wydrza na odcinku od m. Buda Stalowska 

do m. Wydrza – Klonowe wraz z mostem o JNI 01013880 

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale do drogi Nr 9   na całym odcinku  wraz z przebudową  

mostu – Gmina Grębów.  

3. Remont drogi i pobocza w ramach obustronnego ubezpieczenia rzeki Dąbrówka w km 4+932 – 6+667 w 

miejscowości Stale Siedlisko gmina Grębów powiat tarnobrzeski”. 

4. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1094R relacji Furmany – Żupawa – Stale w miejscowości 

Żupawa.  

5. Remont drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów – Stany w miejscowości Grębów    i Krawce. 

6. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów – Stany w zakresie budowy chodnika w 

miejscowości Nowy Grębów. 

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1115R relacji Grębów – Wydrza – Krawce                                  w miejscowości 

Wydrza – Miętne w zakresie budowy chodnika.  

8.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1113R relacji Stale – Chmielów – Dąbrowica                w zakresie budowy 

chodnika w miejscowości Stale w kierunku Cygan. 

9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń – Grębów w zakresie budowy ścieżki rowerowej 
pomiędzy miejscowościami Zabrnie i Grębów. 

10. Przebudowa drogi powiatowej  Nr 1015R w m. Jamnica wraz z budowa chodnika. 

11. Renowacja zewnętrznej klatki schodowej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w 
Grębowie (Pałac Dolańskich) – etap III 

12. Renowacja Parku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Grębowie wraz ze stawem. 

 
13. Modernizacja łazienek w internacie SOSzW w Grębowie pod potrzeby osób niepełnosprawnych. 

14. Renowacja mostku prowadzącego do  szklarni. 

15. Zakup wyposażenia do klas w SOSW w Grębowie. 

     Gmina Nowa Dęba 
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1. Rozbudowa budynku Nr 1  w SPZ ZOZ Nowa Dęba w celu spełnienia wymagań dot. obiektów szpitalnych. 

2.  Rozbudowa budynku Oddziału Pediatrii. 

3. Budowa zbiornika tlenu przy Oddziale  Wewnętrznym, OiT i Oddziale Chirurgii. 

4. Modernizacja pomieszczeń  w ZS Nr 1 pod  potrzeby wypożyczalni sprzętu dla osób niepełnosprawnych. 

5. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1127R ul. Szypowskiego w Nowej Dębie 

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale do drogi Nr 9 na całym odcinku , Gmina Nowa Dęba. 

7. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1132R ul. Borowa w Nowej  Dębie. 

8. Remont chodnika przy ul. Kolejowej w Nowej Dębie. 

9. Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie – fotowoltaika i wymiana 

oświetlenia 

10. Modernizacja  energetyczna budynku ZS Nr 2 w Nowej Dębie po Budowa boiska dodać Remont dachu hali 

sportowej 

11. Zakup nowoczesnych maszyn CNC do  Warsztatów Szkolnych. 

12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1113R relacji Stale – Chmielów – Dąbrowica w m. Chmielów (ul. Górka) 

13.  Adaptacja pomieszczeń  ZS Nr 1 w Nowej Dębie pod potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

wraz z budowa windy, 

14. Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkól Nr 1 w Nowej Dębie. 

15. Budowa boiska wielofunkcyjnego , bieżni i rzutni w ZS Nr 2 w Nowej Dębie. 

16. Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie.  

17.  Modernizacja łazienek w Warsztatach Szkolnych ZS Nr 2 w Nowej Dębie pod potrzeby  osób 

niepełnosprawnych. 

Źródło. Opracowanie na podstawie danych pochodzących ze Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu. 

 Powyższa tabela przedstawia wykaz planowanych inwestycji w poszczególnych gminach 

powiatu tarnobrzeskiego na lata 2021 – 2027.   Ponadto we wszystkich gminach powiatu realizowane 

będą inwestycje związane  z budową bezpiecznych przejść dla pieszych. W zależności od źródeł 

finansowania, potrzeb i ogłaszanych programów   planowane zadania  będą ulegać modyfikacji.  
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8. Spójność z dokumentami strategicznymi 
 

 Strategia Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2021-2027 jest spójna z dokumentami 

strategicznymi wyższego szczebla, w tym z Długookresową Strategią Rozwoju Kraju „Polska 2030” , 

Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030,  Strategią Rozwoju Województwa „Podkarpackie 

2030”. 

DŁUGOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU „POLSKA 2030” 

 Strategia jako główny cel zakłada rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia, 

szczególnie osób z grup będących w gorszym położeniu na rynku pracy, rozwój ekonomii społecznej, 

kształcenie ustawiczne, poprawę dostępności zasobów mieszkaniowych, wsparcie osób w opiece nad 

dzieckiem, rozwój form i metod pracy z rodziną w kryzysie, wprowadzenie nowych form opieki nad 

osobami niesamodzielnymi, tworzenie modelu kompleksowego wsparcia osób pracy. Idąc  

w kierunku zmian polityki społecznej do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego 

równocześnie powstał odrębny dokument stanowiący integralną część Strategii Rozwoju Powiatu 

Tarnobrzeskiego na lata 2021-2027, a mianowicie Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych i 

Program zatrudnienia i aktywizacji tarnobrzeskiego rynku pracy na lata 2021-2027 oparty w głównej 

mierze na kierunku działań zmierzających do rozwoju kapitału ludzkiego wśród osób najbardziej 

dotkniętych problemami społecznymi.  

KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALENGO 2030 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 jest podstawowym dokumentem strategicznym 

polityki regionalnej państwa w perspektywie do 2030 roku. Strategia jest zbiorem wspólnych wartości, 

zasad, współpracy rządu i samorządów oraz partnerów społeczno-gospodarczych na rzecz rozwoju 

kraju i województwa. Dokument określa systemowe ramy prowadzenia polityki regionalnej zarówno 

przez rząd wobec regionów, jak i wewnątrzregionalne. Głównymi założeniami KSRR 2030 r. jest 

zrównoważony rozwój całego kraju, czyli zmniejszenie dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-

gospodarczego różnych obszarów, głównie miejskich  

i wiejskich. 

 Strategia Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2021-2027 poprzez obrany kierunek 

strategiczny wpisuje się w logikę interwencji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Celami 

spójnymi obydwu Strategii są m.in. zadania z zakresu rozwoju infrastruktury wspierającej podnoszenie 

atrakcyjności usług publicznych i łatwiejszego dostępu do nich, rozwój kapitału ludzkiego i 

społecznego, wsparcie przedsiębiorców na szczeblu lokalnym i regionalnym, innowacyjność.  
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STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2030 

 Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030, jest dokumentem kluczowym dla 

samorządu województwa, określającym trendy rozwoju, cele oraz główne działania zmierzające do ich 

osiągnięcia w określonym horyzoncie czasowym. Strategia województwa jest drogowskazem dla 

innych dokumentów strategicznych regionu. Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030, 

wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju, skupia się na wzmacnianiu funkcji gospodarczej 

regionalnych biegunów wzrostu oraz integrację ich obszarów oddziaływania, angażując w procesy 

rozwoju takie obszary jak m.in. Powiat Tarnobrzeski. W kierunkach rozwoju Strategii Województwa 

Podkarpackiego do 2030 roku uwzględnione zostały m.in. następujące obszary tematyczne:  

 Gospodarka i nauka,  

 Kapitał ludzki i społeczny,  

 Infrastruktura dla zrównoważonego rozwoju i środowiska, 

 Dostępność usług. 

 Obszary tematyczne zawarte w Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 są spójne 

z dokumentem Strategii Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2021-2027 wskazując pokrewne 

kierunki w wytyczanych celach strategicznych oraz metodach i działaniach odpowiedzialnych za ich 

realizację. 
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9. System wdrażania i monitoringu oraz źródła finansowania 
 

 Uwarunkowania gospodarczo-polityczne zobowiązują samorządy do bieżącego 

wykorzystywania dokumentów strategii oraz wieloletnich planów inwestycyjnych w zarządzaniu 

wspólnotą samorządową i wdrażaniu jej zasadniczych celów rozwojowych. Organ wykonawczy 

powinien dążyć do osiągnięcia sukcesywnie tych celów. Narzędziem kontroli realizacji wypracowanych 

założeń jest system wdrażania i monitoringu strategii. Może być on corocznym sprawozdaniem 

Starosty Powiatu z realizacji strategii, w którym zawarte byłyby informacje, jakie zadania zostały 

dotychczas zrealizowane i jakie cele osiągnięte. Do wdrażania poszczególnych celów strategii powinny 

zostać wydzielone odpowiednie osoby tworzące zespół zadaniowy ds. wdrażania  

i monitorowania Strategii Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2021-2027 składający się z pracowników 

powiatowej administracji samorządowej, a także przedstawicieli Rady Powiatu. Realizacja Strategii 

zależy nie tylko od powiatu, ale również od instytucji zewnętrznych, z którymi należy podjąć 

współpracę w zakresie przygotowywania przez nich sprawozdań bądź ewentualnych wskazań 

trudności realizacji poszczególnych zadań.  

Główne źródła finansowania Strategii:  

 Środki własne Powiatu Tarnobrzeskiego pochodzące z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego.  

 Środki z sektora prywatnego, dostępne w ramach realizowanych przez przedsiębiorstwa 

przedsięwzięć inwestycyjnych.  

 Zewnętrzne środki publiczne, dostępne przede wszystkim w ramach:  

 Środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach pakietu legislacyjnego polityki spójności na 

lata 2021-2027 – środki z budżetu UE w ramach pakietu legislacyjnego polityki spójności na 

lata 2021-2027 przewidziane w ramach krajowych programów operacyjnych, regionalnych 

programów operacyjnych, środków na rozwój obszarów wiejskich dostępnych w ramach 

Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, 

 Środki z budżetu UE dostępne w ramach instrumentów (programów) bezpośrednio 

zarządzanych przez Komisję Europejską (dotyczą one głównie następujących zagadnień: 

wsparcie MŚP, kształcenie, w tym kształcenie ustawiczne, współpraca międzyregionalna i 

transgraniczna, szkolenie, a także energetyka i kwestie klimatyczne), 

 Polski Ład, 

 Krajowy Plan Odbudowy,  

 Kredyty bankowe, pożyczki oraz inne instrumenty finansowe. 
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 Wykorzystywanie różnych form finansowania – dotacje oraz różnego rodzaju instrumenty 

finansowe, w tym zwrotne (pożyczki, poręczenia, gwarancje). 

10. Wykaz źródeł 

 

1. Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 7. Rzeszów, dnia 20 stycznia 2011r. 

2. Strona internetowa Gminy i Miasta Baranów Sandomierski – baranowsandomierski.pl 

3. Strona internetowa Gminy i Miasta Nowa Dęba – www.nowadeba.pl 

4. Strona internetowa Powiatu Tarnobrzeskiego – www.tarnobrzeski.pl 

5. Strona internetowa Gminy Gorzyce - www.gminagorzyce.pl 

6. Strona internetowa Gminy Grębów – www.grebow.com.pl 

7. https://www.polskawliczbach.pl/ 

8. https://stat.gov.pl/ 

9. https://podkarpackie.eu/ 

10. https://tarnobrzeg.praca.gov.pl/ 

11. http://rzeszow.rdos.gov.pl/ 

12. https://www.gov.pl/web/planodbudowy 

13. https://zabytek.pl/pl 

14. https://samorzad.pap.pl/ 

15. www.podkarpacka.policja.gov.pl 

16. www.mapy.geoportal.gov.pl 

17. www.rejestr.io 

18. https://greenvelo.pl/ 

19. https://www.bip.gov.pl/ 

20. https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony 

21. Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu 

22. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu 
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