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Wprowadzenie  

Niniejszy dokument stanowi sprawozdanie z przebiegu dotychczasowych prac oraz wyników 

przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Trzebownisko na lata 2022-2030. 

Przedmiot konsultacji 

Na podstawie umowy zawartej w dniu 25.01.2022 r. pomiędzy Gminą 
Trzebownisko a Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA 
PARTNER poddano konsultacjom społecznym projekt dokumentu pn.: „Strategia 
Rozwoju Gminy Trzebownisko na lata 2022-2030.”. 

Podmioty uprawnione 
do uczestnictwa w 

konsultacjach 

Prowadzone i ogłoszone na stronie gminy, konsultacje skierowane były do 
wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym wskazaniem na mieszkańców 
gminy Trzebownisko. Oprócz mieszkańców, projekt strategii podlegał 
konsultacjom z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami 
społecznymi i gospodarczymi oraz z właściwym dyrektorem regionalnego 
zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie. Jednym z ważniejszych podmiotów wydających opinię, był Zarząd 
Województwa Podkarpackiego. 

Termin konsultacji 
Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy 
Trzebownisko na lata 2022-2030” prowadzone były w terminie od 28.06.2022 r. 
do 01.08.2022 r. 

Forma i tryb konsultacji 

Konsultacje przeprowadzone były w formie składania opinii i uwag w formie 
pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 
Uwagi i opinie do projektu Strategii można było składać: 

1) pisemnie za pomocą formularza opublikowanego wraz z projektem Strategii 
na stronie internetowej gminy www.trzebownisko.pl w następujący sposób: 
a) w siedzibie Urzędu Gminy Trzebownisko, Trzebownisko 976, 36-001 
Trzebownisko poprzez wrzucenie ich do specjalnego pojemnika umieszczonego 
w sekretariacie urzędu 
b) pocztą na adres Urzędu Gminy Trzebownisko, Trzebownisko 976, 36-001 
Trzebownisko; 

2) elektronicznie w następujący sposób: 
a) poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych (SWIG DP) 
https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_sr_trzebownisko 
b) poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Trzebownisko e-PUAP 
/5nkcmt449u/skrytka 
c) za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczta@trzebownisko.pl  

 

http://www.trzebownisko.pl/
https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_sr_trzebownisko
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Podstawa prawna  

Podstawę prawną definiującą tryb i harmonogram konsultacji projektu dokumentu, stanowi 

ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z 

2022 r. 1079). w szczególności art. 6 i wskazane poniżej:  

Ust 3. Projekt strategii rozwoju ponadlokalnego oraz strategii rozwoju gminy podlega 

konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami 

społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gmin – w przypadku strategii rozwoju ponadlokalnego 

albo gminy – w przypadku strategii rozwoju gminy, oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

Ust. 4. Podmiot opracowujący projekt koncepcji rozwoju kraju, projekt strategii rozwoju oraz projekt 

polityki publicznej ogłasza na swojej stronie internetowej oraz może ogłaszać w prasie odpowiednio 

o zasięgu krajowym, regionalnym lub lokalnym, informację o konsultacjach, terminie i sposobie 

przekazywania uwag do projektu oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych. Ogłoszenie w prasie 

zawiera dodatkowo informację o adresie strony internetowej, na której zamieszczono projekt. 

Ust. 6. W terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 5, podmiot opracowujący projekt 

przygotowuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności 

ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, i zamieszcza je na swojej stronie 

internetowej.  

Projekt strategii, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 

559, 583, 1005, 1079) przedkłada się również zarządowi województwa, na podstawie: 

Art. 10f. ust. 2. Projekt strategii rozwoju gminy opracowuje wójt oraz przedkłada go 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. 

Art. 10f ust. 3. Zarząd województwa wydaje opinię, o której mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania projektu strategii rozwoju gminy. W przypadku braku opinii we wskazanym terminie uznaje 

się, że strategia rozwoju gminy jest spójna ze strategią rozwoju województwa.  
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Przebieg konsultacji  

Zgodnie z przywołanym art. 6.3 i art. 10.f ust.2. w dniu 28.06.2022, projekt Strategii Rozwoju Gminy 

Trzebownisko na lata 2022-2030 przekazano do zaopiniowania 30 podmiotom. 

Poniżej przedstawiona została lista podmiotów, które uprawnione są do zaopiniowania dokumentu: 

 Zarząd Województwa Podkarpackiego, 

 gminy sąsiadujące z gminą Trzebownisko: Rzeszów, Krasne, Czarna, Głogów Małopolski, 

Sokołów Małopolski 

 związki, w których skład wchodzą wyżej wymienione gminy 

 dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie w Rzeszowie 

 partnerzy społeczni i gospodarczy, które jako kluczowe wskazał samorząd gminy  

W kontekście art. 6.4., na stronie internetowej gminy https://trzebownisko.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-

471 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniona została informacja o prowadzeniu konsultacji 

społecznych wraz z  udostępnieniem zarządzenia Wójta Gminy Trzebownisko.  

 

Jako termin prowadzenia konsultacji wskazano: 28.06.2022-01.08.2022 r. Konsultacje 

przeprowadzone były w formie składania opinii i uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. W trakcie trwania konsultacji spłynęły opinie pozytywnie oceniające 

projekt Strategii – z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, PGW Wody Polskie 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Urzędu Miasta Rzeszowa, Centrum Oświaty 

Gminy Trzebownisko, Zespołu Szkół w Jasionce oraz Zespołu Szkół w Wólce Podleśnej.  

Zgodnie z art. 6.6. publikuje się niniejszy, przedmiotowy raport, dotyczący przebiegu i wyników 

konsultacji, który zawiera w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz 

z uzasadnieniem. 

  

https://trzebownisko.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-471
https://trzebownisko.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-471
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Ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem 

Treść uwagi Odniesienie 

Podmiot zgłaszający uwagę: Zarząd Województwa Podkarpackiego 

Zarząd Województwa Podkarpackiego 
rekomenduje uszczegółowienie zapisów 
dotyczących ram finansowych wskazanych w SRG. 
Przedłożony projekt przedstawia jedynie źródła 
finasowania, i nie wskazuje szacunkowej wartości 
środków planowanych do zaangażowania w toku 
realizacji SRG. Zakres rekomendacji nie wpływa na 
przedstawienie opinii dotyczącej sposobu  
uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie  
kształtowania i prowadzenia  polityki  przestrzennej 
w województwie określonych w strategii rozwoju 
województwa. 

Na tym etapie trudne jest określenie 
kosztów realizacji zaplanowanych działań. W 
dokumencie przedstawiono ramy finansowe 
w podziale na poszczególne cele 
strategiczne, gdzie oszacowano udział 
wydatków (str. 54). 

Podmiot zgłaszający uwagę: Prezydent Miasta Rzeszowa 

Sugerowane korekty do projektu Strategii Rozwoju 
Gminy Trzebownisko na lata 2022-2030: 
1. Na str. 29 (analiza SWOT, Mocne strony) 
nieprawidłowy zapis: „Obecność linii kolej owej nr 
71 relacji Rzeszów-Kolbuszowa, będącej elementem 
Rzeszowskiej Kolei Aglomeracyjnej 
Poprawny zapis: „Obecność linii kolejowej nr 71 
relacji Rzeszów-Kolbuszowa, będącej elementem 
Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej" . 
 
2. Na str. 29 (analiza SWOT, Zagrożenia) 
nieuzasadnione wskazanie: „Konkurencja ze strony 
Rzeszowa i możliwość włączenia terenów gminy w 
strukturę miasta", w szczególności w kontekście 
zmiany polityki Miasta w zakresie poszerzania 
granic oraz dotychczasowych działań w tym 
zakresie, gdzie wszelkie zmiany odbywały się za 
zgodą zainteresowanych samorządów. 
Proponowane jest usunięcie zapisu. 
 
3. Zapisy na str. 80-81 w Załączniku nr 1(część 
„Gmina oczami mieszkańców") rozpoczynające się 
od słów: „Gmina Trzebownisko wypada najlepiej w 
porównaniu do dwóch innych gmin sąsiadujących z 
Rzeszowem" - brak źródła danych, na które autor 
powołuje się w porównaniach z Gminami Krasne i 
Boguchwała. 

1. Wprowadzono korektę nazwy kolei: 
„Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna” 
2. Usunięto zapis „Konkurencja ze strony 
Rzeszowa i możliwość włączenia terenów 
gminy w strukturę miasta” 
3. Doprecyzowano zapis: „Gmina 
Trzebownisko wypada najlepiej w 
porównaniu do gmin Krasne i Boguchwała – 
prawie 83% ankietowanych uważa gminę za 
dobre miejsce do życia”, co wynika z tabeli 
poniżej. Źródłem danych jest 
przeprowadzone badanie ankietowe. 

Podmiot zgłaszający uwagę: mieszkaniec 

Zapis w projekcie dokumentu z podaniem numeru 
strony: Monochromatyczny herb Gminy 
Trzebownisko na stronie tytułowej 

Dokonano zamiany monochromatycznego 
herbu gminy na wersję kolorową. 
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Propozycja zmiany: Zamiana na kolorowy herb 
Gminy Trzebownisko 
Uzasadnienie: Okłada zawiera kolorowe zdjęcia 
więc herb powinien być w pełnej kolorystyce 

Zapis w projekcie dokumentu z podaniem numeru 
strony: Rozdział 6: Analiza SWOT: brak w słabych 
stronach Gminy Trzebownisko zanieczyszczenia 
powietrza 
Propozycja zmiany: Ujęcie w słabych stronach 
analizy SWOT zanieczyszczenia powietrza 
Uzasadnienie: Zanieczyszczenie powietrza, 
zwłaszcza niska emisja, było i jest problemem w 
Gminie Trzebownisko. Problem ten nie został 
rozwiązany. W obecnej Strategii planuje się dużo 
działań związanych z jakością powietrza. Nie 
powinno to być pomijane w analizie SWOT. 
Zwłaszcza, że na str. 30 w Misji projekt Strategii 
odwołuje się do wyzwania jakim jest kryzys 
klimatyczny. 

Dodano zapis: „Zła jakość powietrza 
wynikająca m.in. z zanieczyszczenia 
związanego z niską emisją” 

Zapis w projekcie dokumentu z podaniem numeru 
strony: Rozdział 6: Analiza SWOT: Brak zagrożeń 
związanych z hałasem 
Propozycja zmiany: Ujęcie w zagrożeniach wprost 
zapisów dotyczących zagrożeń związanych z 
hałasem komunikacyjnym (lotniczym, drogowym 
oraz kolejowym) 
Uzasadnienie: W ankiecie blisko 40% 
ankietowanych oceniło źle zabezpieczenie Gminy 
przed hałasem. Zlokalizowanie na terenie Gminy 
Trzebowniska Lotnika Rzeszów Jasionka, OKL 
Politechniki Rzeszowskiej oraz Aeroklubu 
Rzeszowskiego stwarza zagrożenie hałasem 
lotniczym. Przebieg autostrady A4 i drogi S19, 
przebieg dróg krajowych i wojewódzkich stwarza 
narażenie na hałas kolejowy. W tym kontekście 
występuje wyjątkowa, w porównaniu do innych 
gmin, kumulacja zagrożeń związanych z hałasem 
komunikacyjnym dla mieszkańców Gminy 
Trzebownisko. Odpowiednie zapisy działań 
zaradczych lub kompensacyjnych dla mieszkańców 
powinny być podjęte w strategii. 
 

Dodano zapis: „Niski poziom zabezpieczenia 
gminy przed hałasem pochodzącym m.in. z 
Lotniska Rzeszów Jasionka, autostrady A4 i 
dróg wojewódzkich” 

Zapis w projekcie dokumentu z podaniem numeru 
strony: Na str. 36. Jest zapis „W związku z 
identyfikowanymi różnicami ważnym elementem 
jest z jednej strony utrzymanie policentrycznego 
charakteru gminy, a z drugiej natomiast 
centralizacja świadczonych usług i oferty poprzez 
stworzenie konkretnych centrów, specjalizację 
miejscowości i unikanie tym samym dublowania 
infrastruktury, co jest działaniem nieefektywnym z 

Usunięto zapis „Wiodącymi  ośrodkami 
powinny być najludniejsze miejscowości”. 
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ekonomicznego punktu widzenia. Wiodącymi 
ośrodkami powinny być najludniejsze miejscowości. 
Kluczowe znaczenie ma ponadto integracja 
przestrzenna i komunikacyjna całej gminy w 
kontekście zwiększania dostępności do 
realizowanych usług 
Propozycja zmiany: Należy usunąć zapis Wiodącymi 
ośrodkami powinny być najludniejsze miejscowości. 
Uzasadnienie: Zapis ten jest niezgodny z 
obowiązującym podejściem do rozwoju kraju i 
województwa (patrz dokumenty wskazane na str. 8) 
Obowiązującym kierunkiem rozwoju jest 
zrównoważony rozwój w ujęciu społecznym, 
gospodarczym i przestrzennym. Oparcie rozwoju 
gminy tylko na najludniejszych miejscowościach jest 
niezgodne z powyższym podejściem 
zrównoważonego rozwoju. Na str. 76 wskazano, że 
zdaniem mieszkańców jednym z problemów jest 
brak zrównoważonego rozwoju Gminy. 

Zapis w projekcie dokumentu z podaniem numeru 
strony: s. 36 wiąże się z tym również budowa ścieżek 
rowerowych, łączenie dostępnych atrakcji oraz 
wykorzystanie potencjału Wisłoka jako osi 
rozwojowej (mimo, iż pełna decyzyjność jest po 
stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie warto prowadzić działania 
lobbingowe) i istotnego zaplecza rekreacyjnego 
gminy. 
Propozycja zmiany: Ujęcie informacji czy projekt 
Strategii był konsultowany z PGWWP. 
Uzasadnienie: Już na etapie projektu Strategii 
należy uzgadniać planowane działania z PGW Wody 
Polskie. Inaczej planowane działania już na wstępie 
mogą stać się niemożliwe do realizacji. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz. U. 2021 r. poz. 1057, z 2022 r. 
1079) na podstawie art. 6 ust. 3, projekt 
Strategii został wysłany do Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Rzeszowie z prośbą o opinię w sprawie jego 
zapisów. PGWWP pozytywnie zaopiniował 
projekt Strategii Rozwoju Gminy 
Trzebownisko na lata 2022-2030. 

Zapis w projekcie dokumentu z podaniem numeru 
strony: s. 36 utworzenie lokalnego PSZOK-u 
Kierunek działania 8. 
s. 43 Budowa PSZOK 
s. 44 Utworzenie gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej 
Propozycja zmiany: Należy usunąć te zadania lub 
dać mocne i logiczne uzasadnienie dla tworzenia 
zakładu gospodarki komunalnej i PSZOK. 
Uzasadnienie: Najlepiej ocenionym elementem 
funkcjonowania w Gminie Trzebownisko był odbiór 
odpadów komunalnych (pow. 90% pozytywnych 
odpowiedzi w ramach ankiety). Jakie jest 
uzasadnienie do podejmowania kosztochłonnych 
działań w obszarze, który mieszkańcy oceniają 
dobrze. W przypadku pozostawienia tych zadań 
należy w Strategii przedstawić społeczne i 

Dodano zapis: ”Aby utrzymać wysoki poziom 
gospodarki odpadami (ponad 90% 
mieszkańców biorących udział w badaniu 
ankietowym ocenia ten aspekt pozytywnie), 
ważne jest podjęcie działań związanych z 
utworzeniem gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej, co umożliwi dostosowanie 
usługi odbioru odpadów do wzrastającego 
zapotrzebowania wynikającego ze 
zwiększającej się liczby ludności” 
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ekonomiczne uzasadnienie tych działań i 
zapewnienie, że system zbiórki odpadów nie będzie 
gorszy od obecnego. 

Zapis w projekcie dokumentu z podaniem numeru 
strony: s. 40 Budowa zbiorników retencyjno-
rekreacyjnych na rzece Czarna w miejscowości 
Zaczernie i Trzebownisko 
Propozycja zmiany: Wyeliminowanie sprzeczności 
zapisu na str. 40 i na mapie na str. 22 
Uzasadnienie: Zapis odnośnie lokalizacji działania 
sprzeczny z mapą na stronie 22, gdzie inwestycje 
(różowy romb z cyfrą 4) przypisano do sołectwa 
Nowa Wieś. 

Dokonano korekty lokalizacji działania na 
mapie „Planowanie działania i kierunki 
interwencji”. 

Zapis w projekcie dokumentu z podaniem numeru 
strony: s. 41 Wykorzystanie potencjału organizacji 
pozarządowych do tworzenia atrakcyjnej oferty 
spędzania czasu wolnego. 
Propozycja zmiany: Zmiana zapisu: Wykorzystanie 
potencjału organizacji pozarządowych, w tym do 
tworzenia atrakcyjnej oferty spędzania czasu 
wolnego. 
Uzasadnienie: Każdy potencjał organizacji 
pozarządowych w Gminie Trzebownisko powinien 
być wykorzystywany a nie tylko do jednego obszaru 
tworzenia atrakcyjnej oferty spędzania czasu 
wolnego. 

Zmieniono zapis na: „Wykorzystanie 
potencjału organizacji pozarządowych, w tym 
do tworzenia atrakcyjnej oferty spędzania 
czasu wolnego” 

Zapis w projekcie dokumentu z podaniem numeru 
strony: s. 41 Budowa innowacyjnej gospodarki 
opartej na wiedzy 
Propozycja zmiany: Należy doprecyzować zapis 
Uzasadnienie: Tak sformułowane działanie jest 
raczej domeną rządu lub  ew. samorządu 
województwa. Należy uszczegółowić zapis o 
realnych działań jakie Gmina może podjąć i w jakich 
obszarach.  

Doprecyzowano zapis: „Wspieranie budowy 
innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy, 
m.in. poprzez działania ukierunkowane na 
zwiększenie liczby osób zatrudnionych w 
sektorze badań i rozwoju, likwidację prawno-
administracyjno-ekonomicznych barier 
rynkowych i rozwijanie infrastruktury 
informacyjnej” 

Zapis w projekcie dokumentu z podaniem numeru 
strony: s. 42 Współpraca z przedsiębiorcami i 
placówkami edukacyjnymi w kontekście 
przygotowywania merytorycznych kadr, gotowych 
do podjęcia pracy 
Propozycja zmiany: Należy doprecyzować, 
zmodyfikować lub usunąć zapis.  
Uzasadnienie: Gminna Trzebownisko nie jest 
instytucją rynku pracy ani nie prowadzi też szkół 
ponadpodstawowych aby realizować to działanie. 

Zmodyfikowano zapis: „Wspieranie 
współpracy przedsiębiorców z placówkami 
edukacyjnymi w kontekście 
przygotowywania merytorycznych kadr, 
gotowych do podjęcia pracy” 

Zapis w projekcie dokumentu z podaniem numeru 
strony: s. 42 Poprawianie i tworzenie infrastruktury 
gospodarczej niezbędnej do dalszego rozwijania 
funkcji gospodarczych w gminie 
Propozycja zmiany: Należy doprecyzować, 
zmodyfikować lub usunąć zapis. 

Zmodyfikowano zapis: „Poprawianie i 
tworzenie infrastruktury gospodarczej 
niezbędnej do dalszego rozwijania funkcji 
gospodarczych w gminie, w tym uzbrajanie 
terenów inwestycyjnych w podstawową 
infrastrukturę sieciową” 



Strategia Rozwoju Gminy Trzebownisko na lata 2022-2030 
 

 
 

10 

Uzasadnienie: W projekcie Strategii wpisano (m.in.) 
analiza SWOT), że w Gminie brak terenów 
inwestycyjnych. Należy doprecyzować jaka 
infrastruktura gospodarcza będzie tworzona. 

Zapis w projekcie dokumentu z podaniem numeru 
strony: s. 44 Budowa ścieżek rowerowych na 
terenie gminy Trzebownisko 
Propozycja zmiany: Zmiana zapisu: Budowa 
spójnego systemu ścieżek rowerowych na terenie 
gminy Trzebownisko 
Uzasadnienie: Budowa ścieżek rowerowych jest jak 
najbardziej zasadna ale ich budowa powinna 
wpisywać się w system, który zapewni komunikację 
rowerową wewnątrz Gminy i zintegruje system 
ścieżek rowerowych w Gminie z sąsiadującymi 
Gminami, w tym przede wszystkim z Rzeszowem, co 
da możliwość bezpiecznego dojazdu rowerem do 
szkół, uczelni i pracy. W ramach takiego systemu 
należy budować miejsca odpoczynku dla 
rowerzystów. Budowa pojedynczych oderwanych 
od siebie ścieżek nie odpowie na zapotrzebowanie 
jakie mocno wyrażają mieszkańcy Gminy w ankiecie. 
Taki zapis byłby spójny zapisem na str. 85 Punkt 4.6 
Budowanie ścieżek rowerowych – stworzenie 
rozwiązań systemowych… 
 

Zmodyfikowano zapis: „Budowa spójnego 
systemu ścieżek rowerowych na terenie 
gminy Trzebownisko” 

Zapis w projekcie dokumentu z podaniem numeru 
strony: Brak zapisu 
Propozycja zmiany: Dodanie działania dot. 
opracowania Planu działań rowerowych w Gminie 
Trzebownisko do 2030 r. 
Uzasadnienie: Budowa gminnych ścieżek 
rowerowych, których w Gminie Trzebownisko jest 
niewiele poza infrastrukturą dróg wojewódzkich, 
powinna być oparta o plan działań. Ścieżki 
rowerowe powinny być budowane w gminie 
Trzebownisko, jako element rekreacji (z 
wykorzystaniem brzegów Wisłoka) oraz jako 
element komunikacji w sąsiednimi gminami w 
szczególności z Rzeszowem. Założeniem powinno 
być bezpieczne przemieszczanie się rowerem po 
takim systemie ścieżek rowerowych przez dorosłych 
i dzieci. 

Dodano zapis: „Opracowanie planu działań 
rowerowych w gminie Trzebownisko do 2030 
r.” 

Zapis w projekcie dokumentu z podaniem numeru 
strony: s. 45 Budowa dworca przesiadkowego w 
Nowej Wsi. 
Propozycja zmiany: uzupełnienie inwestycji o 
budowę lokali usługowych lub zaplanowanie 
budowy lokali usługowych w np. obrębie OSiR w 
Nowej Wsi. 

Uzupełniono zadanie dot. rozbudowy OSiR (4. 
Kierunek działania): „Rozbudowa Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z/s w 
Nowej Wsi o nową infrastrukturę: korty do 
squasha, zadaszenie boiska sportowego i 
basen zewnętrzny oraz lokale handlowo-
usługowe” 
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Uzasadnienie: W Nowej Wsi brakuje lokali na 
prowadzenie większego sklepu i usług. Lokale w 
Domu Ludowym są małe i niedostosowane do 
dzisiejszych wymogów dla prowadzenia usług na 
wysokim poziomie. Ponadto dostęp do Domu 
Ludowego jest utrudniony a będzie jeszcze bardziej 
przez rozbudowę drogi wojewódzkiej Rzeszów – 
Jasionka. Jedna część wsi będzie więc miała jeszcze 
większy problem z zaspakajaniem codziennych 
potrzeb zakupowych. 

Zapis w projekcie dokumentu z podaniem numeru 
strony: Oczekiwane rezultaty planowanych działań, 
s 48-49  
Propozycja zmiany:  Należy doprecyzować 
oczekiwane rezultaty planowanych działań. 
Ponadto niektóre użyte w Rozdziale 11 wskaźniki to 
wskaźniki produktu a nie rezultatu. Np. budowa 
tężni solankowej w gminie. Należy tam gdzie to 
możliwe wskazać wartości liczbowe docelowych 
wskaźników. 
Uzasadnienie: Rzetelne dobranie wskaźników i 
wyznaczenie ich wartości pozwoli na prawidłową 
ocenę realizacji strategii w przyszłości. Używanie 
dużej ilości wskaźników produktu nie gwarantuje 
możliwości zbadania w jaki sposób Strategia 
wpłynęła na rozwój gminy. Duża część tych 
wskaźników to wskaźniki bieżącego monitoringu 
tego czy coś zrobiono bez możliwości badania zmian 
w Gminie Trzebownisko. Niezrozumiałe jest 
wskazanie zapisu „wzrost” jako żądanego efektu np. 
liczby NGO’s na 1000 mieszkańców albo wzrostu 
dróg dla rowerów jako miary sukcesu strategii w 
tym aspekcie. Należałoby tu wskazać konkretną 
wartość, do której dąży Gmina. Nawet niewielki 
wzrost czy spadek danego wskaźnika jest słabą 
miarą dla weryfikacji osiągnięć strategii. Miarą 
sukcesu strategii w przypadku planowanej budowy 
PSZOK (powyżej uwaga co do braku rzetelnego 
uzasadnienia tej inwestycji) nie może być jej 
wybudowanie a na przykład wskazanie że 95% 
mieszkańców będzie zadowolonych z gospodarki 
odpadami w Gminie albo wskazanie liczbowe 
docelowej ilości zbieranych odpadów w sposób 
selektywny. 

Zamieniono wskaźniki produktu na wskaźniki 
rezultatu: 

 Liczba oddziałów przedszkolnych 

 Liczba osób korzystających w ciągu 
roku z nowych stref wypoczynku 

 Udział odpadów zebranych 
selektywnie z gospodarstw 
domowych w relacji do ogółu 
odpadów 

Tam, gdzie to możliwe, dodano wartości 
liczbowe docelowych wskaźników. 

Zapis w projekcie dokumentu z podaniem numeru 
strony: Obowiązkowo każdy dokument 
wykonawczy powinien zostać poddany 
konsultacjom, s. 52 
Propozycja zmiany: Należy doprecyzować z kim ma 
być konsultowany dokument wykonawczy. 

Doprecyzowano zapis: „Obowiązkowo każdy 
dokument wykonawczy powinien zostać 
poddany konsultacjom z mieszkańcami, 
podmiotami społeczno-gospodarczymi i 
innymi interesariuszami, a także z 
odpowiednimi organami administracji 
publicznej” 
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Uzasadnienie: Zapis jest nieprecyzyjny w zakresie 
podmiotu/podmiotów, z którymi mają być 
konsultowane dokumenty wykonawcze. 

Zapis w projekcie dokumentu z podaniem numeru 
strony: Brak wskazania innych źródeł zagranicznych 
Propozycja zmiany: Należy uzupełnić wykaz źródeł o 
inne środki (np. Fundusze Norweskie) i środki 
prywatne mieszkańców (przy niektórych projektach 
wymagany jest chociażby udział wkładu własnego 
mieszkańców) 
Uzasadnienie: W zakresie źródeł należy wymienić 
wskazane obok potencjalne źródła finansowania 
strategii. 

Uzupełniono zapis o wskazane źródła 
finansowania. 

Zapis w projekcie dokumentu z podaniem numeru 
strony: Brak kwot - budżetu 
Propozycja zmiany: Należy wskazać całkowite 
nakłady jakie Gmina planuje zaangażować w 
realizację Strategii 
Uzasadnienie: Brak planowanego budżetu strategii 
nie pozwala zweryfikować czy jej założenia są realne 
do realizacji. Tylko przy części działań wskazano 
planowane budżety ich realizacji. 

Na tym etapie trudne jest określenie kosztów 
realizacji zaplanowanych działań. W 
dokumencie przedstawiono ramy finansowe 
w podziale na poszczególne cele strategiczne, 
gdzie oszacowano udział wydatków (str. 54). 

Zapis w projekcie dokumentu z podaniem numeru 
strony: Zamieszczone dokumenty nie spełniają w 
pełni wymogów dostępności cyfrowej. Np. na 
niniejszym formularzu brak tekstu alternatywnego 
dla grafiki, brak tytułu pliku we właściwościach, w 
tytułach poszczególnych tabel jest kontrast w 
kolorze utrudniającym czytaniem… 
Propozycja zmiany: Należy zamieszczone 
dokumenty dostosować do wymogów dostępności 
cyfrowej lub umieścić np. Strategię w pliku 
programu WORD spełniającym wymogi dostępności 
cyfrowej.  
Uzasadnienie: Wymóg dostępności cyfrowej 
dokumentów elektronicznych wynika z Ustawy z 
dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron  
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych. 

Przygotowano wersję dokumentu 
dostosowaną do wymogów dostępności 
cyfrowej. 

Podmiot zgłaszający uwagę: mieszkaniec 

Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga: 9. 
Kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia 
celów strategicznych / str 37 
Dotychczasowy zapis: Cel operacyjny 1.1 
Zwiększanie dostępności i jakości usług żłobkowych 
i przedszkolnych 
-Zwiększenie dostępności do klubów dziecięcych, 
żłobków i przedszkoli poprzez tworzenie 
nowych miejsc, w tym m.in.: 
a. Budowa żłobka gminnego w Trzebownisku 

Dodano zadanie w celu operacyjnym 1.1. 
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b. Budowa budynku przedszkola w Trzebownisku 
-Poprawa standardu funkcjonowania oraz budowa, 
rozbudowa infrastruktury żłobkowej 
-Poprawa standardu funkcjonowania oraz 
budowa/rozbudowa infrastruktury przedszkolnej 
Proponowany zapis: Budowa żłobka w Stobiernej 
Uzasadnienie: Patrząc na zapotrzebowanie na 
opiekę żłobkową w północnej części gminy, brak 
wystarczających miejsc w gminym żłobku w 
Jasionce oraz fakt podnoszony w tym dokumencie, 
iż Stobierna pełni głównie rolę mieszkalną i jest 
największą miejscowością jeśli chodzi o 
powierzchnię w gminie, a także dynamiczny 
przyrost nowych zabudowań mieszkalnych 
zasadnym jest wpisanie w strategi rozwoju planu 
budowy żłobka. Nadmieniam, iż Stobierna jako 
jedyna w gminie posiada dwie szkoły podstawowe. 

Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga: 
Kierunek działania 9. Integracja i rozwój gminy 
Trzebownisko w ramach Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego str. 44 
Dotychczasowy zapis: Odnowa przestrzeni 
publicznej gminy Trzebownisko poprzez budowę, 
rozbudowę, przebudowę i modernizację 
ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, 
turystycznej i sportowej z uwzględnieniem potrzeb 
dzieci, młodzieży, osób starszych oraz osób z 
niepełnosprawnościami (8 000 000,00 zł) 
W ramach odnowy przestrzeni publicznej 
przeprowadzone zostaną prace w zakresie budowy, 
rozbudowy, przebudowy i modernizacji 
ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, 
turystycznej i sportowej z uwzględnieniem potrzeb 
dzieci, młodzieży, osób starszych oraz osób z 
niepełnosprawnościami. 
Zostanie m.in: wybudowana tężnia solankowa w 
miejscowości Tajęcina, wybudowana infrastruktura 
umożliwiająca prowadzenie spływów kajakowych w 
celu wykorzystania potencjału rzeki Wisłok 
(infrastruktura techniczna, baza gastronomiczna i 
wypożyczalnia sprzętu); przebudowany i 
rozbudowany budynek zaplecza klubu sportowego 
w Jasionce wraz z wyposażeniem oraz 
zagospodarowaniem terenu i budową wiaty. 
Proponowany zapis: Brak opisu działań dla 
miejscowości Stobierna mimo, iż na mapie str. 22 
ten punkt jest zaznaczony pod nr 5 
Pod tą pozycją powinno znaleźć się budowa strefy 
sportowo rekreacyjnej za stadionem klubu 
sportowego Stobierna Dół oraz ścieżki pieszo 
rowerowej ( bulwarów ) wzdłuż świerkowca łączącej 

Ze względu na brak możliwości ingerencji w 
opis projektów zaplanowanych do realizacji w 
ramach Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, wskazane zadania dodano w 
kierunku działania nr 4. 
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klub sportowy Stobierna dół ze szkoła podstawową 
w Jasionce ". 
Uzasadnienie: Przedsięwzięcie poruszane na 
sesjach i komisjach Rady Gminy. Zapewniło by 
mieszkańcom Stobiernej miejsce do organizacji 
pikników i festynów oraz uzupełniło by atrakcje 
które są już w Jasionce.  Miejsce byłoby na wzór 
Rzeszowskiej Lisiej góry czy bulwarów.  Obecnie 
Stobierna nie posiada miejsca gdzie mogli by się 
integrować mieszkańcy niezależnie od wieku. 

Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga: 
Atrakcyjna oferta sportowo-rekreacyjna dla 
mieszkańców w każdym wieku / str 39 /40 / 22 ( 
mapa) 
Dotychczasowy zapis: Nie uwzględniono Stobiernej 
w tym działaniu 
Proponowany zapis: - Budowa sieci tras 
rekreacyjnych i edukacyjno-przyrodniczych - ( duże 
obszary leśne) wykorzystanie dróg leśnych  
- Budowa ścieżki pieszo rowerowej od klubu 
sportowego dół do szkoły w Jasionce - Bulwary na 
wzór rzeszowskich bądź lisiej góry 
- Zagospodarowanie terenów po kopalni pisaku 
które gmina ma przejąć po zakończeniu 
eksploatacji, a stanie się to pewno przed 2030r. 
- Budowa sieci tras rekreacyjnych i edukacyjno-
przyrodniczych  - okolice kopalni kruszcowego 
- Budowa strefy sportowo rekreacyjnej za 
Stadionem Stobierna dół - miejsca na pikniki, 
festyny , grila, integrację wielopokoleniową 
Uzasadnienie: Przedstawione powyżej działania 
zintegrują  społeczność w różnym wiek zarówno 
Stobiernej jak i Jasionki i Wólki Podleśnej, jak i 
pozostałych miejscowości 
Będą też wizytówką gminy, przyczynią się do 
zwiększenia walorów turystycznych i podniosą 
standard życia mieszkańców.  Trasa połączy gminę 
Trzebownisko z gminą Sokołów  i Czarna 

Dodano zadania w kierunku działań 4.: 

 Wykorzystanie dróg leśnych do 
budowy sieci tras turystycznych 

 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od 
Klubu Sportowego Dół do szkoły w 
Jasionce 

 Przejęcie terenów po zakończeniu 
eksploatacji kopalni pisaku w 
Jasionce i ich zagospodarowanie na 
cele rekreacyjne 

Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej za 
Stadionem Stobierna Dół – wyznaczenie 
miejsc na organizację pikników, festynów i 
innych wydarzeń wspierających integrację 
międzypokoleniową. 
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Przebieg procedury środowiskowej  

Zasady przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko określa 

ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 

poz. 247). Projekt strategii rozwoju gminy, obowiązkowo podlega strategicznej ocenie oddziaływania 

na środowisko (sooś), o ile wyznacza ramy dla późniejszej realizacji projektów mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

 

W dniu 11.04.2022 r. złożono wnioski do dwóch podmiotów: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, 

dotyczące: odstąpienia od konieczności przeprowadzenia Strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Trzebownisko na lata 2022-2030. 

 

Zgodnie z pismem WOOŚ.410.1.32.2022.AP.2 z dnia 06.06.2022 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie przedstawiła następującą opinię: „informuję, iż dla ww. projektu Strategii nie 

jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.”. 

 

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie pismem z dnia 09.05.2022 r. o 

sygnaturze SNZ. 9020.1.35.2022.RD uzgodnił „w zakresie sanitarno-higienicznym odstąpienie od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. 

„Strategia Rozwoju Gminy Trzebownisko na lata 2022 - 2030”.” 

 

 

 


