
UCHWAŁA Nr 276 / 5464 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 11 maja 2021r. 

 

w sprawie zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Radomyśl Wielki 
na lata 2021-2030. 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) oraz art. 10f ust. 2  

i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  

z 2020 r. poz. 713 ze zm.), 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

Postanawia się pozytywnie zaopiniować projekt Strategii Rozwoju Gminy Radomyśl 

Wielki na lata 2021-2030 w zakresie spójności przedłożonego dokumentu ze Strategią 

rozwoju województwa – Podkarpackie 2030. 

 

§ 2 

Uzasadnienie opinii stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr 276/5464/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 11 maja 2021r.   

 

 

Uzasadnienie opinii o spójności dokumentu ze Strategią rozwoju województwa 

– Podkarpackie 2030 (SRWP 2030) w zakresie sposobu uwzględnienia w nim 

ustaleń i rekomendacji dotyczących kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w województwie. 

 

Zgodnie z art. 10f ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) opracowany przez burmistrza projekt 

strategii rozwoju gminy przedkładany jest zarządowi województwa w celu wydania 

opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie 

kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych 

w strategii rozwoju województwa. 

W terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu strategii rozwoju gminy zarząd 

województwa wydaje opinię w niniejszym zakresie. Brak wydania opinii w tym terminie 

oznacza przyjęcie, że przedłożona do opiniowania strategia rozwoju gminy jest spójna 

ze strategią rozwoju województwa. 

Mając na uwadze powyższe, pismem z dnia 9 kwietnia 2021 r., znak 

OA.III.061.12.2021, Pan Józef Rybiński – Burmistrz Radomyśla Wielkiego, wystąpił 

o zaopiniowanie projektu z dnia 8 kwietnia 2021 r. Strategii Rozwoju Gminy Radomyśl 

Wielki na lata 2021-2030 (dalej: SRG). 

Zakres przedstawionego projektu Strategii Rozwoju Gminy Radomyśl Wielki na lata 

2021-2030 wpisuje się w horyzont czasowy przyjęty w Strategii rozwoju województwa 

– Podkarpackie 2030. Analiza treści dokumentu wskazuje, że wyznaczone w nim cele 

strategiczne, cel horyzontalny oraz wynikające z nich cele operacyjne zgodne są 

z zapisami SRWP 2030. W szczególności wpisują się one w sposób bezpośredni lub 

pośredni m.in. w niżej wymienione obszary tematyczne i priorytety: 

OBSZAR TEMATYCZNY 1. GOSPODARKA I NAUKA 

Priorytet 1.3. Konkurencyjność gospodarki poprzez innowacje i nowoczesne 

technologie 

Cel: Zapewnienie dobrych warunków i systemu wsparcia podmiotów gospodarczych 

i rolnictwa w dostosowaniu do wymagań i potrzeb współczesnej otwartej gospodarki. 

W priorytet wpisują się cele operacyjne 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 5.2 oraz 5.3 SRG. 

OBSZAR TEMATYCZNY 2. KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY 

Priorytet 2.1. Edukacja 



Cel: Podniesienie jakości edukacji i jej dostosowanie do wyzwań społeczeństwa 

przyszłości. 

W priorytet wpisują się cele operacyjne 1.1, 1.6 oraz 3.3 SRG. 

Priorytet 2.3. Kultura i dziedzictwo kulturowe 

Cel: Rozwój form i instytucji kultury z uwzględnieniem dziedzictwa oraz wymagań 

nowoczesności. 

W priorytet wpisują się cele operacyjne 1.1, 1.2, 1.3 oraz 1.4 SRG. 

Priorytet 2.6. Włączenie społeczne 

Cel: Wzrost poziomu adaptacyjności zawodowej i integracji społecznej w regionie. 

W priorytet wpisuje się cel operacyjny 1.8 SRG. 

Priorytet 2.7. Aktywny styl życia i sport 

Cel: Kształtowanie postaw prozdrowotnych, promocja aktywności fizycznej i wsparcie 

sportu kwalifikowanego. 

W priorytet wpisują się cele operacyjne 1.4, 1.5, 1.7 oraz 3.3 SRG. 

OBSZAR TEMATYCZNY 3. INFRASTRUKTURA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO 

ROZWOJU I ŚRODOWISKA 

Priorytet 3.1. Bezpieczeństwo energetyczne i OZE 

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu oraz optymalizacji 

wykorzystania energii i zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym 

województwa. 

W priorytet wpisują się cele operacyjne 4.3 oraz 4.4 SRG. 

Priorytet 3.3. Poprawa dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionu oraz rozwój 

transportu publicznego 

Cel: Poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej zapewniającej spójność 

przestrzenną regionu oraz integrację obszarów funkcjonalnych. 

W priorytet wpisują się cele operacyjne 3.2 oraz 5.5 SRG. 

Priorytet 3.5. Rozwój infrastruktury służącej prowadzeniu działalności gospodarczej 

i turystyki 

Cel: Tworzenie miejsc umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej 

i rozwój usług turystycznych. 

W priorytet wpisują się cele operacyjne 2.1, 2.2 oraz 3.2 SRG. 

Priorytet 3.6. Przeciwdziałanie i minimalizowanie skutków zagrożeń wywołanych 

czynnikami naturalnymi 

Cel: Zwiększenie odporności wszystkich struktur regionalnych na zagrożenia 

wynikające ze zmian klimatycznych. 



W priorytet wpisują się cele operacyjne 3.1 oraz 4.1 SRG. 

Priorytet 3.7. Zapobieganie i minimalizowanie skutków zagrożeń antropogenicznych 

Cel: Ograniczenie negatywnych skutków oddziaływania rozwoju cywilizacyjnego na 

stan środowiska. 

W priorytet wpisują się cele operacyjne 3.1, 4.2 oraz 4.4 SRG. 

OBSZAR TEMATYCZNY 4. DOSTĘPNOŚĆ USŁUG 

Priorytet 4.1. Poprawa dostępności do usług publicznych poprzez wykorzystanie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych 

Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do usług publicznych oraz zwiększenie ich 

kompleksowości i podniesienie standardu dzięki wykorzystaniu technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. 

W priorytet wpisuje się cel operacyjny 5.1 SRG. 

OBSZAR HORYZONTALNY - TERYTORIALNY WYMIAR STRATEGII 

Priorytet 7.4. Obszary wiejskie – wysoka jakość przestrzeni do zamieszkania, pracy 

i wypoczynku 

Cel: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i wsparcie ich wielofunkcyjności. 

W priorytet wpisują się cele operacyjne 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 

2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 oraz 5.5 SRG. 

 

Opiniowany projekt Strategii Rozwoju Gminy Radomyśl Wielki na lata 2021-2030 jest 

spójny z SRWP 2030. Wymiar terytorialny został określony w SRG poprzez wpisanie 

się w obszar interwencji wskazany w Priorytecie 7.4. Obszary wiejskie SRWP 2030. 

W SRG wskazano, że „Gminę Radomyśl Wielki bezpośrednio dotyczą tylko „obszary 

wiejskie”. Mając na uwadze taki charakter zapisu, sugeruje się jego rozszerzenie 

o przywołanie zakładanych działań przedstawionych w SRWP 2030 w priorytecie 7.4 

Obszary wiejskie. W projekcie SRG przedstawiony został model struktury funkcjonalno 

- przestrzennej gminy, który wykazuje integralność z zapisami SRG. W projekcie SRG 

dostrzega się pewne niespójności w odniesieniu do prezentowanych wskaźników np. 

brak danych z określonych lat wpisujących się w przyjęty dla diagnozy społeczno-

gospodarczej w SRG 6. letni horyzont czasowy obejmujący co do zasady lata 2014-

2019. Sytuacja taka ma miejsce m.in. w przypadku wykresów ukazujących saldo 

migracji (wykres 4), współczynnik skolaryzacji (wykres 12), dochody i wydatki ogółem 

(wykres 14) i innych. Doprecyzowana powinna być również grupa respondentów do 

badań ankietowych z uwagi na pojawiające się w treści dokumentu różne odwołania 

np. młodzież i młodzi mieszkańcy do 18 roku życia. W projekcie SRG w tym zakresie 

wskazano bowiem, że „(…) celem przeprowadzonych badań ankietowych było 

poznanie opinii dorosłych mieszkańców oraz młodzieży (do 18 roku życia). (…) 

Badania objęły swoim zasięgiem zasadniczo dwie grupy respondentów: mieszkańców 

gminy (153 os.) oraz młodzież, młodzi mieszkańcy do 18 roku życia (122 os.). 



Przebadano zatem łącznie blisko 300 mieszkańców Radomyśla Wielkiego”. Brak 

wyraźnego wskazania dla obu ww. kategorii oraz nieprecyzyjność zapisów w projekcie 

SRG w tym zakresie wpływa na interpretację przeprowadzonego procesu 

ankietowego.   

W toku analizy SRG zdiagnozowano również rozbieżności pomiędzy zapisami w treści 

odnoszącymi się do wyników badań ankietowych a ich prezentacją na wykresach np. 

ocena jakości życia, walorów i potencjału turystycznego, ceny nieruchomości, 

dostępności terenów inwestycyjnych. Przykładowo, zgodnie z treścią SRG „Ponad 

61% mieszkańców pozytywnie ocenia swoją jakość życia…”, podczas gdy z danych 

zamieszczonych na wykresie 26. Jak ocenia Pan/i swoją obecność jakość życia 

wynika, że bardzo dobrą ocenę wystawiło 10,5% respondentów a dobrą – 49,7%. 

Suma zadeklarowanych danych zgodnie z wykresem nie wynosi zatem ponad 61%, 

lecz 60,2%. 

Rozstrzygnięć wymagają również  zapisy SRG odnoszące się do obszaru zdrowia. 

W części diagnostycznej wskazano, iż „Wzrasta liczba udzielonych porad lekarskich 

co wskazywać może na większą dbałość mieszkańców o kwestie zdrowotne…”, z kolei 

w analizie SWOT za słabą stronę uznano „Utrudniony dostęp do służby zdrowia”. 

Pomimo wskazania obszaru zdrowia jako słabej strony gminy i wykazania zbieżności 

założeń SRG z Priorytetem 2.2. Regionalna polityka zdrowotna SRWP 2030, 

w drzewie celów SRG nie wskazano działań odnoszących się do sektora zdrowia.  

Z uwagi na stopień zaawansowania prac nad przygotowaniem nowej perspektywy 

finansowej na lata 2021-2027, zasadnym wydaje się również uszczegółowienie 

wskazywanych w SRG źródeł finansowania. Doprecyzowania wymaga również 

system realizacji SRG, w szczególności w zakresie przedstawienia procesu 

implementacyjnego i realizacji SRG. 

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Województwa Podkarpackiego sugeruje w toku 

dalszego procedowania SRG, przed formalnym jej przyjęciem przez Radę Gminy, 

weryfikację zapisów SRG w oparciu o treść przedmiotowej uchwały.  

W związku ze spełnieniem zapisów art. 10e i 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), w oparciu 

o art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) Zarząd Województwa 

Podkarpackiego postanawia pozytywnie zaopiniować projekt Strategii Rozwoju Gminy 

Radomyśl Wielki na lata 2021-2030. 


