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Szanowni Państwo,
Strategia

Rozwoju

Miasta

Dębica

na

lata

2017–2022

to

dokument, który określa najważniejsze działania, jakie w najbliższych
latach zostaną podjęte przez samorząd miasta Dębica. Przedstawione
w niej zadania często są kontynuacją przedsięwzięć już rozpoczętych,
jednak wiele z nich stanowi nowe propozycje wynikające z oczekiwań
mieszkańców,

potrzeb

rozwojowych

miasta

oraz

uwarunkowań

zewnętrznych. Zadania te koncentrują się przede wszystkim na
stwarzaniu dogodnych warunków dla rozwoju miasta, zapewnieniu
bezpieczeństwa i staraniach o podnoszenie jakości życia mieszkańców.
Nie bez znaczenia pozostaje troska o dębicką młodzież, jej potrzeby
i aspiracje życiowe, a także o najstarszych mieszkańców naszego
miasta.
Strategia jest odzwierciedleniem wizji rozwoju miasta nakreślonej
przez jego obecnych włodarzy, w oparciu o ich wiedzę i doświadczenie
w zarządzaniu

miastem

oraz

z uwzględnieniem

wyników

analizy

materiałów źródłowych, diagnozy miasta i konsultacji społecznych.
Niniejszy dokument ujmuje główne cele i uwarunkowania rozwoju
miasta

Dębica

w horyzoncie

do

roku

2022,

a

więc

zbieżny

z perspektywą finansową środków pomocowych Unii Europejskiej.
Celem strategii jest przygotowanie własnego dokumentu władzy
lokalnej, dzięki któremu będzie ona mogła racjonalnie organizować
swoje przyszłe działanie. Będzie on stanowić podstawę prowadzenia
właściwej polityki przez poszczególne podmioty działające na lokalnej
6
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scenie, a w szczególności przez władze miasta. Podstawą strategii
rozwoju

Dębicy

jest

założenie

wewnętrznych

zasobów,

i uwarunkowań

gospodarczych,

maksymalnego

potencjału

płynącego

społecznych

wykorzystania
z

położenia

i historycznych

przy

jednoczesnym ograniczeniu skutków zagrożeń zewnętrznych.

……………………………….
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CZĘŚĆ I
Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej
miasta Dębica
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Wstęp do diagnozy

Głównym celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie w sposób bardzo
szczegółowy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy miejskiej Dębica. Diagnoza jest
elementem nadzwyczaj istotnym podczas procesu planowania strategicznego. Opiera się ona
na szczegółowym opisie miasta oraz kierunków zmian w nim zachodzących.
Analizy niniejszego materiału dokonano na podstawie dostępnych danych zastanych.
W badaniu wykorzystano wtórne źródła informacji, takie jak: dane Głównego Urzędu
Statystycznego (np. Bank Danych Lokalnych, roczniki i publikacje zbiorcze GUS) oraz
Ministerstwa Finansów, akty prawa miejscowego, dane z Urzędu Miasta Dębica, dane
z jednostek organizacyjnych miasta, artykuły prasowe, dokumenty strategiczne dla regionu,
ustawy, rozporządzenia oraz publikacje na stronach internetowych, akty normatywne
i sprawozdawcze

innych

jednostek

9

samorządu

terytorialnego.
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ROZDZIAŁ 1: NASZE MIASTO

Miasto Dębica położone jest w zachodnich krańcach województwa podkarpackiego.
Odległość miasta od Rzeszowa (stolicy województwa) wynosi 46 km. Dębica jest jednym
z ważniejszych miast i ośrodków gospodarczych tego regionu, stolicą powiatu oraz siedzibą
władz gminy wiejskiej, która obejmuje okoliczne miejscowości. Wedle regionalizacji
fizyczno - geograficznej Polski, Dębica należy do mezoregionu Pradoliny Podkarpackiej,
która wchodzi w skład Kotliny Sandomierskiej. Przez miasto przepływa rzeka Wisłoka.
Rysunek 1. Dębica - rynek miasta

Źródło: www.debica.pl
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Nazwa i Herb Miasta
Dębica jest miastem o ponad 600 – letniej historii. Najstarszy dokument, który
wspomina o istnieniu osady Dembicha pochodzi z 1293 roku. Osada należała do możnego
rodu Gryfitów. Z posiadanych dokumentów wynika, że w pierwszej połowie XIV wieku
Dębica była już siedzibą dekanatu „leśnego”, złożonego z czternastu parafii położonych
w Puszczy Sandomierskiej. Rozwój osady oraz korzystne położenie przy trakcie „ruskim”
sprawiły, że właściciele postanowili założyć w tym miejscu miasto. W 1358 r. król Kazimierz
Wielki wydał zezwolenie Świętosławowi Gryficie na lokację osady miejskiej na prawie
średzkim. Czternaście lat później, w 1372 roku, Świętosław powierzył urządzenie miasta
sołtysowi z Lipin – Mikołajowi, który został pierwszym wójtem Dębicy. Do rozwoju miasta
przyczynił się wydany w 1446 roku przywilej na jarmarki i targi. Jednak pod koniec
XV wieku miasto padło łupem Tatarów.
Bieżący

wygląd

herbu miasta

Dębicy został

określony

przez

uchwałę

nr XXXVII/491/06 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
ustanowienia herbu, sztandaru, chorągwi (flagi z herbem) i pieczęci miasta Dębicy:
Ustanawia się herb Miasta Dębicy przedstawiający w polu czerwonym białego (srebrnego)
wspiętego Gryfa ze złotym dziobem, językiem, szponami i pazurami.
Rysunek 2. Herb miasta Dębica

Źródło: www.debica.pl
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Położenie

Lokalizacja miasta w zachodniej części województwa podkarpackiego
pozytywnie wpływa na jego rozwój Takie usytuowanie korzystne jest z punktu
widzenia bliskości oraz połączeń komunikacyjnych z sąsiadującymi od zachodu
województwami, czyli małopolskim a nawet śląskim. Miasto Dębica położone jest
w centralnej części powiatu. Sprzyja to dogodnemu pełnieniu funkcji lokalnego
ośrodka administracyjnego.
Rysunek 3. Położenie miasta Dębica na tle województwa podkarpackiego oraz
powiatu dębickiego.

Źródło: Opracowanie własne.

Przez miasto przebiega droga krajowa E4 łącząca Zgorzelec (przejście graniczne
z Niemcami) z Korczową (przejście graniczne z Ukrainą). Od 2014 roku w bezpośrednim
sąsiedztwie miasta, przebiega już częściowo oddana do użytku, autostrada A4 od granicy
wschodniej do zachodniej. Na Podkarpaciu tylko Dębica i Rzeszów mają więcej niż jeden
węzeł autostradowy.
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Rysunek 4. Węzeł autostrady A4 - Dębica Zachód.

Źródło: www.powiatdebicki.pl

Położenie oraz granice administracyjne Dębicy, a przede wszystkim jej bezpośrednie
sąsiedztwo z gminą wiejską Dębica powodują, że miasto trzeba postrzegać w szerszym
zakresie niż wskazują jego prawne granice administracyjne. Bardzo duża liczba
mieszkańców, którzy zamieszkują sąsiednie z miastem wsie np. Pustynię, Latoszyn,
Nagawczynę w dużej mierze korzysta z usług i zaplecza oferowanego przez miasto.
Mieszkańcy Ci pracują lub kształcą się w Dębicy, korzystają z usług handlowych,
kulturalnych, komunikacyjnych oraz sportowo-rekreacyjnych. Dębica z racji swojego
położenia

oraz

uwarunkowań

gospodarczych

staje

się

rzeczywistym

ośrodkiem

gospodarczym, który wykracza nawet poza granice administracyjne miasta.
Miasto Dębica nie spełnia w chwili obecnej warunku, który pozwoliłby stać się mu
samodzielnym ośrodkiem subregionalnym. Urząd Marszałkowski chciał wesprzeć
w większym

stopniu

rozwój

województwa

na

silnych

gospodarkach

ośrodków

subregionalnych. Za kryterium określenia ośrodka subregionalnego przyjęto: byłe miasto
wojewódzkie lub posiadanie ponad 50 000 mieszkańców. Dębica nie jest miastem na prawach
powiatu oraz nie liczy 50 tys. mieszkańców. Jednakże wspólnie z Ropczycami tworzą tzw.
dipol. Dodatkowo miasto opracowuje strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
13
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wraz z sąsiednim, wspomnianym miastem Ropczyce, Gminą Wiejską Dębica oraz Gminą
Żyraków. Zamiar ten świadczy o tym, że miasto chce się czynnie rozwijać. Władze miasta
Dębica aby stać się Subregionalnym Ośrodkiem Wojewódzkim muszą dokonać wszelkich
działań, aby przekroczyć kryterium liczby mieszkańców.
Walory środowiska naturalnego
Główną i największą rzeką regionu jest Wisłoka. Jej dopływy to Wielopolka,
Tuszymka, Ostra i Zawadka. Wisłoka charakteryzuje się dużymi wahaniami stanów wód
przekraczającymi 8m w ciągu roku. Znaczna jest zmienność przepływów: najniższy notowany
w okresie 100 lat wynosił zaledwie 1,2 m3/s, najwyższy 1820 m3/s przy średnim rocznym
28 m3/s. W 2014 w związku ze zagrożeniem powodziowym rozpoczęto rozbudowę wałów
przeciwpowodziowych.
Dębica jest to miasto pięknie położone, wokół malowniczych wzgórz, pełnych zieleni
i lasów. To znakomite miejsce do spacerów i wycieczek rowerowych. Zimą są tu znakomite
tereny do narciarstwa biegowego, zaś w pobliskiej Stobiernej także zjazdowego.
Na przepływającej przez miasto Wisłoce odbywają się spływy kajakowe. Dębica
otoczona jest atrakcyjnymi, kameralnymi ośrodkami wypoczynkowymi m.in. w Chotowej
i Kozłowie. Miasto gwarantuje także dobrą zabawę w klubach muzycznych oraz licznych
pubach i kawiarniach.
Dębica ukierunkowana jest na zrównoważony i dynamiczny rozwój przemysłu,
turystyki i rekreacji, komunikacji, budownictwa i usług. Miasto Dębica otwarte jest na
przemysł: chemiczny, budowlany, przetwórczy i rolno - spożywczy, mechaniczny,
logistyczny i transportowy, wydawniczy, mięsny. Istniejące na terenie miasta firmy wskazują,
że

wykwalifikowana

zaawansowaną

siła

robocza

technologicznie:

pozwala

automatyka

podejmować
przemysłowa,

działalność
elektronika,

produkcyjną
aparatura

elektromechaniczna. Ze względu na ulokowanie tutaj dużych firm, dynamicznie rozwinęły się
firmy samochodowego transportu towarowego.

Miasto na tle wydarzeń historycznych

Pierwsza wzmianka o Dębicy datowana jest na rok 1287 roku. Jest to najstarsza
informacja pochodząca z dokumentu księcia Leszka Czarnego dla Czadera Gryfity. Ówczesne
ziemie Małopolski były wyniszczone i spustoszone po niedawnym najeździe Tatarów.
Wówczas to decyzją księcia krakowskiego Leszka Czarnego, osada "Dembicha" trafiła
w ręce możnego rodu Gryfitów, po których do dzisiaj Dębica ma swój herb. Decydującym
14
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czynnikiem utworzenia osady w tym właśnie miejscu było zapewne skrzyżowanie jednej
z odnóg byłego szlaku bursztynowego z traktami prowadzącymi z Krakowa na Ruś. Już
wtedy doceniono walory strategiczne naszej miejscowości.
W 1318 roku nastąpiło erygowanie parafii pw. św. Małgorzaty przy dotychczasowym
kościółku, zaś od 1321 roku Dębica była siedzibą tzw. "dekanatu leśnego", w którego skład
wchodziło 14 parafii leżących na terenach ówczesnej Puszczy Sandomierskiej. Najważniejszą
datą w historii Dębicy jest rok 1358, w którym to król Kazimierz Wielki wydał przywilej
Świętosławowi Gryficie na lokację osady miejskiej na prawie średzkim oraz przywilej handlu
w każdą środę. Było ono niezbyt korzystne dla zasadźcy, dlatego też, już po śmierci króla
czternaście lat później Świętosław powierzył to zadanie sołtysowi z Lipin - Mikołajowi, który
został pierwszym dziedzicznym wójtem Dębicy. Tym razem, lokacji dokonano na prawie
magdeburskim i takowa powiodła się.
Do rozwoju miasta szczególnie przyczynił się wydany w 1446 roku przywilej na
jarmarki i targi. Pod koniec XV wieku Dębica doświadczyła szeregu nieszczęść: pożar
zniszczył m. in. ratusz, wkrótce potem miasto padło łupem Węgrów, a później Tatarów.
W ich rezultacie właściciele miasta zwolnili mieszczan na wiele lat z czynszów i danin, tak by
cały swój trud i swoje dochody przeznaczyli na odbudowę miasta. W 1536 roku Dębica
liczyła 80 domów i około 450 mieszkańców.
W XVI wieku centrum Dębicy stanowił Rynek z nowym ratuszem, nieopodal kościoła
parafialnego pw. św. Jadwigi Śląskiej [była parafia pw. św. Małgorzaty]. W 1554 roku miasto
po raz kolejny, lecz nie ostatni w swej burzliwej historii, zostało zniszczone przez pożar.
Dotkliwe klęski nie wstrzymały jego rozwoju. Świadczy o tym fakt, że w 1622 roku przez
króla Zygmunta III Wazę

został wydany przywilej na dwa jarmarki doroczne: na

MB Gromnicznej i na św. Michała oraz na dwa dni targowe co tydzień : w środę i sobotę.
W drugiej połowie XVII wieku obok Dębicy powstała Nowa Dębica. Po zniszczeniach
z okresu potopu szwedzkiego i kolejnego pożaru masowo osiedlili się tu Żydzi, nadając
miastu nowy charakter i uzyskując coraz większe wpływy w życiu gospodarczym. By pomóc
w przezwyciężeniu zniszczeń powojennych w 1671 roku właściciele Dębicy wystarali się dla
mieszczan o przywilej króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego na trzy jarmarki: na św.
Marka, na niedzielę po św. Trójcy i na św. Barbary z zachowaniem dawnych jarmarków. To
przy korzystnym położeniu handlowym miasta spowodowało jego atrakcyjność dla nowych
osadników. Nie zahamowało nawet tego zniszczenie części miasta przez szwedzkie wojska

15
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w 1702 roku. Od 1768 roku właścicielami obydwu Dębic została rodzina Radziwiłłów,
a następnie od 1819 roku rodzina Raczyńskich.
Po pierwszym rozbiorze Polski, Dębica od 1773 roku znalazła się pod zaborem
austriackim. Całkowicie podupadła i została pozbawiona przez Austriaków praw miejskich.
Postępujący regres powstrzymało dopiero usytuowanie stałego garnizonu wojskowego
w 1846 roku oraz wybudowanie i otwarcie w latach 1856-1861 linii kolejowej z Krakowa do
Lwowa, a następnie z końcem wieku w kierunku Rozwadowa. W 1869 roku Dębica liczyła
2579 mieszkańców. Bardzo ważnym momentem w życiu miasta było otworzenie
państwowego gimnazjum w roku 1900, dzięki któremu miejscowa i okoliczna młodzież
mogła zdobywać wykształcenie.
Rysunek 5. Rynek Dębicy na początku XX wieku.

Źródło: www.fotopolska.eu

W 1914 roku, patentem cesarza Franciszka Józefa I, Dębica odzyskała prawa miejskie
wraz z prawem używania herbu Gryfitów. Miasto zostało bardzo poważnie zniszczone
podczas I wojny światowej. W gruzach legło 70% murowanej miejskiej zabudowy. W okresie
międzywojennym

dzięki

staraniom

posłów

pochodzących

z

naszych

terenów,

a w szczególności Jana Henryka Jedynaka, Dębica została ujęta w planach Centralnego
Okręgu Przemysłowego. W Dębicy w latach 1937-1939 powstały fabryki opon i fabryka keru,
w Pustyni walcownia metali kolorowych, a w Pustkowie zakłady materiałów wybuchowych.
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Spowodowało to znaczne obniżenie emigracji zarobkowej mieszkańców poza granice Polski.
O wzroście znaczenia miasta świadczy fakt, że właśnie tutaj w 1937 roku przeniesiono
siedzibę starostwa powiatowego. Przed II wojną światową miasto liczyło ponad 10 tys.
mieszkańców, z których 20% było wyznania mojżeszowego. Podczas okupacji hitlerowskiej
w gruzach legło 40% miasta. Podczas II wojny światowej Dębica była centralnym punktem
lokalnego ruchu oporu. W wyniku walk, prześladowań, przymusowych wywózek
i eksterminacji miejscowej ludności śmierć poniosło ponad trzy tysiące osób. Po zakończeniu
działań wojennych przystąpiono do szybkiej odbudowy miasta. Na koniec roku 1946 liczba
mieszkańców wynosiła 9924, dzięki sporej grupie repatriantów z terenów kresów
wschodnich.
W wyniku powojennej rozbudowy Dębicy w niezmienionym kształcie pozostał
jedynie Nowy Rynek i główny ciąg komunikacyjny z XIX-wieczną zabudową. Dalszy rozwój
miasta to efekt ekspansji przemysłu w oparciu o przedsiębiorstwa powstałe w okresie
Centralnego Okręgu Przemysłowego, jak również powstałego w 1978 roku Kombinatu
Rolno-Przemysłowego „Igloopol”. Dębica wzbogaciła się o nowe osiedla mieszkaniowe,
nowoczesne zaplecze kulturalne, oświatowe, sportowe i rekreacyjne. Od 1 stycznia
1999 roku Dębica jest siedzibą powiatu i nadal należy do czołówki miast na Podkarpaciu pod
względem społecznym i gospodarczym. Na początku XXI wieku według danych na koniec
2003 roku Dębica liczyła 48285 mieszkańców skupionych wokół pięciu parafii.
PODSUMOWANIE


Dębica jest miastem, które posiada dogodne położenie geograficzne oraz rozbudowany układ
komunikacyjny, sieć autostradowo-drogową, układ kolejowy.
 Łatwość komunikacji z głównymi miastami Polski Południowej oraz Wschodniej, a także
z przejściami granicznymi z Ukrainą i Słowacją
 Miasto mimo iż faktycznie pełni rolę istotnego ośrodka administracyjnego
i gospodarczego aktualnie nie spełnia kryterium ludnościowego do tego, by zyskać
status
samodzielnego Ośrodka Subregionalnego. Rozwijając współpracę z naturalnymi
.
partnerami regionalnymi (sąsiednie gminy, Ropczyce, Mielec) należy rozważyć podjęcie
wszelkich działań do tego by w najbliższym czasie miasto przekroczyło wymagany próg
ROZDZIAŁ
2: WIZERUNEK
MIASTA
50 tys. mieszkańców
i zostało samodzielnym
ośrodkiem subregionalnym.
Promocja miasta

Stałym

elementem

działalności

promocyjnej

miasta

jest

nawiązanie

do

przedsiębiorstw działających w mieście, będących firmami znanymi na całym świecie
i liderami polskiej gospodarki. Przedsiębiorstwa te posiadają w swojej nazwie – nawę miasta
Dębica i są żywym dowodem dynamicznego rozwoju Dębicy i atmosfery sprzyjającej
17
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osiąganiu sukcesów przez biznesmenów. Nazwę Dębica wykorzystuje: Firma Oponiarska
Dębica S.A. (producent opon), Arkus & Romet (producent rowerów i skuterów) dla swojego
najnowszego produktu.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się coroczne Dni Dębicy, czyli kilkudniowy
festyn, odbywający się w centrum miasta. Gromadzą one tysiące dębiczan oraz mieszkańców
całego regionu. Podczas tej imprezy do miasta przyjeżdżają znani na całą Polskę muzycy.

Źródło: debica.pl

Dębica jest miastem, w którym odbywa się nie tylko wiele imprez kulturalnych
o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim, ale także sportowych, jak chociażby spływ
kajakowy doliną Wisłoki, czy też Bicyklomania, których współorganizatorem jest miasto.
Miasto pokazuje także swój dorobek kulturalny. Dębica ma spore osiągnięcia
kulturalne, szczególnie w dziedzinie muzyki i teatru. Jest jednym z niewielu miast w Polsce,
w którym amatorzy wystawiają opery – pomysłodawcą przedsięwzięć jest Paweł Adamek,
muzyk i animator kultury. W Dębicy działa wiele zespołów muzycznych. Barwną
i roztańczoną wizytówką Dębicy jest Zespół Pieśni i Tańca „Igloopolanie”, który od lat
występuje na scenach w kraju i zagranicą.
W ramach działań promocyjnych miasto organizuje konkursy wiedzy dla dzieci
o znanych dębiczanach, a także nagradza zwycięzców turniejów wiedzy o Dębicy, konkursów
plastycznych i sportowych gadżetami z logo miasta Dębicy.
Skwery, ulice i place miasto nazywa znanymi postaciami związanymi z Dębicą.
18
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Miasto promuje się także poprzez szkolnictwo, dębicka oświata plasuje się na
wysokim poziomie. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych są
w czołówce jeśli chodzi o liczbę laureatów olimpiad przedmiotowych. Osiągają dużo wyższe
wyniki od średniej wojewódzkiej na testach kompetencji.
Wszyscy przedsiębiorcy zainteresowani inwestowaniem w Dębicy mogą liczyć na
szybką i sprawną informację oraz ciepłe przyjęcie w mieście. Materiały są dla nich
przygotowywane indywidualnie i zgodnie z potrzebą. Miasto pomaga także przedstawicielom
lokalnych firm w wejściu na rynki zagraniczne, ułatwiając kontakty.
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ROZDZIAŁ 3: WSPÓŁPRACA Z INNYMI JEDNOSTKAMI
Współpraca

to

zharmonizowane

współdziałanie

jednostek

lub

grup

ludzi,

wykonujących części określonego zadania w sposób zapewniający im osiągnięcie wspólnego
celu, z którym wszyscy się identyfikują.
Organizacje pozarządowe

Współpraca pomiędzy samorządem a organizacjami

pozarządowymi

ma istotne

znaczenie dla rozwoju miasta. Na jakość tej współpracy w największym stopniu wpływa stan
współpracy finansowej i poza finansowej oraz dostępność infrastruktury współpracy, ze
szczególnym uwzględnieniem tych jej elementów, które przekładają się na proces
komunikacji pomiędzy oboma sektorami. Dla jakości współpracy niebagatelne znaczenie
mają również takie czynniki, jak kultura relacji między stronami, poziom wzajemnego
zaufania, a także m. in. otoczenie, którego elementem są np. radni Rady Miejskiej oraz
uwarunkowania prawne.
Przyjmowane

corocznie

programy

współpracy

samorządu

z

organizacjami

pozarządowymi określają m. in. zasady i formy tejże współpracy oraz jej zakres
przedmiotowy z wyszczególnieniem priorytetowych zadań publicznych. Mają one na celu
kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez
budowanie partnerstwa między Gminą Miasta Dębica i organizacjami pozarządowymi,
a w efekcie skuteczniejsze i pełniejsze definiowanie potrzeb społecznych oraz ich
efektywniejsze zaspokajanie w wyniku wspólnej realizacji konkretnych zadań publicznych.
Dotychczasowa kilkunastoletnia już współpraca Gminy Miasta Dębica z organizacjami
pozarządowymi, mająca wymiar zarówno finansowy jak też poza finansowy realizowana była
w sferach zadań publicznych, obejmujących w szczególności zadania w zakresie :
–

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

–

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

–

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

oraz wyrównywania szans tych rodzin,
–

kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego,

–

wypoczynku dzieci i młodzieży,
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–

nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu współpracy

z organizacjami pozarządowymi systematycznie wzrasta niezależnie od sytuacji finansowej
Gminy. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat wysokość dotacji przyznanych organizacjom
pozarządowym wyniosła:
 w roku 2011 - 1.004.000 zł,
 w roku 2012 – 1.145.580 zł,
 w roku 2013 – 1.272.500 zł,
 w roku 2014 – 1.494.300 zł,
 w roku 2015 – 1.513.900 zł.
Ilość organizacji podejmujących w poszczególnych latach współpracę z samorządem
Gminy Miasta Dębica w zakresie realizacji zleconych zadań publicznych kształtuje się
w granicach 50 - 60, z czego największą grupę stanowią organizacje sportowe. Ukształtowała
się bowiem stabilna grupa organizacji, która podejmuje regularną współpracę z samorządem.
W

wyniku

prowadzonej

dotychczas

współpracy

z

organizacjami

pozarządowymi

zrealizowano wiele zadań publicznych o różnym wymiarze. Wśród nich jest wiele
o szczególnie doniosłym znaczeniu społecznym, do których zaliczyć należy:
–

w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia i opieki całodobowej

osobom bezdomnym i prowadzenie mieszkań chronionych przez Towarzystwo Pomocy im.
Św. Brata Alberta Koło w Dębicy,
–

w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie

placówek wsparcia dziennego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP i OSP Dębica
– Kędzierz, prowadzenie

działalności z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania

problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy przez Poradnię Specjalistyczną
i Telefon Zaufania Oddział Terenowy „Arka”, Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Uzależnionym i Ich Rodzinom „Jutrzenka” oraz dębickie parafie rzymsko-katolickie,
–

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie

pozalekcyjnych zajęć sportowych, zawodów sportowych i szkolenia w wielu różnorodnych
dyscyplinach sportowych jak piłka nożna (KS „Wisłoka”, LKS „Igloopol”, Dziecięca
Akademia Piłkarska, MKS), hokej (Uczniowski Klub Hokejowy), pływanie (MKP Bobry,
UKP „Gryf”), jazda figurowa na lodzie (UKS „Łyżwiarstwo Figurowe MORS”, boks (UKS
„Morsy”), zapasy (KS „Wisłoka”), siatkówka i tenis stołowy (UKS „Kępa”), karate
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tradycyjne (Dębicka Akademia Karate Tradycyjnego), Kung Fu, (UKS „Kung Fu”) bilard
(Sportowy Klub Bilardowy „Pino”) lekka atletyka (MUKLA Dębica Korzeniowski).
–

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego – widowiska

operowe wystawiane przez Towarzystwo Muzyczno – Śpiewacze,
–

Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Polonia Semper Fidelis” organizowany przez

Parafię pw. Miłosierdzia Bożego, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego organizowany
przez Dębickie Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca „Złota Para”, koncerty i przeglądy muzyczne
organizowane przez m. in. Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Młodych Talentów,
Stowarzyszenie „Uwierz w Siebie”, Towarzystwo Przyjaźni i Współpracy Polsko-Belgijskiej
Dębica -Puurs „Serce za Serce”.
–

w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania –

prowadzenie centrum systemowego rozwoju dzieci i młodzieży przez Katolickie Centrum
Edukacji „Kana”
–

w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży – organizowanie zimowisk i wypoczynku

wakacyjnego w formie półkolonii, kolonii i rajdów przez m.in. parafie rzymsko-katolickie,
Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”, Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Dębica, PCK, Stowarzyszenie „Dziesiątka”,
Zaangażowanie sektora pozarządowego w zadania publiczne wynikające z zapisów
Strategii jest konieczne dla prawidłowej realizacji zadań w niej określonych. W tym celu
wsparcie udzielane trzeciemu sektorowi powinno być ukierunkowane na pomoc w realizacji
konkretnych zadań publicznych podejmowanych przez organizacje pozarządowe. Taka
formuła współpracy umożliwi optymalne wykorzystanie potencjału dębickich organizacji
pozarządowych oraz osiągnięcie i poszerzenie wymiernych efektów ich współpracy
z samorządem gminnym. Kluczowymi działaniami jakie powinny być podejmowane są:
–

kształtowanie, wzmacnianie i promocja aktywności obywatelskiej oraz partycypacji

społecznej mieszkańców miasta, z uwzględnieniem także edukacji obywatelskiej dzieci
i młodzieży,
–

rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi w oparciu o ustalone

standardy realizacji zadań publicznych,
–

dbanie o to, aby system współpracy z sektorem pozarządowym był w pełni efektywny,

otwarty na innowacyjność i konkurencyjność oraz dający możliwość realizacji własnych
projektów poszczególnym organizacjom,
22
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–

wspieranie rozwoju i upowszechnianie wolontariatu,

–

upowszechnianie partnerstwa publiczno – społecznego oraz promocja dobrych

praktyk,
–

wzmacnianie

zaufania

do

instytucji

samorządowych

poprzez

prowadzenie

partnerskiego dialogu z równoprawnie traktowanymi instytucjami poza samorządowymi.
Współpraca z samorządami

Dębica aktywnie współpracuje z wieloma sąsiednimi miastami, w celu poprawy
warunków życia mieszkańców, unowocześnienia infrastruktury miejskiej i ochrony
środowiska.
Miasto Dębica przystąpiło w 2008 r. do Podkarpackiego Stowarzyszenia
Samorządów Terytorialnych. Działania podejmowane przez Stowarzyszenie mają za
zadanie wspierać samorząd lokalny , chronić wspólne interesy jego członków oraz budować
integralność gmin i powiatów województwa. Stowarzyszenie jest platformą wymiany
doświadczeń w działalności samorządowej swoich członków, organizatorem prezentacji
dobrych

doświadczeń

partnerów

zewnętrznych

oraz

koordynatorem

samopomocy

wewnętrznej w sytuacji zdarzeń nadzwyczajnych. Do zadań Stowarzyszenia należy
wspieranie gospodarczego rozwoju województwa z uwzględnieniem ochrony środowiska
naturalnego, podtrzymywanie, kształtowanie i upowszechnianie wspólnych tradycji
historycznych, kulturalnych i turystycznych, popularyzacja wiedzy o województwie
podkarpackim oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami zagranicznymi,
szczególnie pochodzących z Euroregionu Karpackiego. Stowarzyszenie pomaga również
gminom i powiatom wchodzącym w jego skład w wywiązywaniu się z zadań własnych
i zleconych, takich jak: przeciwdziałanie bezrobociu i ograniczanie jego skutków, rozwijanie
systemu pomocy społecznej, ograniczanie skutków

niepełnosprawności oraz rozwijanie

infrastruktury i gospodarki komunalnej.
Na początku 2014 r. został utworzony Dębicko – Ropczycki Obszar Funkcjonalny,
w którego skład wchodzą: Miasto Dębica, Gmina Ropczyce, Gmina Dębica oraz Gmina
Żyraków.

23

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DĘBICA NA LATA 2017-2022

Rysunek 6. Dębicko - Ropczycki Obszar Funkcjonalny - zakres terytorialny

Źródło: Opracowanie na podstawie Strategii D-ROF.

Gminy tworzące Dębicko – Ropczycki Obszar Funkcjonalny podjęły się wspólnej
realizacji Strategii rozwoju na najbliższe lata. Opracowanie Strategii Rozwoju Dębicko –
Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego ma zapewnić zintegrowane podejście do problemów
o znaczeniu ponadlokalnym, które wykształci bądź wzmocni potencjał rozwojowy gmin
tworzących D-ROF. Strategia, zawierając projekty do realizacji w perspektywie 2020 roku,
stanowić ma wieloletni program działań w sferze przestrzennej, społecznej i gospodarczej,
zmierzający do zlikwidowania barier rozwojowych i stworzenia warunków do dalszego
rozwoju regionu. Celem powstawania i funkcjonowania DROF-u jest współpraca
samorządów przede wszystkim w budowaniu konkurencyjnej gospodarki, specjalizacji
regionalnej, jak również edukowanie społeczeństwa i stymulowanie rozwoju małych
przedsiębiorstw. To właśnie te przedsiębiorstwa decydują o sile regionu.
Prawidłowy przebieg tego procesu zdeterminowany będzie zaangażowaniem
wszystkich zainteresowanych gmin w podejmowane działania strategiczne, a także
wyłonieniem projektów, które w najwyższym stopniu przyczynią się do zniwelowania barier
społecznych, gospodarczych i fizycznych na terenie obszaru funkcjonalnego. W ramach
DROF mogą zostać dofinansowane projekty o łącznej wartości 120 milionów złotych, przy
wkładzie własnym gmin na poziomie 18 milionów złotych.
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Bazą do wyznaczenia celów strategicznych było przeprowadzenie diagnozy stanu
Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego w następujących obszarach:
 zatrudnienie i rynek pracy,
 spójna polityka inwestycyjna,
 spójna komunikacja,
 turystyka i zagospodarowanie czasu wolnego,
 ochrona środowiska i promocja odnawialnych źródeł energii,
 promocja rozwoju produkcji rolnej.
Głównym celem prowadzonych konsultacji społecznych na terenie wszystkich gmin
należących

do

Dębicko-Ropczyckiego

Obszaru

Funkcjonalnego

była

identyfikacja

i doprecyzowanie obszarów problemowych, a także wskazanie potencjałów rozwojowych
D ROF z wykorzystaniem wiedzy uczestników na temat słabych i mocnych stron tego
obszaru.
W marcu 2016 r. Dębica oficjalnie przystąpiła do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
Celem

związku

jest

poprawa

stanu

środowiska

naturalnego

oraz

promowanie

zrównoważonego rozwoju społeczno gospodarczego tego obszaru. Związek działa między
innymi nad trzema dużymi projektami. Pierwszy projekt związany jest z promowaniem
regionu, produktów regionalnych i turystyki , dotyczy utworzenia szlaku rowerowego
Dorzecza Wisłoki, jego wpasowania w międzynarodowe szlaki rowerowe, z odnogami do
poszczególnych gmin. Drugi duży obszar to projekt związany z poprawą infrastruktury
gospodarki wodno - ściekowej. Kolejny projekt dotyczy zmniejszenia

zużycia energii

w poszczególnych jednostkach, promowania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości
powietrza. Związek ma duże doświadczenie w zakresie poprawy infrastruktury gospodarki
wodno-ściekowej oraz w zakresie promowania odnawialnych źródeł energii. Dębica ma
ogromny potencjał i może odnieść duże korzyści w ramach współpracy ze Związkiem, ale
także może wnieść swoje inicjatywy do jego działalności i promować poszerzenie jej zakresu.
Wskazana jest bliższa współpraca Dębicy z powiatem i sąsiednimi jednostkami w celu
wspólnego promowania regionu, produktów regionalnych i terenów inwestycyjnych.
Miasta Partnerskie

W dniu 11 listopada 1999 roku w Dębicy podpisana została "Umowa o współpracy
pomiędzy samorządami Dębicy i Puurs". Zawarcie umowy było formalizacją wieloletnich
kontaktów, jakie łączyły mieszkańców Dębicy i belgijskiego Puurs. Kontakty te nawiązane
zostały w 1980 roku podczas belgijskiego tournee Zespołu Pieśni i Tańca "Małopolska" , na
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co dzień działającego przy Domu Kultury Firmy Oponiarskiej. Zainteresowani polskim
folklorem Belgowie w kolejnych latach jeszcze kilkakrotnie gościli dębickie zespoły pieśni
i tańca: "Małopolska", "Igloopolanie" i "Rzemieślnik".
Wielostronna współpraca Dębicy i Puurs odbywa się poprzez kontakty samorządów obydwu
miast, ośrodków kultury, organizacji miejskich, szkół.
Dębica

była

inicjatorem

wielostronnej

międzynarodowej

współpracy

miast

obejmującej kraje Unii Europejskiej w ramach projektu Europa Miast. Misją projektu było
jednoczenie się miast w celu podnoszenia jakości życia społeczności lokalnych poprzez
rozwijanie współpracy na wszystkich płaszczyznach, ze szczególnym uwzględnieniem
współpracy gospodarczej, kulturalnej, edukacyjnej i społecznej. W ramach projektu zostały
podpisane umowy o współpracy z następującymi miastami partnerskimi: Kapuvar,
Dunaujvaros oraz Tapiogyorgye na Węgrzech, Obzor i Svishtov z Bułgarii, Carei
i Siret z Rumunii, Muro na Majorce, Gurjaani w Gruzji, Winniki i Drohobycz na Ukrainie,
Velky Meder na Słowacji.
Dębica poprzez współpracę z przedstawicielami innych państw tworzy trwałe relacje
pomiędzy samorządami miast, wymienia się doświadczeniami i informacjami pomiędzy
Radami i Zarządami w celu podniesienia standardu życia mieszkańców. Podtrzymuje
kontakty pomiędzy mieszkańcami gmin w dziedzinie sztuki i kultury, sportu, spraw
młodzieży i edukacji.
Miasto chce podtrzymywać i zintensyfikować dotychczasowe relacje z miastami
partnerskimi. Dębica stara się aplikować do programów pomocowych w celu pozyskiwania
środków zewnętrznych na pogłębianie współpracy z dotychczasowymi partnerami oraz
przeniesienie kontaktów i współpracy z poziomu władz samorządowych na sferę
gospodarczą.
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ROZDZIAŁ 4 : DEMOGRAFIA
Potencjał demograficzny jest jednym z podstawowych czynników determinujących
rozwój miast, posiada przy tym charakter pierwotny wobec wszystkich innych czynników,
będąc warunkiem sine qua non, szeroko pojętego rozwoju społeczno-gospodarczego.
Wahania ilościowe populacji skutkują zmianami w liczbie podatników, w sposób zasadniczy
determinują popyt na usługi komunalne i komercyjne, a także mają wpływ na zjawiska
przestrzenne oraz ocenę atrakcyjności badanych obszarów. Zmiany demograficzne będą
wywierały silny wpływ na rynek pracy, szkolnictwo, popyt na usługi dla osób starszych oraz
kondycję finansową miasta jako jednostki samorządu terytorialnego.
Miasto Dębica zajmuje obszar 3 383 ha czyli blisko 34 km2 i według informacji ewidencji
ludności poszczególnych urzędów zamieszkane jest przez 45 874 osób (stan na 31.12.2015r.).
W roku 2014 liczba ludności Miasta Dębica liczyło 46 568 osób stawia je na 98 miejscu
w kraju i 7 miejscu w województwie podkarpackim pod względem liczby ludności. Gęstość
zaludnienia na 1 km2 wynosi 1 377 osób. Porównanie z innymi miastami regionu w tym
zakresie wygląda następująco:
Tabela

1.

Analiza

liczby

ludność

w

wybranych

miastach

województwa

podkarpackiego.
Powierzchnia

Ilość mieszkańców

Gęstość zaludnienia

[ha]

Osoby

[os./km2]

Rzeszów

11 636

186 763

1 564

Tarnobrzeg

8 540

47 252

569

Stalowa Wola

8 252

60 844

778

Przemyśl

4 617

61 499

1 392

Krosno

4 350

46 259

1 088

Mielec

4 689

60 013

1 306

Sanok

3 808

37 754

1 034

Jasło

3 652

35 898

1 003

Jarosław

3 461

37 687

1 139

Dębica

3 383

45 874

1 395

Miasto

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS – bank danych lokalnych oraz informacji z ewidencji
ludności poszczególnych urzędów
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Liczba osób zamieszkujących dane osiedle w 2016 r. przedstawia się następująco:
L.p

Nazwa osiedla

Liczba ludności

1.

Centrum

4504

2.

Gawrzyłowa – Mickiewicza

5054

3.

Kawęczyn – Pana Tadeusza

4661

4.

Kępa – Wolica

5614

5.

Krakowska – Południe

4366

6.

Krakowska – Północ

3485

7.

Rzeszowska – Południe

8010

8.

Słoneczne

6125

9.

Świętosława

4428

Ogółem liczba mieszkańców:

46247

Z powyższej tabeli wynika, że choć spośród wszystkich w/w miast Dębica zajmuje
najmniejszą powierzchnię, to ilością mieszkańców znacząco przewyższa 3 z nich (Sanok,
Jasło, Jarosław) i zbliżona jest do dwóch kolejnych (Krosno, Tarnobrzeg). Tym samym
Dębica jest obok stolicy regionu – Rzeszowa najgęściej zaludnionym miastem regionu
i najgęściej zaludnioną gminą województwa podkarpackiego.
Taki stan rzeczy w sposób istotny warunkuje dalszy rozwój miasta w jego aktualnych
granicach administracyjnych.
Zmiany demograficzne miasta Dębica na przestrzeni lat
Liczba mieszkańców i związana z nią gęstość zaludnienia są jednak wartościami
zmiennymi niekiedy w bardzo dynamiczny sposób. Dlatego istotna jest analiza długo
i średniookresowych trendów w tym zakresie. Wyniki należy oceniać nie tylko pod kątem
wartości poszczególnych wskaźników (w ujęciu lokalnym), ale przede wszystkim
w szerszym kontekście – na tle kierunków zmian zachodzących w całym regionie a nawet
kraju.
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Wykres 1. Liczba mieszkańców miasta Dębica w latach 2004-2015.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ewidencji ludności poszczególnych urzędów.

Jak obrazuje powyższy wykres od roku 2004 notowany jest stały spadek ilości
mieszkańców miasta. Jest to tendencja bardzo niekorzystna tym bardziej, że odwrotna do tej,
jaka rysuje się w regionie (stały niewielki wzrost liczby mieszkańców w województwie
podkarpackim) a nawet w kraju (w 2011 roku zanotowano wzrost ogólnej liczby
mieszkańców Polski w stosunku do roku poprzedniego, a w roku 2012 niewielki spadek nieco ponad 0,01%, czyli dziesięciokrotnie niższy niż ten odnotowany w Dębicy).
O kierunku i skali tego procesu demograficznego decyduje bardzo wysokie ujemne saldo
migracji, które całkowicie niweluje korzystną tendencję w zakresie wzrostu na przestrzeni
ostatnich lat przyrostu naturalnego.
Miasto Dębica charakteryzuje stosunkowo wysoki poziom feminizacji (liczba kobiet
na 100 mężczyzn). Na przestrzeni ostatnich trzech lat wynosił on 106, a więc po okresie
drobnych wahań w połowie ubiegłej dekady pozostaje praktycznie na poziomie sprzed
dziesięciu lat. Jest to wynik zbliżony do średniej w województwie podkarpackim i w całym
kraju. Wg danych GUS 31 grudnia 2014 roku w Dębicy żyło 23997 kobiet i 22571 mężczyzn.
Z punktu widzenia prognozy rozwoju miasta niezwykle istotnym pozostaje struktura wiekowa
jego mieszkańców. Oczywistym jest bowiem, że tzw. „społeczeństwa młode” mają znacząco
lepsze perspektywy rozwojowe.
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Wykres 2. Struktura wiekowa mieszkańców miasta Dębica ( stan na 31.12.2015r.)

Źródło: Opracownie własne na podstawie eweidencji ludności poszczególnych wydziałów

Analizując strukturę wiekową mieszkańców miasta Dębica należy zauważyć, że
dominują w niej ludzie młodzi, głównie znajdujący się w wieku produkcyjnym. Do
najliczniejszych grup wiekowych należą osoby w wieku od 22 do 67 lat. Stanowią one ponad
67 % całej populacji mieszkańców lokalnej społeczności. Średni wiek mieszkańców wynosi
39,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku województwa podkarpackiego oraz
porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.
Wykres

3. Zmiana ekonomicznej struktury wiekowej mieszkańców miasta

Dębica na przestrzeni lat.

Osoby w wieku:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS.

Dokonując analizy wiekowej struktury ekonomicznej mieszkańców miasta
Dębica na przestrzeni ostatnich lat, należy zauważyć niekorzystne jej trendy. Przy
stosunkowo stabilnej ilość osób w wieku produkcyjnym zmniejsza się odsetek osób
w wieku przedprodukcyjnym tj. mniej niż 18 lat oraz wzrasta odsetek osób w wieku
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poprodukcyjnym. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., mieszkańcy

w wieku

poprodukcyjnym stanowili 17,9 % społeczeństwa, natomiast w roku 2007 było ich
zaledwie 13,8. Zjawisko tego negatywnego trendu nazywane jest potocznie
„starzeniem się społeczeństwa” i jest bardzo niekorzystne w gospodarce lokalnej.
Jednakże starzenie się społeczeństwa jest naturalnym oraz nieuniknionym procesem
występującym w każdej wysokorozwiniętej gospodarce. Doskonale obrazują je
3 wskaźniki

określane

w

statystyce

mianem

„wskaźników

obciążenia

demograficznego”. Pierwszy z nich określa ilość osób w wieku nieprodukcyjnym na
100 osób w wieku produkcyjnym, drugi ilość osób w wieku poprodukcyjnym na
100 osób w wieku przedprodukcyjnym, a trzeci ilość osób w wieku poprodukcyjnym
na 100 osób w wieku produkcyjnym. Ich zmiany na przestrzeni ostatnich 10 lat
prezentuje wykres poniżej.

Wykres

4. Ludność w wieku nieprodukcyjnym

produkcyjnym.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS
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Wykres

5. Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku

przedprodukcyjnym w poszczególnych latach.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS.

Wykres

6. Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku

produkcyjnym.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS.

Trendy prezentowane we wszystkich tych wskaźnikach należy uznać za
niekorzystne. Dotyczy to również wskaźnika ilości osób w wieku nieprodukcyjnym
na 100 osób w wieku produkcyjnym, gdyż odwrócenie trendu wynika z faktu, iż
malejącą liczbę osób w wieku przedprodukcyjnym „uzupełnia” rosnąca liczba osób
w wieku poprodukcyjnym.
Porównując wartości wskaźników obciążenia demograficznego dla miasta Dębicy
z wartościami dla sąsiednich miast powiatowych o podobnej wielkości, stwierdzić
należy, że jedynie Ropczyce mogą cieszyć się lepszymi wynikami w tym zakresie.
Mielec, a zwłaszcza Jasło, mają pod tym względem parametry gorsze, co prezentuje
tabela poniżej.
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Tabela 2. Wartość wskaźników obciążenia demograficznego dla miasta Dębicy

ludność w wieku nieprodukcyjnym na
100 osób w wieku produkcyjnym
ludność w wieku poprodukcyjnym na
100 osób w wieku przedprodukcyjnym
ludność w wieku poprodukcyjnym na
100 osób w wieku produkcyjnym

Ropczyce

Dębica

Mielec

Jasło

53,4

54,5

56,1

56,3

75,8

102,6

116,5

124,2

23

27,6

30,2

31,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Jednym z czynników mających zasadniczy wpływ na aktualną strukturę
demograficzną ludności miasta jest ruch naturalny, a w szczególności liczba urodzeń
żywych i zgonów, które kształtują przyrost naturalny.

Wykres

7. Ruch naturalny ludności Dębicy w roku 2014. Współczynniki

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Źródło: Opracownie własne na podstawie danych statystycznych GUS
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Wykres 8. Zmiany w ruch naturalny ludności Dębicy w latach 2005 - 2014.
Współczynniki w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

W 2014 roku ilość zgonów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców powróciła do
wartości z roku 2008. W kontekście obserwowanego procesu starzenia się
społeczeństwa fakt ten można odczytywać jako przejaw poprawy kondycji jego
najstarszej części.
Prezentowane na powyższym wykresie wartości dotyczą wskaźnika przeliczającego
przyrost naturalny na każde 1000 osób zamieszkujących Dębicę. Niestety po okresie wzrostu
w latach 2006 – 2009 wskaźnik przyrostu naturalnego nabrał wyraźnej tendencji spadkowej
i w latach 2009 – 2014 zmniejszył się z poziomu 3,9 do poziomu 1,8. Mimo to w dalszym
ciągu ma wartość dodatnią, co niewątpliwie jest istotne i korzystne z punktu widzenia
rozwoju miasta.
Na niższy poziom wskaźnika przyrostu naturalnego złożył się przede wszystkim
spadek urodzeń żywych. Analiza zmiany ich ilości wskazuje, że korzystny trend
dynamicznego wzrostu w tym zakresie odwrócił się w roku 2010. Urodzeń żywych
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców było w latach 2010 – 2014 mniej niż w okresach
poprzednich, a wartość prezentującego go wskaźnik zmalała z 11,0 do 8,8
Dane statystyczne wskazują, że w roku 2007 rozpoczął się trend spadkowy zarówno
w ilości zawieranych związków małżeńskich jak i wskaźnika przeliczającego ilość związków
na 1000 mieszkańców.
Wszystkie zidentyfikowane w Dębicy kierunki zmian w ruchu naturalnym ludności
na przestrzeni ostatniej dekady znajdują swoje odbicie w analogicznych trendach zarówno
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w województwie jak i w kraju. Od kilku lat w całym kraju zauważalny jest spadek przyrostu
naturalnego. W stosunku do danych odnoszących się do średniej krajowej jak i średniej dla
województwa podkarpackiego wartości wskaźników demograficznych w tym zakresie są
jednak dla Dębicy korzystne.
Tabela 3. Wartość wskaźników obciążenia demograficznego dla miasta Dębicy
Ropczyce

Dębica

Mielec

Jasło

zgony

6,88

6,96

8,33

7,77

przyrost naturalny

2,8

1,8

0,3

- 0,2

urodzenia żywe

9,7

8,8

8,6

7,5

małżeństwa zawarte w ciągu roku

6,9

5,7

5,8

5,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS.

Lepsze wskaźniki osiągają jedynie Ropczyce, co w dużym stopniu tłumaczyć można
mniejszą skalą miasta (tereny wiejskie i małe miejscowości zwykle osiągają korzystniejsze
wyniki wskaźników ruchu naturalnego niż miasta i aglomeracje miejskie). Mielec a zwłaszcza
Jasło mają w tym zakresie wskaźniki znacząco mniej korzystne niż Dębica.
Drugim, obok przyrostu naturalnego, czynnikiem mającym istotny wpływ na stan
zaludnienia są migracje ludności. Pod względem rozwojowym migracje są zjawiskiem
korzystnym, o ile ich skala, a przede wszystkim kierunki przepływów odpowiadają potrzebom
miasta/regionu/kraju.
Wykres 9. Saldo migracji ogólnej w mieście Dębica w latach od 2005-2014

Źródło: Opracownie własne na podstawie danych statystycznych GUS.
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Analiza kierunku „napływów” i „odpływów” wskazuje, iż niekorzystnie przedstawia
się sytuacja miasta pod względem migracji ludności. Dębicę charakteryzuje ujemne saldo
migracji. Zaznaczyć należy, że zjawisko to ma charakter trwały i utrzymuje się już
kilkanaście lat. Jego skala w XXI wieku ulegała znaczącym wahaniom. Analiza trendów
wskazuje na zmniejszającą się różnicę między ilością osób opuszczających miasto
i przyjeżdżających do niego. Ujemne saldo migracji jest zjawiskiem powszechnym w skali
całego województwa podkarpackiego. Dotyczy również sąsiednich miast powiatowych,
w których w roku 2014 zanotowano odpowiednio wyniki na poziomie Ropczyce –37, Jasło 164, Mielec -248.
Analiza

przytoczonych

w

powyższym

rozdziale

danych

demograficznych

publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2014 i lata wcześniejsze pozwala
na sformułowanie kilku zasadniczych wniosków dotyczących sytuacji miasta Dębica w tym
zakresie:
 Potencjał demograficzny jest jednym z podstawowych czynników, które
determinują rozwój miast i posiadają przy tym charakter pierwotny w stosunku do
wszystkich innych czynników, które warunkują rozwój społeczno – gospodarczy.
Wahania ilościowe populacji skutkują zmianami w liczbie podatników, w sposób
zasadniczy determinują popyt na usługi komunalne oraz komercyjne, a również mają
wpływ na zjawiska przestrzenne oraz podnoszą atrakcyjność obszarów przez nich
zasiedlanych.
 Jednym

z

priorytetowych

wyzwań

samorządu

jest

poprawa

wskaźników

demograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem migracji. Działaniom w tym zakresie
powinny sprzyjać np. rozwijający się Obszar Przemysłowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Euro-Park Mielec. Najlepszy efekt podejmowanych działań zmierzających w kierunku
zachęcania do osiedlania się na terenie miasta, stanowiłaby szeroko pojęta
atrakcyjność miasta Dębica definiowana jako „dobre miejsce do pracy” oraz
„dogodne miejsce do życia”.
 Dębica

jest

miastem

zajmującym

stosunkowo

niedużą

powierzchnię.

Naturalną konsekwencją tego stanu jest wysoka gęstość zaludnienia. Dodatkowo
południowa część miasta posiada niekorzystne z punktu widzenia planów
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urbanistycznych warunki naturalne (duże zróżnicowanie morfologiczne terenu,
w znacznym stopniu zalesionego). To w znacznym stopniu może ograniczać
rozwój miasta w kontekście pozyskania nowych terenów zarówno pod budownictwo
mieszkaniowe i usługi ale przede wszystkim z przeznaczeniem na rozbudowę stref
przemysłowych.
PODSUMOWANIE
Sytuacja demograficzna Dębicy jest dość trudna, choć na tle całego
województwa wypada ona stosunkowo dobrze. W mieście w ostatnich latach
obserwuje się niekorzystne zmiany charakterystyczne dla całego kraju, świadczące
o starzeniu się społeczeństwa i zjawisku stałego zmniejszania się liczby ludności
(pomimo dodatniego przyrostu naturalnego). Zmiany te mogą powodować
następujące skutki dla miasta:

spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym może rodzić wiele
problemów związanych z bezrobociem wśród nauczycieli oraz koniecznością
likwidacji niektórych placówek (racjonalizacja sieci szkolnej), ale jednocześnie może
przyczynić się do ewentualnego spadku nakładów na edukację;

wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym spowoduje powstanie wielu
trudnych problemów do rozwiązania, szczególnie z zakresu ochrony zdrowia
i opieki społecznej (zwiększać się będzie liczba emerytów w stosunku do osób
pracujących, zwiększy się zapotrzebowanie na niektóre usługi medyczne).

Zmniejszenie ilości mieszkańców Dębicy skutkować będzie ograniczeniem jej
znaczenia jako ośrodka gospodarczego, kulturalnego i administracyjnego. Może
wpłynąć też na ograniczenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta.

Uwzględnienie i rozwiązanie problemów związanych ze zmianami
demograficznymi, oraz ograniczeniami terytorialnymi miasta będzie jednym
z podstawowych wyzwań stojących przed władzami miasta Dębicy.

ROZDZIAŁ 5: RYNEK PRACY
Jednym z najistotniejszych czynników warunkujących sytuację na lokalnym rynku
pracy są zasoby pracy. Determinowane zarówno uwarunkowaniami ilościowymi (czynniki
demograficzne), jak i jakościowymi (kapitał ludzki) są siłą napędową rozwoju gospodarczego. Pełniejsze oraz bardziej efektywne wykorzystanie zasobów pracy jest możliwe dzięki
rozwojowi kapitału ludzkiego. Konkurencyjność miast w dużej mierze zależy od jakości
zasobów ludzkich, bowiem wykształcona i dobrze wykwalifikowana siła robocza wpływa
również na atrakcyjność inwestycyjną obszarów
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Pracujący
Jak podają statystyki GUS w mieście Dębica na koniec 2014 roku
zatrudnionych było 17 331 osób. Analizując dane w omawianej kategorii za okres
ostatnich 5 lat można zauważyć spadek osób pracujących.
Tabela 4. Liczba osób pracujących w mieście Dębica w latach 2010-2014.
2010

2011

2012

2013

2014

Ogółem

18157

18054

17972

17584

17331

Kobiety

7534

7074

7343

7158

7060

Mężczyźni

10623

10980

10629

10426

10271

Lata
Pracujący

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS.

Analizując strukturę osób zatrudnionych w mieście Dębica w latach 20102014 należy zauważyć coroczny spadek liczby pracujących. Sytuacja w podziale na
pracujące kobiety oraz pracujących mężczyzn wygląda podobnie. Zauważalny jest
ciągły spadek pracujących kobiet. W przypadku mężczyzn w roku 2010 na
2011 notowany był wzrost liczby zatrudnionych o 357 osób. Jednakże w kolejnych
latach notowany był dalszy spadek liczby pracujących mężczyzn. Sytuację trendu
spadkowego w zatrudnionych ogółem Dębiczan zobrazuje poniższy wykres.
Wykres 10. Ilość osób zatrudnionych ogółem w mieście Dębica
(stan 31 grudnia 2014r.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS.
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Struktura osób pracujących, według sektora zatrudnienia jest dla miasta Dębicy
niepełna ponieważ nie wszystkie dane w tym zakresie mogą być podane do wiadomości
publicznej ze względu na konieczność zachowania tajemnicy statystycznej w rozumieniu
ustawy o statystyce publicznej.
Tabela 5. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON.
2010

2011

2012

2013

2014

Ogółem

4 174

4 079

4 098

4 184

4 225

Sektor

141

140

141

140

135

4 033

3 939

3 957

4 044

4 089

publiczny
Sektor
prywatny
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS.

Bezrobotni
Jednym z najistotniejszych czynników warunkujących sytuację na lokalnym
rynku pracy są zasoby pracy. Determinowane zarówno uwarunkowaniami
ilościowymi (czynniki demograficzne), jak i jakościowymi (kapitał ludzki) są siłą
napędową

rozwoju

gospodarczego.

Pełniejsze

oraz

bardziej

efektywne

wykorzystanie zasobów pracy jest możliwe dzięki rozwojowi kapitału ludzkiego.
Konkurencyjność miast w dużej mierze zależy od jakości zasobów ludzkich, bowiem
wykształcona i dobrze wykwalifikowana siła robocza wpływa również na szeroko
pojęty rozwój.
W mieście Dębica według stanu na koniec grudnia 2014 roku bez zatrudnienia
pozostawało 2 665 osób. W związku z tym, że statystyki osób bezrobotnych wahają się
sezonowo wskutek większego zapotrzebowania na pracowników w okresie wiosennym oraz
letnim np. prace w rolnictwie, budownictwie, analizę zmienności trendów bezrobocia należy
prowadzić z ich uwzględnieniem oraz w dłuższej perspektywie czasowej.
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Tabela 6. Ilość zarejestrowanych osób bezrobotnych zamieszkałych w Dębicy
w latach 2010-2014.
Lata

2010

2011

2012

2013

2014

Ogółem

2 498

2 721

2 928

2 981

2 665

Kobiety

1 448

1 627

1 648

1 658

1 501

Mężczyźni

1050

1094

1280

1 323

1 164

Bezrobotni

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy

Zmiany w zakresie ilości osób pozostających bez pracy są w pełni skorelowane
z trendami widocznymi przy analizie wieloletniej poziomu osób zatrudnionych. Dodatkowo
należy zwrócić uwagę na to, że zmiany w zakresie ilości osób bezrobotnych są bardziej
wyraziste niż zmiany w zakresie osób zatrudnionych. Należy zwrócić uwagę na fakt, że
w analizowanych latach do 2013 roku liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych
zamieszkałych na terenie miasta Dębicy sukcesywnie rosła, natomiast w 2014 roku
zauważalny jest spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 316 osób. Sytuacja bezrobotnych
kobiet jest znacznie gorsza niż w przypadku mężczyzn.
Wykres 11. Ilość osób bezrobotnych ogółem w mieście Dębica - stan 31 grudnia
2014r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS

Po analizie dwóch powyższych wykresów, pokazujących trend zmian ilości osób
pracujących oraz bezrobotnych miasta Dębica należy zauważyć trend malejący w obydwu
przypadkach. Zależność jaka wynika z tego zjawiska może być spowodowana negatywnymi
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tendencjami demograficznymi. Niewątpliwie ma na to wpływ ciągły ruch ludności, migracje.
Ludzie w związku z poszukiwaniem pracy, wykształceniem opuszczają małe miasta
i osiedlają się w dużych metropoliach. Osoby pracujące również opuszczają mniejsze miasta,
kraj w celu poszukiwania lepszej przyszłości.
Tabela 7. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym na przestrzeni lat od 2010-2014 – udział procentowy.
Lata

2010

2011

2012

2013

2014

Ogółem

7,9

8,6

9,4

9,7

8,8

Kobiety

9,4

10,7

11,0

11,3

10,4

Mężczyźni

6,4

6,7

7,9

8,3

7,4

Pracujący

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS.

Stopa bezrobocia w powiecie dębickim na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła
12,6%. Była wyższa od średniej krajowej o 1,1% i niższa od wojewódzkiej o 2,2%. Stopa
bezrobocia w stosunku do roku 2013 w kraju zmniejszyła się o 1,9%, w województwie
podkarpackim zmniejszyła się o 1,6% i w powiecie dębickim zmniejszyła się o 1,2%. Brak
dostępności danych na temat stopy bezrobocia dla poziomu gmin zawęża
analizę do danych powiatowych.
Poniższy wykres obrazuje procentowy udział osób bezrobotnych poszczególnych
gmin powiatu dębickiego.
Wykres 12. Bezrobotni w gminach powiatu Dębickiego w % na dzień 31grudnia
2014r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informacji Rocznej 2014 roku Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy.
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Analizując liczbę bezrobotnych powiatu Dębickiego poszczególnych gmin,
należy zwrócić uwagę na liczbę osób, które faktycznie zamieszkują daną jednostkę
samorządu terytorialnego. Gmina miasta Dębica, spośród wszystkich powyższych
gmin, posiada największą liczbę ludności. W porównaniu chociażby do gminy
wiejskiej Dębica, w której zamieszkuje ponad 20 000 mniej osób.
Tabela 8. Bezrobotni według wykształcenia w powiecie dębickim.
Liczba bezrobotnych w powiecie dębickim
Wyszczególnienie

Stan na 31. 12. 2013 r.

Stan na 31. 12. 2014 r.

W tym:

W tym:

Ogółem

Kobiety

mężczyźni

Ogółem

kobiety

Mężczyźni

8312

4573

3739

7443

4152

3291

1049

761

228

912

641

271

1328

873

2053

1289

764

1064

754

310

931

637

294

Zasadnicze zawodowe

2476

1152

1324

2165

1024

1141

Gimnazjalne i poniżej

1522

578

944

1382

561

821

Bezrobotni ogółem
W tym:
Wyższe

Policealne i średnie 2201
zawodowe
Średnie
ogólnokształcące

Źródło: Opracowanie na podstawie statystycznej informacji rocznej Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy.

Procentowy udział osób długotrwale bezrobotnych do ogólnej liczby
bezrobotnych

w

poszczególnych

poziomach

wykształcenia

uległ

zmianom

w porównaniu do roku 2013. W grupie osób z wykształceniem wyższym wskaźnik
zmalał o 3 % (było 13%), w grupie osób z wykształceniem policealnym i średnim
zawodowym wskaźnik zmalał o 2% (było 26%), w grupie osób z wykształceniem
gimnazjalnym i poniżej wskaźnik wzrósł o 4 % (było 18%). Natomiast w grupie osób
z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (było 13%) i wykształceniem
zasadniczym zawodowym (było 30%) wskaźnik zmienił się o 1 punkt procentowy.
Tabela 9. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w powiecie dębickim
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Liczba bezrobotnych w powiecie dębickim
Wyszczególnienie

Stan na 31. 12. 2013 r.

Stan na 31. 12. 2014 r.

W tym:

W tym:

Ogółem

Kobiety

mężczyźni

Ogółem

kobiety

Mężczyźni

8312

4573

3739

7443

4152

3291

Do 1 m-ca

713

256

457

625

235

390

1–3

1385

646

740

1346

631

715

3–6

1482

803

679

1208

656

552

6 – 12

1435

778

657

1076

595

481

12 – 24

1564

925

639

1308

777

531

Pow. 24 m-cy

1733

1166

567

1880

1258

622

Bezrobotni ogółem
W tym:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystycznej informacji rocznej Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy

Istotnym problemem rynku pracy jest zjawisko bezrobocia długotrwałego
obejmującego
W

czas

pozostawania

bez

pracy powyżej

12

miesięcy.

powiecie dębickim w 2014r. było 3 188 osób długotrwale bezrobotnych,

tj. 42,8% ogółu osób pozostających bez pracy.
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ROZDZIAŁ 6: OŚWIATA
Dębica posiada dobrze rozwiniętą bazę placówek oświatowych, która obejmuje żłobki,
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące i średnie szkoły
zawodowe oraz inne placówki oświatowe dające możliwość kształcenia uzupełniającego. Są
to w zdecydowanej większości placówki publiczne.
Jednostką organizacyjną Gminy Miasta Dębica, która zarządza placówkami na
poziomie żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów jest Miejski Zarząd
Oświaty w Dębicy. Wydatki oświatowe w budżecie miasta rokrocznie stanowią ok. 40%
wszystkich wydatków.
Żłobki i przedszkola
W Dębicy funkcjonuje trzy placówki opiekuńcze zapewniające opiekę dzieciom do lat
trzech - jest to Żłobek Miejski przy ul. Sienkiewicza 6a (113 miejsc), Niepubliczny Żłobek
pod nazwą „Tęczowy Żłobek” przy ul. Kościuszki 53 (40 miejsc) oraz Klub Dziecięcy
„Happy Baby” przy ul. Marszałka 24a (20 miejsc). Żłobek miejski dysponuje pięcioma
oddziałami przy ul. Sienkiewicza i jednym oddziałem w Przedszkolu Miejskim nr 10 przy
ul. Kołłątaja 8.
W mieście działała 11 publicznych przedszkoli miejskich. Pozwala to na objęcie
wychowaniem prawie 1300 dzieci w wieku 3-6 lat. Wszystkie przedszkola posiadają ogród
z placem zabaw, a dwa obiekty posiadają również salę do zajęć ruchowych. Gmina Miasto
Dębica zapewnia także 250 miejsc wychowania przedszkolnego w formie oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych. Przedszkolem publicznym jest także ochronka
prowadzona przez Siostry Służebniczki dla 80 dzieci.

Ofertę przedszkoli publicznych

uzupełniają placówki niepubliczne: Niepubliczne Przedszkole „Weldon KIDS”, Niepubliczne
Przedszkole Językowe „Happy Baby”, Przedszkole Specjalne „Ukryty Dar” oraz
Niepubliczne Przedszkole „Pałacyk Malucha”. Ogółem Miasto Dębica dysponuje 1550
miejscami wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne
Bazę dydaktyczną szkół podstawowych stanowi 8 obiektów. Z kolei edukację na
poziomie gimnazjum młodzi dębiczanie kontynuują w 4 placówkach miejskich oraz
w jednym Niepublicznym Gimnazjum Dwujęzycznym. Szkoła Podstawowa nr 5 oraz
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Miejskie Gimnazjum nr 3 tworzą łącznie Zespół Szkól Nr 1. Zasoby zaplecza dydaktycznego
na poziomie miejskich szkół podstawowych i gimnazjów przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 10. Baza szkół podstawowych i gimnazjów w Dębicy. Stan na 31.03.2016.
Pomieszczenia ( liczba)
Placówka
1

Szkoła

Sale

Pracownie

Sale

Świetlice

Stołówki

lekcyjne

Komputerowe

Językowe

gimnastyczne

14

2

0

1

1

1

19

2

1

1

1

1

7

1

1

0

1

0

27

3

1

1

3

1

12

1

2

2

1

0

23

2

2

2

2

1

11

1

2

0

2

0

38

4

0

2

2

1

24

3

0

2

0

0

23

2

0

1

0

0

15

2

0

1

0

0

213

23

9

13

13

5

Podstawowa Nr 2

2

Szkoła
Podstawowa Nr 3

3

Szkoła
Podstawowa Nr 8

4

Szkoła
Podstawowa Nr 9

5

Szkoła
Podstawowa Nr 10

6

Szkoła
Podstawowa Nr 11

7

Szkoła
Podstawowa Nr 12

8

Zespół Szkół Nr 1
(SP Nr 5 MG Nr
3)

9

Miejskie
Gimnazjum Nr 1

10

Miejskie
Gimnazjum Nr 2

11

Miejskie
Gimnazjum Nr 4
Razem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udzielonych przez Miejski Zarząd Oświaty

Jak wynika z powyższego zestawienia na poziomie szkół podstawowych jedynie
SP nr 12 nie posiada w chwili obecnej własnej sali gimnastycznej. Jeszcze 5 lat temu takich
obiektów było cztery. W ramach wszystkich placówek edukacyjnych funkcjonują pracownie
komputerowe, a większość szkół posiada więcej niż jedną taką pracownię. Tu również
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w porównaniu ze statystykami sprzed 5 lat notuje się istotny postęp. Liczba specjalistycznych
sal dydaktycznych wyposażonych w sprzęt komputerowy wzrosła w tym okresie blisko
dwukrotnie. Stopniowej poprawie ulega też estetyka budynków i ich parametry cieplne - to
efekt inwestycji termo modernizacyjnych i remontów.
Rysunek 7. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 9.

Źródło: Urząd Miasta Dębica
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Rysunek 8. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 12.

Źródło: Urząd Miasta Dębica

W ostatnich latach we wszystkich placówkach edukacyjnych na bieżąco realizowane
są naprawy i bieżące konserwacje istniejącej infrastruktury. W roku 2015 wykonano prace
remontowe związane są z obiektem Szkoły Podstawowej nr 2: wyremontowano dach,
ocieplono ściany i odnowiono elewację. Rozpoczęto już wykonanie dokumentacji technicznej
przebudowy Przedszkola Miejskiego Nr 8. W 2015 roku wykonano prace termo
modernizacyjne budynków Szkoły Podstawowej nr 9 i Szkoły Podstawowej nr 12 oraz
wybudowano boisko przy Szkole

W 2016r. zakłada się rozpoczęcie termomodernizacji

Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 11. Aktualnie budowana jest nowa sala
gimnastyczna przy Gimnazjum nr 2, a sale gimnastyczne w Szkole Podstawowej
nr 12 i Gimnazjum nr 4 są w fazie projektowania.
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Tabela 11. Liczba dzieci w placówkach, dla których organem prowadzącym jest
gmina miasto Dębica.
Rok

Liczba dzieci w

w tym

placówkach ogółem

przedszkola

szkoły podstawowe

Gimnazja

2009

5684

1288

2802

1594

2010

5631

1282

2843

1506

2011

5643

1301

2902

1440

2012

5620

1280

2920

1420

2013

5598

1276

2940

1382

2014

5720

1280

3046

1394

2015

5739

1266

3138

1335

Źródło: Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy

Łącznie w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym 2014/2015 uczyło
się 4 473 uczniów. W porównaniu do roku szkolnego 2008/2009 liczba ta zwiększyła się
o 77 osób, co związane było z wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla 6-latków. Liczba
uczniów w szkołach podstawowych w analizowanym okresie wzrosła o 336, przy
równoczesnym spadku liczby uczniów gimnazjów o 259. W kolejnych latach szkolnych
przewidywany jest spadek liczby uczniów w szkołach podstawowych, a w konsekwencji za
sześć lat i w gimnazjach, w związku przywróceniem obowiązku szkolnego od 7 roku życia od
roku szkolnego 2016/17. W roku szkolnym 2015/16 naukę w klasach pierwszych szkół
podstawowych rozpoczęło 357 dzieci sześcioletnich, a uczęszczanie do klas pierwszych
w roku 2016/17 zadeklarowali rodzice tylko 40 sześciolatków. Prognoza w tym zakresie na
najbliższe lata wskazuje na potrzebę stałego monitoringu liczby uczniów, zwłaszcza
w najmniejszych placówkach i podejmowania działań stosownych do zmieniającej się
sytuacji.
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Tabela 12. Liczba nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem
prowadzącym jest gmina miasto Dębica.
Rok

Liczba zatrudnionych
w placówkach ogółem

w tym
przedszkola

szkoły podstawowe

Gimnazja

(w etatach)
2009

572,11

114,76

289,96

167,39

2010

572,79

117,76

286,80

168,23

2011

562,17

115,28

283,45

163,44

2012

547,76

111,68

280,21

155,87

2013

552,07

111,68

288,92

151,47

2014

563,13

113,03

297,23

152,87

2015

594,15

121,05

318,45

154,65

Źródło: Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy.

Zbliżony na przestrzeni kilku ostatnich lat poziom liczby nauczycieli w szkołach
podstawowych i zmniejszenie zatrudnienia w gimnazjach odpowiadają kierunkom i skali zmian
liczby uczniów. W przypadku szkół podstawowych obserwuje się wzrost liczby zatrudnionych,
co związane jest ze zwiększeniem liczby oddziałów klas I-III z powodu obniżenia w latach 20102015 obowiązku szkolnego od 6 roku życia, natomiast w gimnazjach widoczny jest spadek
zatrudnienia wynikający ze zmian demograficznych. Zauważalne jest racjonalne gospodarowanie
zasobami ludzkimi w placówkach oświatowych, dla których Gmina Miasto Dębica jest organem
prowadzącym.
O ile liczba uczniów jest pochodną procesów demograficznych i zmian przepisów
oświatowych, stan infrastruktury odzwierciedla w głównej mierze zaangażowanie władz
miejskich, o tyle miernikiem efektów pracy pedagogów są wyniki ich podopiecznych. Od
wielu lat uczniowie dębickich szkół dają powody do dumy swoim rodzicom i uczącym ich
nauczycielom zdobywając liczne laury w różnego rodzaju olimpiadach i konkursach, a także
osiągając wysokie wyniki ze sprawdzianów i egzaminów w klasach programowo
najstarszych.
Dane w zakresie liczby laureatów konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych
potwierdzające wysoki poziom nauczania i utrzymującą się dominację uczniów Dębicy
prezentuje poniższe zestawienie.
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Tabela 13. Liczba laureatów konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych
organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
Gimnazja
Rok

Laureaci

szkolny

2008/09

29

Procentowo

Finaliści

Procentowo

w

w

województwie

województwie

10%

58

9%

Uwagi

MG 1 - IV m., MG 2 -VII m.
w województwie

2009/10

27

10%

48

8%

MG3 - VI m., MG 2 - IX m.
w województwie,

2010/11

24

9%

37

9%

MG 3 i MG 2 w pierwszej dziesiątce na
Podkarpaciu

2011/12

27

10%

32

8%

MG 3 i MG 2 w pierwszej dziesiątce na
Podkarpaciu

2012/13

19

7%

76

11%

MG 3 i MG 2 w pierwszej piątce na
Podkarpaciu i otrzymały tytuły „Szkoła
przyjazna utalentowanej młodzieży”

2013/14

29

8%

35

9%

MG 2 zdobyło tytuł „Szkoły przyjaznej
utalentowanym uczniom” i zajęło VI
miejsce w województwie

2014/15

36

10%

33

9%

MG 1 i MG 2 w pierwszej dziesiątce
najlepszych szkół w województwie

Szkoły podstawowe
Rok

Laureaci

Finaliści

w województwie

szkolny
2008/09

Procentowo

20

10%

Procentowo

Uwagi

w województwie
26

11%

W pierwszej siódemce w województwie: SP
9,11 i 2, przy czym SP 9 najlepsza w
województwie

2009/10

38

14%

23

10%

Pierwsza trójka najlepszych szkół w
województwie – to szkoły dębickie, w
kolejności SP 9, SP 11 i SP 5.

2010/11

15

9%

58

15%

Wśród najlepszych szkół Podkarpacia – SP
11, 9 i 5.
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2011/12

22

10%

40

13%

W pierwszej dziesiątce szkół Podkarpacia
znalazły się: SP nr 5, 9 i 11, przy czym SP
11 najlepsza w województwie

2012/13

14

12%

33

13%

W pierwszej szóstce szkół Podkarpacia 4
dębickie: SP 3, 5, 9 i 11

2013/14

31

16%

50

15%

w pierwszej dziesiątce najlepszych szkół
znalazły się SP 11, SP3, SP2 i SP9, przy
czym SP 11 najlepsza w województwie

2014/15

28

14%

29

11%

SP nr 11, 9 i 12 otrzymały tytuły szkół
wspierających utalentowanych uczniów,
zajmując miejsca w pierwszej dziesiątce
szkół Podkarpacia

Źródło: Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy.

Tabela 14. Wyniki egzaminów i sprawdzianów w klasach III gimnazjów i klasach
VI szkół podstawowych.
Egzaminy gimnazjalne – wyniki w %.
Rok

średnia szkół miejskich

szkolny

średnia

średnia

powiatowa

wojewódzka

średnia krajowa

2010/11

Wynik ogólny

53,9

51,6

51,4

48,9

2011/12

Cz. humanistyczna

70

67

67

65

Cz. matematyczna

54

51

49

47

Cz. humanistyczna

66

62

61

60

Cz. matematyczna

61

57,5

56

53,5

Cz. humanistyczna

62,7

59,9

58,2

57,5

Cz. matematyczna

56

51

49

48

Cz. humanistyczna

63,3

61,5

62

61

Cz. matematyczna

64,3

51,2

53

54,2

2012/13

2013/14

2014/15
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Sprawdzian w szkole podstawowej – wyniki w pkt.
Rok szkolny

średnia w mieście

średnia

średnia

powiatowa

wojewódzka

średnia krajowa

2010/11

28

26,4

25,5

25,3

2011/12

24,1

23,3

22,6

22,7

2012/13

27,7

25,1

24,3

24

2013/14

29,1

27,9

27,3

27

2014/15

31,2

29,2

28,8

28

Szkolnictwo ponadgimnazjalne
Bazę szkolnictwa ponadgimnazjalnego w mieście Dębica stanowi kilkanaście
placówek, wśród których są szkoły publiczne:
 I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy,
 II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy,
 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy w skład którego
wchodzą: liceum ogólnokształcące, szkoła policealna oraz technikum (kształcące
w zawodach:

technik

ekonomista,

technik

handlowiec,

technik

żywienia

i gospodarstwa domowego, technik organizacji reklamy, technik organizacji i usług
gastronomicznych),
 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy w skład którego
wchodzą technikum (kształcące w zawodach: technik budownictwa, technik elektryk,
technik pojazdów samochodowych, technik teleinformatyk, technik telekomunikacji,
technik mechatronik, technik technologii odzieży, technik cyfrowych procesów
graficznych) oraz zasadnicza szkoła zawodowa (kształcąca w zawodach: operator
obrabiarek skrawających, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik
pojazdów samochodowych, blacharz izolacji przemysłowych, monter zabudowy
i robót wykończeniowych w budownictwie),
 Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy, w skład którego
wchodzą liceum ogólnokształcące oraz technikum (kształcące w zawodach: technik
elektronik, technik elektryk, technik informatyk),
 Zespół Szkół nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy w skład którego wchodzą:
technikum (kształcące w zawodach: technik informatyk, technik spedytor, technik
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usług fryzjerskich), zasadnicza szkoła zawodowa (kształcące w zawodach: mechanik
pojazdów samochodowych, sprzedawca, cukiernik, piekarz, kucharz, fryzjer, stolarz,
wędliniarz,

murarz-tynkarz),

Centrum

Kształcenia

Ustawicznego

z liceum

ogólnokształcącym dla dorosłych oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego prowadzący dokształcanie teoretyczne młodocianych, zatrudnionych
u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do zasadniczej szkoły
zawodowej,
 Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy w skład którego wchodzą: szkoła podstawowa,
gimnazjum i szkoła przysposabiająca do pracy,
oraz szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych:
 Europejska Szkoła Nowych Technologii i Turystyki w Dębicy,
 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dębicy Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Rzeszowie,
 Policealne Studium w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie,
 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dębicy,
 Szkoła Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i Innych Zawodów w Dębicy,
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Rzeszowie,
 Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe w Dębicy,
 Szkoła Policealna w Dębicy,
 Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Dębicy,
 Policealna Szkoła Zawodowa SIGMA w Dębicy,
 Medyczna Szkoła Policealna w Dębicy.
Podobnie jak w gimnazjach tak i w szkołach ponadgimnazjalnych od kilku lat maleje
zarówno ilość uczniów jak i uczących ich nauczyciel.
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Tabela

15.

Liczba

uczniów

i

nauczycieli

w

publicznych

szkołach

ponadgimnazjalnych.
Rok

Liczba uczniów

Liczba nauczycieli

2009

4821

486

2010

4627

469

2011

4355

456

2012

4144

439

2013

3864

419

2014

3798

412

2015

3743

406

Źródło: Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dębicy

Tabela 16. Porównanie liczby placówek oświatowych i ich uczniów w wybranych
miastach regionu.
Dębica

Mielec

Jasło

Ropczyce

przedszkola

16

17

12

4

dzieci w placówkach wychowania

1650

2077

1158

486

szkoły podstawowe

9

10

11

6

szkoły podstawowe - uczniowie

3135

3259

2365

1010

gimnazja

5

7

6

6

gimnazja - uczniowie

1351

1782

1345

537

licea ogólnokształcące ponadgimnazjalne

3

6

5

2

1360

1889

1468

693

przedszkolnego

dla młodzieży
licea ogólnokształcące ponadgimnazjalne
dla młodzieży - uczniowie
O stopniu wyposażenia bazy lokalowej może świadczyć np. liczba uczniów przypadających
w placówce oświatowej na 1 komputer z dostępem do Internetu (komputer przeznaczony do
użytku uczniów). Dane w tym zakresie dla wybranych miast regionu przedstawiono poniżej.
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Tabela 17. Porównanie liczba uczniów przypadających w placówce oświatowej na
1 komputer z dostępem do Internetu w wybranych miastach regionu w którym roku .
Dębica

Mielec

Jasło

Ropczyce

szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży

12,44

10,59

8,91

7,98

gimnazja dla dzieci i młodzieży

12,42

11,07

8,04

11,95

licea ogólnokształcące

9,20

13,21

10,50

15,75

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Bank Danych Lokalnych – Portret terytorialny

Pozostałe formy edukacji
W Dębicy funkcjonują dwie szkoły artystyczne: Niepubliczna Szkoła Muzyczna
II stopnia o uprawnieniach Szkoły Publicznej oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia,
która kształci w kierunku gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze,
flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce, waltorni, puzonie, akordeonie oraz perkusji. Kształcenie
podzielone jest na dwa cykle 6 lat – cykl dziecięcy lub 4 lata – cykl młodzieżowy.
Działalność artystyczną Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Krzysztofa
Pendereckiego w Dębicy odgrywa dużą rolę w procesie upowszechniania oraz rozwoju
kultury muzycznej w regionie. Przejawia się to w różnych formach, między innymi
w popisach uczniowskich, koncertach okolicznościowych, w przesłuchaniach, konkursach
muzycznych, koncertach z udziałem znanych artystów. Uczniowie szkoły niejednokrotnie
byli laureatami licznych konkursów regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych
m. in. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Żaganiu, Ogólnopolskiego Konkursu
Chopinowskiego w Rzeszowie, Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych
w Rzeszowie, Konkursu Młodych Instrumentalistów, Konkursu Gitary Klasycznej „GITARA
VIVA”, itp.
W Dębicy działa także kilka szkół językowych oferujących kursy dla dzieci, młodzieży,
dorosłych oraz specjalistyczne programy dla firm. Są to między innymi:
 Brytania School of English;
 Open School Akademia Językowa
 Artist, Centrum Edukacji S.C.;
 Professional English
 Kinder School
 Fly School Dębica
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 Zamiejscowy Ośrodek Kursów Promar
 Awans Sp. z o.o.

PODSUMOWANIE
Dębica oferuje miejsca w 2 żłobkach, 1 klubie dziecięcym, 16 przedszkolach, 9 szkołach
podstawowych, 5 gimnazjach, 3 liceach ogólnokształcących oraz technikach, szkołach
zawodowych i szkołach policealnych. Można więc mówić o w pełni zadowalającym poziomie
nasycenia placówkami oświatowymi na niemal wszystkich szczeblach edukacji. Pewien niedobór
miejsc i placówek występuje jedynie na poziomie żłobków. Na najniższym szczeblu edukacji
(żłobki i przedszkola) wskazana byłaby większa dywersyfikacja form organizacyjnych
i własnościowych placówek, co mogłoby przyczynić się do szerszej i bardziej zróżnicowanej
oferty.
Korelacja danych dotyczących miejsc w placówkach oświatowych z danymi
demograficznymi wskazuje, że w najbliższych latach objętych perspektywą strategii nie zajdzie
potrzeba budowy nowych obiektów edukacyjnych. W tej sytuacji procesy inwestycyjne należy
skoncentrować na podniesieniu standardów istniejących placówek głównie w zakresie
modernizacji i wyposażenia obiektów i budowy sal gimnastycznych.
Dodatkowo, i tak już dość szerokie spektrum oferty edukacyjnej Dębicy, wzbogacają dwie
szkoły muzyczne i szkoły językowe.
Liczne inwestycje w bazę oświatową podległą Miejskiemu Zarządowi Oświaty przyczyniły
się w ostatnich latach do znacznej poprawy w zakresie jej stanu technicznego i wyposażenia
placówek oświatowych. Modernizacją zostały objęte placówki edukacyjne, w budowie są sale
gimnastyczne dębickich szkół oraz boiska sportowe a także szkoły oraz przedszkola zostały
doposażone w pomoce edukacyjne.
Wydatki oświatowe, z uwagi na ich znaczący udział w budżecie miasta, należy monitorować
w systemie ciągłym, dokonując oceny ich efektywności i korelacji z aktualną sytuacją
demograficzną w poszczególnych przedziałach wiekowych.
W chwili obecnej przed oświatą stoi wiele wyzwań w związku z nową ustawą o systemie
oświaty oznaczającą likwidację gimnazjów i powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej.
Ustawa nakazuje zmianę systemu od dnia 1 września 2017 roku.

Wiele wyzwań przed ośw
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ROZDZIAŁ 7: OCHRONA ZDROWIA
Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2014 roku na terenie miasta
Dębica działało 15 zakładów opieki zdrowotnej. Natomiast na podstawie danych CEIDG
lekarze udzielali porad i dokonywali zabiegów w ramach 32 ogólnych indywidualnych
praktyk lekarskich oraz 89 praktyk lekarskich specjalistycznych.

Mieszkańcy Dębicy

korzystają zarówno z usług Publicznych Zespołów Opieki Zdrowotnej jaki również z usług
placówek prywatnych, które przejęły część zadań z zakresu ochrony zdrowia.
Placówki publiczne
W ramach podstawowej opieki zdrowotnej lekarze pierwszego kontaktu i specjaliści
udzielili w roku 2014 łącznie 206 379 porad (dane GUS). Jest to rekordowa liczba
udzielonych porad medycznych w ciągu ostatnich 5 lat. Jak pokazuje poniższy wykres
społeczeństwo korzysta coraz liczniej z porad podstawowej opieki zdrowotnej.
Wykres 13. Ilość udzielonych porad medycznych w mieście Dębica w latach
2010-1014.

Źródło: Opracownie własne na podstawie danych statystycznych GUS.

57

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DĘBICA NA LATA 2017-2022

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy jest samodzielnym publicznym zakładem opieki
zdrowotnej, który świadczy usługi dla mieszkańców miasta, powiatu a także dla całego
regionu. Podstawowym celem działań szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych
służących zachowaniu, przywracaniu i ratowaniu zdrowia. Świadczenia zdrowotne w zakresie
lecznictwa zamkniętego i pomocy doraźnej udzielane są codziennie przez całą dobę. Dla
diagnozowania pacjentów wykonuje się, oprócz tradycyjnych badań, także badania
tomograficzne,

mammograficzne,

angiograficzne,

endoskopowe,

laparoskopowe

itd.

W szpitalu mieści się Zespół Poradni Specjalistycznych. W ramach Zespołu funkcjonuje
również podstawowa opieka zdrowotna.
Pacjenci szpitala objęci są całodobową opieką medyczną w 18 oddziałach liczących
łącznie 505 łóżek: – Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii (44 łóżka), –
Chirurgii Urazowej i Ortopedii (22 łóżka), – Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej
(6 łóżek), – Ginekologii (32 łóżka), – Położnictwa (18 łóżek), – Wewnętrzny I (34 łóżka), –
Chorób Wewnętrznych i Kardiologii (30 łóżek), – Okulistyczny (13 łóżek), – Rehabilitacji
z Pododdziałem Rehabilitacji Dziecięcej (28 łóżek), – Obserwacyjno-Zakaźny i Chorób
Wątroby (36 łóżek), – Dziecięcy (35 łóżek), – Psychiatryczny I (32 łóżka), – Psychiatryczny
II (32 łóżka), – Psychiatryczny III (32 łóżka), – Odwykowy (35 łóżek), – Neurologii
(31 łóżek), –

Zakład Opiekuńczo Leczniczy (20

łóżek), – Psychiatrii Sądowej

o Wzmocnionym Zabezpieczeniu (25 łóżek).
W szpitalu działa Stacja Dializ składająca się z 8 stanowisk. W zakładzie opieki
zdrowotnej mieści się Zespół Poradni Specjalistycznych, w skład których wchodzą poradnie:
dla kobiet, chirurgiczna, endokrynologiczna, kardiologiczna, reumatologiczna, neurologiczna,
patologii noworodka, zdrowia psychicznego dla dorosłych, ortopedyczna, rehabilitacyjna,
okulistyczna, urologiczna, odwykowa, gruźlicy i chorób płuc, chorób zakaźnych,
hepatologiczna, chirurgii stomatologicznej, ortodontyczna, laryngologiczna, nefrologiczna.
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Rysunek 9. Budynek Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Źródło: www.zoz-debica.pl
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ROZDZIAŁ 8: POMOC SPOŁECZNA
Zakres zadań i kompetencji poszczególnych służb, działających na rzecz osób
wykluczonych społecznie, określony został przede wszystkim w ustawie z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 182 ze zm.), zgodnie
z którą pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej,
współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi
i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz
osobami fizycznymi i prawnymi. Na terenie Dębicy pomocy społecznej potrzebującym
udziela kilka podmiotów takich jak:
1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
2) Środowiskowy Dom Samopomocy,
3) Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta oraz Schronisko dla

starszych mężczyzn i kobiet.
4) Placówki wsparcia dziennego dla osób starszych:



Dom Dziennego Pobytu, Filia Nr 1 DDP – Dom Seniora będące w strukturach
organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,



Dom Symeona i Anny prowadzony przez Stowarzyszenie im. Edmunda
Bojanowskiego „Dobroć”,

5) Placówki wsparcia dziennego dla dzieci prowadzone w formie opiekuńczej:



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 3,



Zgromadzenie Sióstr Służebniczek – 1,



Ochotnicza Straż Pożarna Dębica-Kędzierz – 1.

Ponadto zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci organizują:


Caritas przy parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy,



Caritas przy Parafii Świętej Jadwigi,



Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy - Latoszynie,



Parafii Krzyża Świętego i Matki Boskiej Bolesnej w Dębicy,



Ochotniczy Hufiec Pracy.

Łącznie ze świetlicami szkolnymi na terenie miasta 20 placówek organizuje czas wolny dla
dzieci i młodzieży.
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Do najaktywniejszych organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy
społecznej należą:


Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram”,



Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość",



Towarzystwo im. Św. Brata Alberta,



Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym,



Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego " DOBROĆ,



Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II,



Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych
„SOLIS RADIUS”,



Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Z potrzeby serca”,

Podstawową i koordynującą jednostką organizacyjną zintegrowanego systemu pomocy
społecznej w mieście jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy istniejący jako
jednostka organizacyjna Gminy Miasta Dębicy.
Ośrodek zapewnia realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności
gwarantuje wielozakresową pomoc rodzinie z wykorzystaniem możliwości działania
wszystkich służb pomocowych na szczeblu lokalnym. Zakres pomocy obejmuje:


wsparcie pieniężne,



wsparcie rzeczowe,



pracę socjalną.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy w 2015 roku objął pomocą ponad 6 300 osób
(tj. 13,73 % mieszkańców Miasta). Stanowi to wzrost w stosunku do roku poprzedniego
o 3,73%
Ogólną liczbę klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy stanowiły rodziny
otrzymujące wsparcie w ramach:


ustawy o pomocy społecznej – 1 718 rodzin (w 2014r. – 1 625 rodzin),



ustawy o świadczeniach rodzinnych (w tym: świadczenia opiekuńcze) – 2 446 rodzin
(w 2014r. – 2 673 rodzin),



ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 217 rodzin (w 2014r. –
258 rodzin),



ustawy o dodatkach mieszkaniowych – ok. 809 rodzin (w 2014r. – ok. 925 rodzin),



ustawy o dodatkach energetycznych - 138 rodzin,
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ustawy o systemie oświaty (pomoc materialna dla uczniów) – 289 rodzin (w 2014r. –
283 rodziny),



ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 35 rodzin ( w 2014r. –
29 rodzin),



ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 110 rodzin (w 2014r. –
104 rodziny),



ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (prace społecznie
użyteczne) – 10 osób (w 2014r. – 10 osób),



ustawy

o

rehabilitacji

niepełnosprawnych

zawodowej

(wypożyczalnia

i

społecznej

sprzętu

oraz

zatrudnianiu

rehabilitacyjnego

i

osób

urządzeń

pomocniczych – 613 osób (w 2014r. – 602 osoby).


rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) - 177 rodzin
(w 2014r. – 249 rodzin),



uchwały Rady Miejskiej w Dębicy w sprawie wprowadzenia Programu działań na
rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Dębicka Karta Rodziny Trzy Plus” –
175 rodzin (w 2014r. – 249 rodzin),



uchwały Rady Miejskiej w Dębicy w sprawie uchwalenia Programu Dębicka Karta
Seniora - od września do grudnia 2015r. - 202 osoby.



Wykres 14. Liczba rodzin korzystających z poszczególnych rodzajów pomocy w
2015 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z MOPS Dębica.
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Najliczniejszą grupę świadczeniobiorców stanowią osoby pobierające świadczenia
rodzinne. Powyższe wynika zapewne z faktu, iż kryterium dochodowe uprawniające do tej
formy pomocy jest wyższe do pozostałych. Na drugim miejscu pozostają klienci świadczeń
pomocy społecznej, tj. osoby, które z różnych przyczyn znajdują się w trudnej sytuacji, której
rozwiązanie lub zniwelowanie skutków wymaga wsparcia pracowników pomocy społecznej.
Poniższy wykres obrazuje skale i rodzaj dominujących problemów w środowiskach.
Wykres 15. Rzeczywista liczba rodzin korzystających ze świadczeń systemu pomocy
społecznej w latach 2013 – 2015.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z MOPS Dębica.

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w 2015 roku wzrosła w stosunku
do roku 2014 w wyniku podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń
od października 2015r.
Liczbę osób i rodzin korzystających z różnych form pomocy społecznej na przestrzeni
ostatnich trzech lat przedstawia poniższa tabela:
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Rok 2013
Powód

Rok 2014

Rok 2015

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

rodzin

osób w

rodzin

osób w

rodzin

osób w

rodzinach

rodzinach

rodzinach

Ubóstwo

1 192

2 725

1 089

2 435

1 020

2 278

Bezdomność

54

55

56

57

68

72

Potrzeba ochrony

135

684

109

537

102

504

Bezrobocie

1 054

2 737

942

2 347

873

2 171

Niepełnosprawność

633

1 425

561

1 181

570

1 169

Długotrwała lub ciężka

781

1 749

673

1 413

713

1 492

423

1 353

309

1 067

287

997

a. rodzinach niepełnych,

248

743

108

556

178

541

b. w rodzinach

106

578

94

504

87

470

Alkoholizm

20

43

21

29

29

46

Narkomania

4

4

4

4

4

7

Trudności w

25

32

27

36

20

32

Przemoc w rodzinie

11

38

6

17

5

16

Sytuacja kryzysowa

4

16

5

18

7

25

Zdarzenie losowe

6

13

9

18

7

16

macierzyństwa

choroba
Bezradność w sprawach
opiekuńczo
wychowawczych, w tym:

wielodzietnych

przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu
karnego

Źródło: Sprawozdania MOPS w Dębicy.

W 2015 roku wśród najczęściej występujących przyczyn trudnej sytuacji klientów
pomocy społecznej znalazły się: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub
ciężka choroba oraz bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych.
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Wykres 16. Skala i rodzaj dominujących problemów w środowiskach w 2015 r.

Dominującym problemem, który zmusza mieszkańców do ubiegania sie o pomoc
finansową w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest ubóstwo. Wsparcie z tego tytułu
w minionym roku uzyskało 1 020 rodzin.
Wykres 17. Skala przyznawania pomocy z powodu ubóstwa w latach 2013 – 2015.

O skali występującego ubóstwa w naszym mieście świadczy ilość przyznawanych
i wypłacanych przez ośrodek zasiłków okresowych, na zabezpieczenie których miasto
otrzymuje środki rządowe.
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Wykres 18. Liczba rodzin korzystających z pomocy w formie zasiłku okresowego
w latach 2013 – 2015.

Porównanie do lat poprzednich pozwala stwierdzić systematyczny spadek klientów,
pobierających zasiłki okresowe. Należy jednak nadmienić, że zjawisko ubóstwa nie pozostaje
samodzielne, a wręcz generuje wiele innych niebezpiecznych dysfunkcji społecznych.
Głównym powodem ubóstwa jest zjawisko bezrobocia. Wśród bezrobotnych klientów
ośrodka nadal znaczącą grupę stanowią osoby długotrwale bezrobotne, dla których bezrobocie
stało się stylem życia. Znaczna część tych osób nie czyni żadnych kroków w kierunku
podjęcia zatrudnienia i nie poddaje się proponowanym działaniom aktywizującym przyjmując
postawę roszczeniową. Dlatego tak ważna jest aktywność służb socjalnych, podejmujących
szereg działań aktywizujących zawodowo klienta oraz współpraca z instytucjami
i podmiotami realizującymi zadania w tym zakresie.
Jednym z działań aktywizujących osoby bezrobotne przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej są programy przygotowujące do pracy między innymi poprzez zajęcia w Klubie
Integracji Społecznej, Centrum Integracji Społecznej, realizacja licznych projektów kursy
i szkolenia zawodowe, dzięki którym klienci pomocy społecznej znajdują pracę na lokalnym
rynku pracy. Działanie z reintegracji zawodowej mają na celu sprzyjać kształtowaniu
aktywnych postaw oraz przywróceniu zdolności pełnienia ról zawodowych i społecznych.
Sytuacja na lokalnym rynku pracy jest nadal trudna. W dalszym ciągu utrzymuje się
wysoka dysproporcja pomiędzy popytem a podażą ofert pracy, co powoduje wzrost poziomu
bezrobocia. Rynek pracy nie oferuje stałych miejsc pracy, dlatego znaczna grupa
bezrobotnych po raz kolejny powraca do ewidencji Urzędu Pracy po krótkotrwałym
i sezonowym zatrudnieniu.
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Działaniami zmierzającymi do przeciwdziałania dalszemu wykluczeniu społecznemu
mieszkańców Dębicy jest ich aktywizacja między innymi poprzez:
 Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy,

 podmioty ekonomii społecznej
 realizację różnych projektów i programów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dębicy oraz współpracujące z MOPS organizacje pozarządowe:


Klub Integracji Społecznej - głównym celem jest stworzenie możliwości powrotu do
zatrudnienia osób bezrobotnych oraz aktywnego życia społecznego. Metody i formy
stosowane w KIS to między innymi działania terapeutyczne, edukacyjne, poradnictwo
prawno – administracyjne, działania zatrudnieniowe przygotowujące do podjęcia
zatrudnienia w ramach Centrum Integracji Społecznej i prac społecznie użytecznych.



Centrum Integracji Społecznej - celem jest działanie na rzecz usamodzielnienia się
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wyprowadzenie ich poza system
pomocy społecznej i doprowadzenie do samodzielnego lub wspieranego powrotu na
rynek pracy. Zadania te realizowane są poprzez szeroko rozumianą reintegrację
społeczną i zawodową. Reintegracja zawodowa w CIS odbywa się poprzez szkolenia
i przekwalifikowania zawodowe oraz nabywanie nowych kwalifikacji, przydatnych na
lokalnym rynku pracy, zatrudnienie w warsztatach. Uczestnikami CIS w 2015 roku
było 24 osoby spełniające warunki ustawy o zatrudnieniu socjalnym (m.in.
długotrwale bezrobotne, uzależnione od alkoholu, niepełnosprawne oraz samotne
matki).



Projekt systemowy „Czas na aktywność w mieście Dębica” współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki realizowany był w latach 2008 - 2015. Projektem objęto
409 (303 kobiety i 106 mężczyzn) osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych
wykluczeniem społecznym – klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dębicy, a jego celem była poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych
wykluczeniem z terenu miasta Dębica. W ramach aktywizacji zawodowej 212 osób
uczestniczyło w kursach. Jednocześnie 325 beneficjentów projektu zostało objętych
indywidualnym poradnictwem zawodowym i psychologicznym. Poza szkoleniami
zawodowymi osobom z wykształceniem gimnazjalnym lub zawodowym umożliwiono
w

ramach

projektu

uzupełnienie

wykształcenia

na

poziomie

średnim

ogólnokształcącym i policealnym. Z takiej formy wsparcia skorzystało trzydzieści
67

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DĘBICA NA LATA 2017-2022

osób. W jedenastu edycjach zajęć o charakterze integracji zawodowej i społecznej
o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym w Klubie Pracy
udział wzięło 158 osób.


Prace społecznie użyteczne – to forma aktywizacji społeczno - zawodowej osób
bezrobotnych, które nie uzyskują zasiłku dla bezrobotnych i korzystają ze świadczeń
pomocy społecznej. Mają one na celu spełniać rolę pomocową, a także kształtować
aktywne postawy oraz przywracać zdolność pełnienia ról społecznych i zawodowych.
W 2015 roku 9 osób zostało zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych



Programu Aktywności Lokalnej – nowatorskie działanie realizowane od 2012 roku
w ramach projektu systemowego pn.: „Nasze dzieci. Nasza Przyszłość” oraz „ Moje
osiedle – moja szansa”. PAL to nowa metoda działania instytucji publicznej
w środowisku lokalnym, w której priorytetem jest realizowanie zadań na rzecz danej
społeczności

poprzez

mobilizowanie

jej

do

aktywności,

rozwijanie

idei

odpowiedzialności i samostanowienia, wzmacnianie więzi społecznych i postaw
altruistycznych. Działania te są niezbędne w kształtowaniu samorządnego
społeczeństwa obywatelskiego. W ramach PAL-u organizowano imprezy integracyjne
(Pikniki Rodzinne, Kuligi) powołano Radę Osiedla, prowadzono szkolenia i treningi
dla rodziców dzieci uczęszczających na świetlice prowadzone przez MOPS.
 Program Aktywizacji i Integracji „PAI”- realizowany na mocy Porozumień
pomiędzy Gminą Miasto Dębica a Powiatowym Urzędem Pracy w Dębicy. Celem
prowadzonej aktywizacji jest ułatwienie osobom bezrobotnym powrotu do pracy na
lokalnym rynku pracy lub w Centrum Integracji Społecznej. PAI – to nowe narzędzie
skierowane do grupy bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy. Na zajęcia
w PAI w 2015 roku skierowanych zostało 10 osób bezrobotnych, dla których
w Urzędzie Pracy został ustalony III profil pomocy, a które korzystają ze świadczeń
pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Z beneficjentami
Programu zawarte zostały kontrakty socjalne w ramach których uczestniczyli oni
w cyklicznych spotkaniach z doradcą zawodowym i psychologiem oraz wykonywali
prace porządkowe na terenie miasta Dębica, w ramach prac społecznie użytecznych.
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Tabela

18.

Projekty

realizowane

przez

MOPS

oraz

w

partnerstwie

z Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy na rzecz osób
bezrobotnych w okresie 2007 – 2015.

Rok

Instytucja, z której Kwota

Nazwa projektu

Liczba osób
objętych

pozyskano środki

dotacji

Urząd Miasta Dębica

25 000,00 zł

10

341 476,00 zł

61

25 000,00 zł

10

461 820,00 zł

65

25 000,00 zł

10

476 694,00 zł

74

4 988,14 zł

5

519 100,00 zł

74

537 000,00 zł

75

76 650,00 zł

15

pomocą

Szansa V”- aktywizacja zawodowo2007

społeczna

osób

długotrwale

bezrobotnych zagrożonych ekskluzją
społeczną”
„Czas na aktywność w mieście Dębica”

2008
„Szansa VI”
„Czas na aktywność w mieście Dębica”
2009
"Szansa VII”
„Czas na aktywność w mieście Dębica”
2010
"Szansa VIII"
2011

„Czas na aktywność w mieście Dębica”
„Czas na aktywność w mieście Dębica”

2012
"Razem do pracy"
„Czas na aktywność w mieście Dębica”
2013
"Razem do pracy"
„Czas na aktywność w mieście Dębica”
2014
„Budujemy naszą przyszłość”

2015

„Czas na aktywność w mieście Dębica”

Wojewódzki

Urząd

Pracy w Rzeszowie
Urząd Miasta Dębica
Wojewódzki

Urząd

Pracy w Rzeszowie
Urząd Miasta Dębica
Wojewódzki

Urząd

Pracy w Rzeszowie
Urząd Miasta Dębica
Wojewódzki

Urząd

Pracy w Rzeszowie
Wojewódzki

Urząd

Pracy w Rzeszowie
Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej
Wojewódzki

Urząd

Pracy w Rzeszowie
Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej
Wojewódzki

Urząd

Pracy w Rzeszowie
Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej
Wojewódzki

Urząd

Pracy w Rzeszowie

69

1 122 449,03 zł 60
76 650,00 zł

15

480 184,00 zł

55

120 000 zł

15

394 356,95 zł
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Ministerstwo Pracy i

„Budujemy naszą przyszłość”

Polityki Społecznej

Razem

100 000 zł

15

4 786 368,12 596

Kolejną dysfunkcją, występującą obok bezrobocia, z powodu której w ostatnich trzech
latach stosunkowo często była udzielana pomoc finansowa mieszkańcom Dębicy była
niepełnosprawność. Jest ona niejednokrotnie powiązana z długotrwałą lub ciężką chorobą
oraz wiekiem osób objętych wsparciem.
Powód trudnej sytuacji

Liczba osób w rodzinach

Liczba rodzin

życiowej
Rok

2013

2014

2015

2013

2014

2014

Niepełnosprawność

633

561

570

1 425

1 181

1 492

Długotrwała choroba

781

673

713

1 749

1 413

1 492

Procesu demograficznego, starzenia się nie można zahamować, ale można rozpocząć
edukację mającą na celu uświadomienie nieodwracalności procesu starzenia się oraz wypełnić
życie satysfakcjonującą aktywnością społeczną. Należy mieć na uwadze, że aktywność jest
czynnikiem

najskuteczniej

hamującym

starcze

zniedołężnienie

i

zapewnia

długo

samodzielność. Starzenie społeczeństwa ma tendencje wzrostowe, a zatem obliguje do
ustawicznego modyfikowania i wzmacniania instrumentów polityki społecznej na szczeblu
samorządowym.
Na terenie miasta Dębica pomoc osobom starszym i samotnym zapewnia Dom
Dziennego Pobytu, Filia Domu Dziennego Pobytu – Dom Seniora, Dom Symeona i Anny.
Placówki te stanowią miejsce spotkań osób starszych, które spędzają tutaj czas oraz rozwijają
swoje zainteresowania. Ponadto na terenie miasta funkcjonuje Uniwersytet III wieku.
Formą opieki nad osobami starszymi jest także świadczenie usług opiekuńczych.
Usługi te obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, zleconą przez
lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych
potrzeb wynikających z rodzaju schorzeń lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze
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specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W 2015 roku usługami opiekuńczymi objęte
były 105 osób, a specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczono wobec 86 podopiecznych.
Osobie

wymagającej

całodobowo

opieki

z powodu

wieku,

choroby

lub

niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie
można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do
umieszczenia w domu pomocy społecznej. W 2015 roku w domach pomocy społecznej
przebywało 56 mieszkańców Dębicy, których pobyt był opłacany przez gminę zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej (natomiast w 2014 roku – 53 mieszkańców).
Mając powyższe na uwadze, miasto Dębica opracowało i wdrożyło program –
Dębicka Karta Seniora. Program skierowany jest do wszystkich mieszkańcy Dębicy, którzy
ukończyli 65 rok życia. Celem programu jest aktywizacja społeczna seniorów poprzez
ułatwienie im dostępu do usług kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych świadczonych przez
jednostki organizacyjne Miasta Dębica, jak również stworzenie możliwości skorzystania z ulg
i zniżek przy zakupie towarów lub usług oferowanych przez inne podmioty.
Od września do 31 grudnia 2015 roku wnioski o wydanie karty złożyło 202 osoby.
Usługi na rzecz osób niepełnosprawnych świadczy również Wypożyczalnia Sprzętu
Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych. Zakresem swoim obejmuje miasto i powiat
dębicki. Poprzez skuteczną rehabilitację właściwie dobranym i dopasowanym sprzętem osoby
niepełnosprawne mają szansę na zminimalizowanie skutków swoich ograniczeń.
Tabela 19. Ilość osób, którym wypożyczono sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia
pomocnicze.

Wyszczególnienie

2013

2014

2015

Osoby z terenu miasta

297

325

334

276

277

279

Dębica
Osoby z powiatu
dębickiego

Placówką działającą na rzecz osób niepełnosprawnych (przewlekle psychicznie chorych
i upośledzonych umysłowo) w mieście Dębica jest Środowiskowy Dom Samopomocy.
Celem głównym działalności ŚDS jest działanie na rzecz nabywania i podtrzymywania
samodzielności i zaradności w zakresie czynności dnia codziennego uczestników, ich
integracji ze środowiskiem oraz funkcjonowania w życiu społecznym
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Tabela 20. Ilość osób korzystających z poszczególnych placówek wsparcia
dziennego w latach 2013 - 2015.
Nazwa Placówki

2013

2014

2015

Dom Dziennego

28

28

30

46

47

43

37

38

46

Pobytu
Filia Nr 1 DDP
„Dom Seniora”
Środowiskowy Dom
Samopomocy
Źródło: opracowanie własne Ośrodka

Osobne miejsce w działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy
zajmuje realizacja rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”, adresowanego do rodzin
wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci. Karta przysługuje rodzinom niezależnie
od dochodu. Wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą
korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki,
maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.
W 2015 roku wnioski o wydanie karty złożyło 177 rodzin, wydano 928 kart (w 2014 roku –
249 rodzin, wydano 1 245 kart).
Równocześnie na terenie gminy miasto Dębica realizowany jest program na rzecz
rodzin wielodzietnych pod nazwą „Dębicka Karta Rodziny Trzy Plus” dla rodzin
wielodzietnych z terenu miasta Dębica. Karta uprawnia do zniżek nie tylko w instytucjach
publicznych, ale też oferowanych przez przedsiębiorców. W 2015 roku wnioski o wydanie
karty złożyło 175 rodzin, wydano 918 kart (w 2014 roku - 249 rodzin, dla tych rodzin wydano
łącznie 1 227 kart).
Na terenie Gminy Miasto Dębica, zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie funkcjonuje Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele
m.in.:

jednostek

organizacyjnych

pomocy

społecznej,

policji,

gminnych

komisji

rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, ochrony zdrowia.
Zespół interdyscyplinarny jest elementem tworzonego przez gminę systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizuje działania określone w Gminnym Programie
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Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Dębicy na lata 2009-2020 oraz
realizatorem zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.
w sprawie procedury „Niebieskie Karty”.
W 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy działaniami w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie objął 110 rodzin (w 2014r. – 104 rodziny). Wszystkie
te rodziny zostały objęte procedurą „Niebieskiej Karty”. Zostało utworzonych 76 grup
roboczych, które prowadziły 110 spraw.
Wśród osób podejrzanych o stosowanie przemocy wobec najbliższych znaczącą większość
stanowią mężczyźni.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy z zakresu polityki społecznej
podejmuje różnego rodzaju działania w celu poszerzenia zakresu i jakości świadczonej
pomocy. Realizując statutowe działania zmierza do rozwiązywania problemów życiowych
osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Oczekiwanym efektem takich
działań jest usamodzielnienie tych osób i rodzin oraz ich integracja ze środowiskiem, a także
zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych.
Sukces Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Dębica zależeć
będzie od dalszej kontynuacji aktywnej polityki społecznej (w tym pozyskania środków
zewnętrznych), współpracy partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, ale także od
aktywności i zaangażowania osób zagrożonych wykluczeniem, które podejmą wysiłek na
rzecz zmiany swojej sytuacji.
Jednym z priorytetowych kierunków działania pomocy społecznej jest integracja ze
środowiskiem osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, której nie mogą
przezwyciężyć wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Wykluczenie i marginalizacja społeczna, związane z ubóstwem, bezrobociem,
problemami egzystencji osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych, niedostatkiem
materialnym rodzin

-

to

trudne

problemy

społeczne

oraz

bariery

w

osiąganiu

zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na powyższe, polityka społeczna wobec wykluczonych
społecznie winna być celową, zharmonizowaną i metodyczną działalnością podmiotów życia
publicznego, służącą wywieraniu bezpośredniego wpływu na warunki ich życia.
W ujęciu strategicznym pomoc społeczna w Dębicy nie ogranicza się wyłącznie do
udzielania wsparcia finansowego, ale przede wszystkim ukierunkowana jest na budowanie
lokalnego systemu reintegracji społecznej i zawodowej osób z problemami społecznymi.
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Jak wskazują między innymi powyższe dane w ramach działających instytucji pomocy
społecznej osoby potrzebujące mogą liczyć zarówno na pomoc pieniężną jak i niepieniężną.
Ogólna liczba pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy wynosi
106 osób zatrudnionych w sumie na 103,50 etatu (stan na dzień 31 grudnia 2015 r.). Kadrę
tworzą osoby zajmujące stanowiska pracowników socjalnych (24,5 et.), asystenci rodzin
(2 et.), opiekunki chorych i pielęgniarki (19 et.), wychowawcy i terapeuci (7,75 et.) oraz
pracownicy administracyjni i obsługi (50,25 et.).
Inne działające na terenie Dębicy podmioty, istotne z punktu widzenia świadczenia
pomocy społecznej to:
 Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębicy - Celem głównym działalności
Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębicy jest działanie na rzecz nabywania
i podtrzymywania samodzielności i zaradności w zakresie czynności dnia codziennego
uczestników, ich integracji ze środowiskiem oraz funkcjonowania w życiu
społecznym. Podopieczni mają możliwość skorzystania z:
o Treningów funkcjonowania w życiu codziennym;
o Treningów umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów;
o Treningów umiejętności spędzania wolnego czasu;
o Pomocy w załatwianiu spraw urzędowych;
o Pomocy w dostępie do świadczeń zdrowotnych;
o Terapii ruchowej;
o Ciepłego posiłku;
o Poradnictwa psychologicznego.
 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – katolicka organizacja dobroczynna,
która prowadzi działalność na rzecz ubogich, chorych i bezdomnych. Od 2004 roku
prowadzi Dom dla 30 (a zimą 39) bezdomnych mężczyzn.
 Caritas -

Na terenie Dębickich parafii kościoła katolickiego Caritas tarnowska

prowadzi kilka dużych akcji. Najważniejsze z nich to:
o Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
o Wielkanocne Dzieło Caritas
o Wakacyjna Akcja Caritas
o "Kromka Chleba" - dojrzyj potrzebujących i pomóż im
o Program „Gniazdo”.
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PODSUMOWANIE
Najważniejszą placówką na mapie Dębicy w sferze pomocy społecznej jest Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS). Stu osobowa kadra tego ośrodka obejmuje opieką
blisko 1800 dębickich rodzin. W roku 2013 w porównaniu do roku 2012 liczba osób
korzystających z pomocy społecznej w Dębicy wzrosła.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy działa w oparciu o Strategię
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Dębica na lata 2006 – 2020. W dokumencie
tym zostały zawarte nowe formy pomocy społecznej, które w przyszłości przyczynią się do
polepszenia sytuacji socjalno – bytowej mieszkańców Dębicy.
Jednym z priorytetowych kierunków działania pomocy społecznej jest integracja ze
środowiskiem osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, której nie mogą
przezwyciężyć wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Wykluczenie i marginalizacja społeczna, związane z ubóstwem, bezrobociem, problemami
egzystencji

osób

materialnym rodzin

samotnych,
-

to

trudne

starszych

i

niepełnosprawnych,

problemy

społeczne

oraz

bariery

niedostatkiem
w

osiąganiu

zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na powyższe, polityka społeczna wobec wykluczonych
społecznie winna być celową, zharmonizowaną i metodyczną działalnością podmiotów życia
publicznego, służącą wywieraniu bezpośredniego wpływu na warunki ich życia.
W ujęciu strategicznym pomoc społeczna w Dębicy nie ogranicza się wyłącznie do udzielania
wsparcia finansowego, ale przede wszystkim ukierunkowana jest na budowanie lokalnego
systemu reintegracji społecznej i zawodowej osób z problemami społecznymi.
Rozwój zatrudnienia i stworzenie nowych miejsc pracy spowoduje poprawę sytuacji
materialnej mieszkańców miasta.
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ROZDZIAŁ 9: BEZPIECZEŃSTWO
Wyniki badań społecznych na temat poczucia bezpieczeństwa oraz obaw i oczekiwań
mieszkańców Polski w dziedzinie bezpieczeństwa są od wielu lat podstawą planowania
i wdrażania krajowych i lokalnych działań na rzecz stanu bezpieczeństwa oraz podnoszenia
poziomu poczucia bezpieczeństwa obywateli. Każda jednostka terytorialna od najmniejszego
szczebla, stawia sobie zapewnienie bezpieczeństwa w każdej dziedzinie. Bezpieczeństwo jest
to stan oraz proces, który gwarantuje istnienie podmiotu oraz możliwość jego rozwoju. Stan,
który daje poczucie pewności istnienia i gwarancję jego zachowania. Bezpieczeństwo
odznacza się brakiem ryzyka, związanego z utratą czegoś co dla każdego obywatela jest
cenne np. życie, zdrowie, praca, szacunek, dobra materialne oraz niematerialne.
Bezpieczeństwo charakteryzuje się zatem nadrzędną potrzebą człowieka oraz grup
społecznych,

jest

jednocześnie

podstawową

potrzebą

państwa

oraz

systemów

międzynarodowych – jego brak wywołuje niepokój oraz poczucie zagrożenia.

Powszechne
Bezpieczeństwo powszechne jest częścią bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
dotycząca ochrony ludności oraz dóbr materialnych i infrastruktury przed zagrożeniami oraz
skutkami klęsk żywiołowych. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
zaliczyła je do zadań własnych gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb
wspólnoty. Art.7 ust 1 pkt14 powyższej ustawy stanowi, że do zadań własnych gminy należą
sprawy z zakresu „porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego
magazynu przeciwpowodziowego”. Gmina Miasto Dębica zadania te realizuje poprzez
różnego rodzaju działania własne o charakterze prawno organizacyjnym oraz poprzez
współpracę z funkcjonującymi na terenie miasta Dębicy służbami, inspekcjami oraz strażami,
Starostwem Powiatowym w Dębicy oraz ościennymi gminami. W Urzędzie funkcjonuje
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, które zajmuje się między innymi
sprawami związanymi z zapobieganiem, przygotowaniem, reagowaniem na różnego rodzaju
zagrożenia oraz działaniami związanymi z odtwarzaniem i odbudową zasobów. Ponadto
Biuro prowadzi sprawy z zakresu spraw obronnych, czyli związanych z przygotowaniem
gminy na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz na wypadek
76

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DĘBICA NA LATA 2017-2022

wojny, sprawy z zakresu obrony cywilnej mające na celu „ochronę ludności, zakładów pracy
i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy
poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych
i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków” jak stanowi art. 137 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Są to
zadania związane z organizacją systemu ochrony ludności na wypadek ogłoszenia stanów
nadzwyczajnych i w czasie wojny. Zadania z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej
stanowią zadania tzw. zlecone z zakresu administracji rządowej. Kolejnym obszarem zadań są
zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej oraz zarządzania kryzysowego będące
zadaniami związanymi z organizacją systemu ochrony ludności w przypadku wystąpienia
zagrożeń nie wymagających ogłoszenia stanów nadzwyczajnych. Zarówno zadania z zakresu
ochrony przeciwpowodziowej, jak i zadania z zakresu zarządzania kryzysowego są zadaniami
własnymi gminy. Zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym
Burmistrz Miasta powołał Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, jako organ
opiniotwórczo doradczy w przypadku wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń. W skład tego
zespołu wchodzą kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Dębicy,
Dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych oraz Prezesi Spółek Miejskich i organizacji
pozarządowych związanych z bezpieczeństwem (OSP). Na członków zespołu zarządzeniem
zostały nałożone zadania na wypadek wystąpienia zagrożenia. Do ich obowiązków należy
podejmowanie działań oraz współpraca mająca na celu minimalizowanie skutków zagrożeń
oraz pomoc ludności dotkniętej klęskami. W Urzędzie działa Biuro Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego oraz Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego stanowiące
centrum koordynacyjne w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Rozwój cywilizacyjny
oraz zmiany klimatu powodują, że wzrasta zarówno liczba, jak i skala zagrożeń, co wymaga
podejmowania działań mających na celu ich zapobieganie lub minimalizowanie.
Miasto Dębica należy do gmin bardziej zagrożonych w skali województwa
podkarpackiego. Spowodowane jest to położeniem geograficznym, demografią, gospodarką
oraz infrastrukturą przemysłowa i komunalną. Na terenie Miasta znajduje się wiele zakładów
pracy stanowiących zagrożenie dla ludzi i środowiska ze względu na wykorzystywanie
w swoich procesach produkcyjnych niebezpiecznych środków chemicznych (NSCh). Przez
miasto, także prowadzą szlaki komunikacyjne drogowe i kolejowe, którymi przewozi się
niebezpiecznie środki chemiczne.
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Ponadto Miasto leży nad rzeką Wisłoką, która również stanowi duże zagrożenie
powodziowe, a oprócz niej zagrożenie powodziowe stanowią rzeka Ostra oraz potoki
przepływające przez teren Dębicy.
Do największych zagrożeń miasta Dębicy możemy zaliczyć:
Powódź
Powódź dla miasta Dębicy jest największym i najpoważniejszym zagrożeniem.
Generuje milionowe straty w infrastrukturze komunalnej, w podmiotach gospodarczych oraz
w majątku osób prywatnych. Największe powodzie jakie do tej pory wystąpiły, a co za tym
idzie spowodowały największe straty wystąpiły w latach 2009 i 2010. W 2009 roku straty
spowodowały gwałtowne deszcze i wezbrane potoki przepływające przez teren miasta,
natomiast w 2010 roku największe straty były spowodowane wysoką falą powodziową rzeki
Wisłoki, która wtargnęła na teren miasta i zalała tereny przemysłowe położone wzdłuż
Al. Jana Pawła II. Tylko ogromnym wysiłkiem organów administracji, służb ratowniczych
i mieszkańców nie doszło do zalania wielkiego osiedla mieszkaniowego zamieszkałego przez
ok. 5000 osób oraz na którego terenie zlokalizowanych jest wiele instytucji i firm. Powódź to
zagrożenie występujące na terenie miasta bardzo często. Stanowi je rzeka Wisłoka, potok
Ostra oraz potoki Wolicki, Kawęczyński, Gawrzyłowski i Budzisz. Na przestrzeni 15 lat
największe straty w infrastrukturze komunalnej, infrastrukturze pomiotów gospodarczych
oraz mieniu mieszkańców miasta wyrządzały potoki przepływające przez teren Miasta.
Natomiast rzeka Wisłoka jest największym i najbardziej niebezpiecznym ciekiem wodnym na
terenie miasta Dębicy, który podczas powodzi w 2010 roku doprowadził do zalania części
przemysłowej miasta ok. 50 ha i spowodował milionowe straty w infrastrukturze komunalnej,
w zakładach pracy oraz w mieniu prywatnym. W chwili obecnej realizowana jest inwestycja
polegająca na podwyższeniu wałów przeciwpowodziowych w mieście.
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Potoki przepływające przez teren Miasta, mimo stosunkowo niewielkich rozmiarów,
w ostatnich 15 latach spowodowały ogromne straty w infrastrukturze komunalnej oraz mieniu
osób prywatnych liczone w dziesiątkach milionów złotych. Są one tak niebezpieczne,
ponieważ ich źródła i zlewnia umiejscowione są na Pogórzu Karpackim, u podnóża którego
położone jest miasto Dębica i w przypadku ulewnych deszczy bardzo szybko wzbierają
i powodują spustoszenie wzdłuż swojego biegu. Mają one w większości charakter górski, ich
źródła zlokalizowane są w południowej części miasta na Pogórzu Karpackim, co powoduje że
gwałtownie wzbierają i równie szybko wracają do swojego koryta, przez co reagowanie na
zagrożenie ze strony służb ratowniczych jest bardzo utrudnione.
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Awaria związana z uwolnieniem się niebezpiecznych środków chemicznych
(NSCh) oraz pożarowe w przemyśle .
Na terenie miasta funkcjonuje wiele zakładów pracy posiadających stosunkowo duże
ilości

niebezpiecznych

środków

chemicznych,

które

wykorzystują

do

procesów

produkcyjnych. Z niebezpiecznych substancji, które są w posiadaniu firm można wymienić
chlor w ilości 1 tony, amoniak w łącznej ilości blisko 70 ton, , propan-butan w ilości ponad
300 ton , a także substancje łatwopalne jak różnego rodzaju rozpuszczalniki, farby, materiały
ropopochodne, sadze. Ze względu na gęste zaludnienie i mocno zurbanizowany teren jest to
zagrożenie, wysoce niebezpieczne dla Miasta. W przeszłości zdarzały się awarie związane
z wyciekami amoniaku , które mogły zagrozić okolicznym mieszkańcom. Jednak dzięki
wysiłkowi służb ratowniczych, a w tego rodzaju zdarzeniach wiodącą rolę odgrywa
Państwowa Straż Pożarna, zawsze udało się ograniczyć zagrożenie do terenu zakładu
w którym wystąpiło zdarzenie.

Katastrofa w transporcie ( komunikacyjna)
Przez teren Miasta prowadzą trasy komunikacyjne drogowe i kolejowe, którymi
transportowane są duże ilości niebezpiecznych substancji chemicznych. Przez miasto
prowadzi droga krajowa nr 94 ( ul. Lwowska), prowadząca od granicy zachodniej
z Niemcami

do

granicy

wschodniej

z

Ukrainą

oraz

droga

wojewódzka

nr 985 (ul. Sandomierska) Dębica –Mielec . Natomiast przez samo centrum miasta prowadzi
magistrala kolejowa wschód – zachód oraz linia kolejowa Dębica - Mielec. Jak widać jest to
infrastruktura, która stwarza ogromne zagrożenie właściwie dla miasta Dębica wzdłuż
powyższych

ciągów

komunikacyjnych.

W

tym

przypadku

także

istnieje

duże

prawdopodobieństwo wystąpienia takiej katastrofy. Pojedyncze zdarzenia miały miejsce
w przeszłości np. związane z rozszczelnieniem się cysterny przewożącej propan-butan, które
miało miejsce w poprzednim roku na ulicy Rzeszowskiej.
Pożar przestrzenny
W granicach Miasta znajdują się zwarte kompleksy leśne : w południowej części
miasta usytuowane są duże kompleksy leśne o składzie gatunkowym składającym się głównie
z buka i innych gatunków liściastych, a w centrum miasta znajduje się park miejski o składzie
gatunkowym składającym się głównie z sosny, który dodatkowo łączy się z leśną otuliną
ochronną TC Dębica. Ze względu na to, że wokół parku znajduje się zwarta zabudowa
mieszkalna i zamieszkuje tam kilka tysięcy ludzi jest to zagrożenie , które stanowi istotny
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element dla bezpieczeństwa miasta i jego mieszkańców. W związku z suszami panującymi na
terenie Miasta z wystąpieniem takiego zagrożenia również należy się liczyć.
Silne wiatry i anomalie pogodowe.
Do anomalii pogodowych należy zaliczyć duże opady śniegu, bardzo niskie
temperatury, susze, upały, opady marznącego deszczu, grad itp. W związku ze zmianami
klimatycznymi takie zjawiska mogą zdarzać się coraz częściej i przybierać bardzo
ekstremalne stopnie. Także silne wiatry o sile huraganu w Polsce już nie należą do rzadkości
i w okolicach Dębicy w przeszłości miały miejsce takie zjawiska, więc z tym także należy się
liczyć. Powyższe zjawiska w zależności od intensywności i nasilenia mogą stanowić duże
zagrożenie dla mieszkańców i mienia oraz infrastruktury komunalnej, zaopatrzenia w energię
elektryczną, ciepłowniczą itp.
Osunięcia ziemi
Na tego rodzaju zagrożenie narażone są południowe rejony miasta Dębicy położone na
pogórzu. Na terenie miasta w 2010 roku po ulewnych deszczach zanotowano 20 osuwisk,
które stworzyły poważne zagrożenie dla mieszkańców i spowodowały katastrofy budowlane
budynków mieszkalnych i gospodarczych powodując zniszczenie, bądź poważne uszkodzenia
obiektów budowlanych.
Awarie infrastruktury technicznej
Awarie takie mogą spowodować wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, gazy,
wody, ciepła, pozbawić łączności całego Miasta. W przypadku, gdyby taka awaria miała
miejsce w okresie zimowym spowodowałoby ogromne zagrożenie dla mieszkańców.
Skażenie promieniotwórcze.
Ze względu na to, że całe województwo jest zagrożone tego rodzaju skażeniem
w przypadku awarii elektrowni atomowej w którymś z krajów ościennych, również takie
zagrożenie należy brać pod uwagę w stosunku do miasta Dębica.
Zagrożenia terrorystyczne w tym podłożenie ładunku wybuchowego, umyślne
spowodowanie katastrofy, umyślne skażenia i zakażenia, destrukcyjne działania grup,
doręczenie przesyłki niewiadomego pochodzenia.
Są to zagrożenia, o niewielkim stopniu prawdopodobieństwa ich wystąpienia nie
mniej należy je brać pod uwagę w sytuacji jaka ma miejsce obecnie w Europie. Poziom
zagrożeń cywilizacyjnych związanych z rozwojem gospodarczym miasta raczej nie będzie
maleć. Jednak należy robić wszystko, aby instalacje mogące stanowić potencjalne źródło
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zagrożenia były jak najbardziej bezpieczne. W tym zakresie dużą rolę do odegrania mają
właściciele zakładów oraz służby państwowe odpowiedzialne za nadzór nad tymi
podmiotami, a także organy samorządu terytorialnego.
W celu poprawy bezpieczeństwa w zakresie zagrożeń naturalnych i technicznych
niezbędne jest prowadzenie działań mających na celu eliminację zagrożeń, minimalizowanie
skutków ich wystąpienia oraz rozbudowa elementów związanych z ochroną ludności. Do
takich działań należy zaliczyć szereg przedsięwzięć mających na celu poprawę
bezpieczeństwa w tym zakresie.
Do nich należą poniższe przedsięwzięcia:
 W zakresie zagrożeń naturalnych zwłaszcza ochrony przeciwpowodziowej konieczna
jest modernizacja oraz budowa nowych wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Wisłoki.
Dzięki staraniom władz miasta, które intensywnie rozpoczęły się w 2010 roku, w roku 2016
rozpocznie się budowa i modernizacja wałów na terenie miasta Dębicy, co zdecydowanie
poprawi bezpieczeństwo w rejonach zagrożonych ze strony rzeki Wisłoki, a zwłaszcza
rejonów położonych wzdłuż Alei Jana Pawła II, gdzie zlokalizowane jest duże osiedle
mieszkaniowe, zwarta infrastruktura komunalna, funkcjonuje wiele instytucji i podmiotów
gospodarczych.
 W przypadku potoków przepływających przez teren Miasta konieczna jest dalsza
budowa i modernizacja umocnień brzegów, przepustów i mostów. Inwestycje te są
prowadzone w sposób ciągły i na przestrzeni ostatnich lat wiele problemów związanych
z zagrożeniem powodziowym dzięki nim udało się wyeliminować.
 W zakresie ostrzegania i alarmowania ludności konieczna jest dalsza rozbudowa
i modernizacja miejskiego systemu alarmowego, tak by docelowo objąć jego działaniem
cały obszar administracyjny miasta oraz zastąpić syreny akustyczne nowymi syrenami
elektronicznymi z możliwością ogłaszania komunikatów słownych. System ten jest niezbędny
do sprawnego i szybkiego powiadamiania ludności o zagrożeniach zwłaszcza związanych
z awariami technicznymi związanymi z gwałtownym uwolnieniem się niebezpiecznych
substancji chemicznych, gdzie czas ma decydujące znaczenie.
 Rozbudowa systemu monitoringu zagrożeń powodziowych i meteorologicznych
w taki sposób, by prognoza o możliwości wystąpienia była jak najtrafniejsza i szybko dotarła
do adresatów. Obecnie najważniejszymi elementami systemu są system monitoringu
powodziowego oraz łaty wodowskazowe. System monitoringu powodziowego oparty jest
o sondy pomiarowe do wskazań których dostęp jest poprzez stronę internetową. Oprócz tego
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na moście tym zamontowane są łaty wodowskazowe z których odczytu dokonuje się
bezpośrednio.
Natomiast system monitoringu meteorologicznego oparty jest o stację meteorologiczną
i detektor burzowy zainstalowane na budynku Ratusza przy ul. Ratuszowej 2 do których
dostęp jest poprzez stronę internetowa Urzędu Miejskiego w Dębicy. Ponadto poprzez
komunikaty i ostrzeżenia meteorologiczne przesyłane z IMGWPIB Centralne Biuro Prognoz
Meteorologicznych w Krakowie, które publikowane są każdorazowo na stronie internetowej
Urzędu w zakładce „zarządzanie kryzysowe”.
Dodatkowo w 2015 roku na terenie Gminy Miasta Dębicy uruchomiony został SMS-owy
system powiadamiania o zagrożeniach oraz wszelkich innych wydarzeniach. Jest to bardzo
skuteczny i szybki sposób docierania z informacjami do adresatów zwłaszcza w przypadku
wystąpienia nagłych zagrożeń. Do tego systemu każdy mieszkaniec Miasta może się
zarejestrować na stronie systemu wybierając osiedle na którym mieszka i otrzymywać
komunikaty dotyczące w szczególności jego osiedla oraz całego Miasta.
 Modernizacja i wyposażenie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
w nowoczesny sprzęt łączności i informatyczny oraz przeznaczony do prowadzenia akcji
ratowniczych.
Publiczne
Zachowania odbiegające od obowiązujących norm prawnych zdarzają się w każdym
społeczeństwie i ich całkowita eliminacja nie jest możliwa. Skala tych zjawisk zależna jest
w dużej mierze od skuteczności działań służb powołanych do zapobiegania przestępczości
oraz ich wykrywania i karania sprawców. Poniższe dane przedstawiają stan zagrożenia
przestępczością na terenie miasta Dębica w latach 2013 - 2015.
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Wykres 19. Ilość przestępstw popełnianych w mieście Dębica w latach 2013-2015
w podziale na poszczególne grupy.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Powiatową Komendę Policji w Dębicy

W 2015 roku odnotowano 25 wypadków drogowych, w których 31 osób zostało
rannych, 1 osoba poniosła śmierć. Ponadto odnotowano 346 kolizji drogowych oraz
664 zdarzeń zakwalifikowanych jako inna interwencja Ruchu Drogowego.
Działania policji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta
wspomagane są przez Straż Miejską w Dębicy, zatrudniającą 15 strażników, która zajmuje
się głównie zwalczaniem wykroczeń. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Dębicy
niezbędny jest dalszy rozwój Straży Miejskiej polegający na powiększeniu warunków
lokalowych oraz zasobów osobowych, a także zapewnienie niezbędnego sprzętu w celu
realizacji zadań zapisanych w ustawie o strażach miejskich i gminnych.

Tabela 21. Wykroczenia najczęściej ujawniane przez Straż Miejską w Dębicy w latach
2013-2016.
Lp.

Rodzaje wykroczeń

2014 r.

2015 r.

2016 r.

1.

wykroczenia p-ko porządkowi

44

41

105

37

22

23

i spokojowi publicznemu
2.

wykroczenia p-ko bezpieczeństwu
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osób
i mienia
3.

wykroczenia p-ko bezpieczeństwu i

999

979

1011

13

9

4

46

52

17

271

210

194

90

112

167

69

72

18

1557

1497

1539

porządkowi w komunikacji
4.

wykroczenia p-ko obyczajności
publicznej

5.

wykroczenia p-ko urządzeniom
pożytku publicznego

6. wykroczenia z ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
7.

wykroczenia z ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach

8.

Akty prawa miejscowego (przepisy
porządkowe)
Razem

Powyższe zestawienie jednoznacznie wskazuje, że działania Straży Miejskiej
podejmowane były najczęściej w sprawach wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu
i porządkowi w komunikacji, wśród których dominują: nie stosowanie się do znaków
drogowych (art. 92 § 1 KW), tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej (art. 90
KW) i nieprawidłowe parkowanie pojazdów (art.97 KW) – wszystkie popełniane najczęściej
w obrębie Rynku i ulic przyległych.
Drugą kategorią wykroczeń najliczniej ujawnianych przez Straż Miejską jest
spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych, które najczęściej występują w Rynku na
Plantach Miejskich, w Ogródku Jordanowskim, Parku Skarbka – Borowskiego czy
w okolicach Szkoły Muzycznej. Na trzecim miejscu są działania egzekwujące przepisy
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Systematyczny spadek odnotowuje się
w zakresie wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu.
Oddzielnie należy potraktować dużą ilość zgłoszeń związanych ze środowiskiem
dębickich drużyn piłkarskich tj. LKS Igloopol i Wisłoki Dębica, którzy są antagonistycznie
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do siebie nastawieni. Na tle przynależności do poszczególnych grup kibiców dochodzi do
wydarzeń, które mają na celu siłową konfrontację pomiędzy grupami osób bądź też
pojedynczymi osobami związanymi z konkretnym środowiskiem sympatyków piłki nożnej.
Dlatego jednym z najistotniejszych problemów policji w Dębicy, co częściowo widać
w przytoczonych statystykach są:


bójki i pobicia pomiędzy zwalczającymi się pseudokibicami klubów sportowych;



umawianie się na tzw „ustawki”,



zakłócanie spokoju i porządku publicznego,



niszczenie mienia i wybryki chuligańskie na terenie osiedli mieszkaniowych.
Istotnym uzupełnieniem działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego jest

system monitoringu wizyjnego. Działający od kilkunastu lat na terenie miasta Dębicy system
monitoringu wizyjnego rozbudowany został do 34 kamer umiejscowionych w newralgicznych
punktach miasta, w tym także w obrębie osiedli mieszkaniowych. Spełniał on do pewnego
czasu swoją funkcję prewencyjną i w zakresie wykrywania sprawców naruszeń prawa.
System monitoringu wizyjnego miasta działał jednak na bazie kamer analogowych. W celu
poprawy jego funkcjonowania i zwiększenia jego efektywności podjęte zostały działania
zmierzające

do

zbudowania

nowego

systemu

monitoringu

wizyjnego

opartego

o odpowiedniej jakości kamery cyfrowe i własne centrum monitoringu obsługiwane przez
Straż Miejską. System ten w pierwszej kolejności będzie uwzględniał w pierwszej kolejności
miejsca szczególnie zagrożone wskazane przez Policję i Straż Miejską, a następnie będzie
rozbudowywany o kolejne lokalizacje, w tym także osiedla mieszkaniowe w uzgodnieniu
z ich zarządcami.
Uchwałą Nr XIII/132/2015 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 listopada 2015 r.
przyjęta została Polityka bezpieczeństwa i porządku publicznego na lata 2016-2019 miasta
Dębicy „Służyć i dbać o bezpieczeństwo”.
Zasadniczym celem Polityki jest poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz
ograniczenie przestępczości w mieście Dębicy, a tym samym wzrost poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców, w szczególności poprzez:
• doskonalenie form i metod działania Policji i Straży Miejskiej oraz poszerzenie
płaszczyzn współpracy pomiędzy tymi służbami,
• współdziałanie organów Policji i Straży Miejskiej z mieszkańcami, instytucjami,
organizacjami pozarządowymi i społecznościami lokalnymi,
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• tworzenie klimatu dla potępiania zachowań bezprawnych naruszających porządek
publiczny i zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców,
• promowanie bezpiecznych zachowań wśród mieszkańców w życiu codziennym,
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
• budowanie systemu monitoringu wizyjnego miasta adekwatnego do istniejących
potrzeb, jako istotnego narzędzia w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
W celu zapewnienia pełnej realizacji powyższych celów i w ślad za tym
skonkretyzowanych w uchwale działań, zarządzeniem Nr 258/2015 Burmistrza Miasta
Dębicy z dnia 31 grudnia 2015 r. powołany został Miejski zespół do spraw bezpieczeństwa
publicznego pod przewodnictwem Burmistrza Miasta Dębicy. Zespół sprawuje funkcję
opiniodawczo-doradczą w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta
Dębicy, a do jego podstawowych zadań należy:
1. Monitorowanie realizacji zadań przyjętych w Polityce bezpieczeństwa i porządku
publicznego miasta Dębicy „Służyć i dbać o bezpieczeństwo”,
2. Dokonywanie okresowych ocen stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na
terenie miasta Dębicy oraz opracowywanie na ich podstawie stosownych wniosków,
3. Integrowanie i koordynowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku
publicznego poprzez angażowanie podmiotów działających w różnych obszarach
życia społecznego oraz aktywizację społeczności lokalnej,
4. Wypracowywanie skutecznych mechanizmów i narzędzi współpracy pomiędzy
poszczególnymi podmiotami, umożliwiających skuteczne zapobieganie przestępczości
i innym zagrożeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta
Dębicy,
5. Przeprowadzanie badań ankietowych w zakresie poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców miasta oraz opracowywanie raportów w tym zakresie.
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ROZDZIAŁ 10: GOSPODARKA PRZESTRZENNA MIASTA
Planowanie przestrzenne
Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy do zadań własnych gminy.
Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie
sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie
zagospodarowania

przestrzennego.

W

przypadku

braku

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków
zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu.
Gmina Miasta Dębica posiada obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta DĘBICA – 2010 uchwalone przez Radę Miejską
w Dębicy w 1998 r., w latach późniejszych punktowo zmieniane, które określa politykę
przestrzenną Gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Opracowanie
to zostało wykonane i przyjęte w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym. Dokonywana raz na kadencję ocena aktualności Studium
wykazała jego nieaktualność z powodu zmiany przepisów prawnych w zakresie
obligatoryjnych elementów takiego dokumentu. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że
zmiany prawne następuj z częstotliwością uniemożliwiającą utrzymanie aktualności
dokumentów planistycznych. Jednocześnie uznano, że większość ustaleń Studium jest
wystarczająca by móc prowadzić dalszą politykę przestrzenną – zakres ustaleń
niejednokrotnie merytorycznie jest do tego wystarczający jednakże przedstawiony w innym
ujęciu niż wymagają obecne standardy prawne. W dziedzinach , w których studium jest
nieaktualne, znacznie utrudniona jest realizacja zadań z zakresu planowania przestrzennego
rekomenduje się dalsze częściowe zmiany Studium jako reakcję na najważniejsze bieżące
zadania i problemy. Studium nie jest aktem prawa miejscowego natomiast jego ustalenia są
wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Gmina Miasta Dębica
posiada ponad 20 obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego,
obejmujących obszar o pow. ok. 10% terenu całego Miasta, opracowanych trybie przepisów
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Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym i Ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Plany te są aktami prawa
miejscowego.
Dla obszarów nieobjętych Planami Miejscowymi na wniosek Inwestorów wydawane są
decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzje te stanowią podstawę
dla Inwestorów do sporządzenia stosownej dokumentacji technicznej w celu wystąpienia
z wnioskiem do Starosty Dębickiego o wydanie pozwolenia na budowę. Sytuacja planistyczna
Gminy Miasta Dębica jest porównywalna do sytuacji planistycznej większości Gmin
w Polsce, które posiadają niski wskaźnik pokrycia terenu obowiązującymi planami
miejscowymi a w przypadku ich braku wydawane są decyzje o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.
Stan ten ulegnie zmianie z chwilą przyjęcia i wejścia w życie nowych przepisów ujętych
w jednolitym dokumencie o charakterze urbanistyczno – budowlanym. Do tego czasu Gmina
Miasta Dębica realizuje dotychczasowa politykę przestrzenną. W sytuacji, gdy obowiązujące
przepisy prawne uniemożliwiają wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu a dany obszar wymaga uporządkowania pod względem planistycznym Rada Miejska
działając na wniosek Burmistrza podejmuje uchwały o sporządzeniu Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla tego obszaru.
Po zapowiadanej zmianie przepisów Gmina Miasta Dębica będzie musiała podjąć nowe
opracowania planistyczne odpowiadające na prawne wymagania i wyznaczające nową
perspektywę rozwoju miasta.

Estetyka miasta
Ład przestrzenny jest sposobem harmonijnego ukształtowania przestrzeni z uwzględnieniem
potrzeb

społecznych,

ukształtowanie

gospodarczych,

przestrzeni

kompozycyjno-estetycznych.

zapewnia
Ład

przyrodniczych
jej

i

uporządkowanie

przestrzenny

jest

kulturowych.
i

Właściwe

zachowanie

nieodzownym

walorów
elementem

zrównoważonego rozwoju miasta.
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest to takie
ukształtowanie

przestrzeni,

które

tworzy

harmonijną

całość

oraz

uwzględnia

w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne,
społeczno – gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno – estetyczne.
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Ustawodawca ustalił, że w planowaniu przestrzennym na wszystkich jego „poziomach” – od
krajowego po lokalny – należy uwzględniać wymagania ładu przestrzennego. Ustawowym
obowiązkiem gminy samorządowej jest definiowanie lokalnej polityki przestrzennej
w dokumencie (obejmującym cały obszar gminy) studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, a także realizacja tej polityki poprzez stanowienie
zgodnego z nią prawa miejscowego dotyczącego przestrzeni, czyli sporządzanie, uchwalanie
i realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, jako akt prawa
miejscowego są jedynym instrumentem służącym do zabezpieczenia ładu przestrzennego
w rozumieniu ww. definicji. Dla obszarów, gdzie gmina nie posiada takich planów nie ma
możliwości rozstrzygania kwestii „kompozycyjno – estetycznych”, które to kwestie nie do
końca zostały zdefiniowane i zależą od subiektywnego odczucia odbiorcy. Dopiero Ustawa
z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi
ochrony krajobrazu wprowadziła do polskiego porządku prawnego nowe rozwiązania, które
mogą powstrzymać degradację krajobrazu w szczególności poprzez wprowadzenie
możliwości reglamentacji działalności polegającej na instalowaniu tablic i urządzeń
reklamowych.
Zgodnie z ta Ustawą rada gminy może ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich
gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być
wykonane oraz określić zasady i warunki sytuowania szyldów. Gmina Miasta Dębica jest
w trakcie opracowywania dokumentu dotyczącego estetyki oraz ładu przestrzennego miasta.
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ROZDZIAŁ 11: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (MEDIA)
Sieć wodno-kanalizacyjna.

Głównym źródłem wody dla Dębicy jest rzeka Wisłoka. Za gospodarkę wodno –
ściekową na terenie miasta odpowiada spółka komunalna Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
1.

Woda

Sieć wodociągowa oprócz miasta obsługuje również miejscowości: Kędzierz i Latoszyn i
Podgrodzie.
Długość sieci wodociągowej wynosi 250,4 km (stan na 20.11.2013) w tym :
 sieć magistralna (przesyłowa):

11.1 km

 sieć rozdzielcza:

133,6 km

 przyłącza wodociągowe:

105,7 km

Zdolność retencyjna zbiorników końcowych wynosi ok. 3 godziny.
Z sieci wodociągowej w Dębicy korzysta 45 300 osób co stanowi 97 % ogólnej liczby
mieszkańców oraz prawie wszystkie podmioty gospodarcze.
Tabela 22. Zużycie wody z wodociągów w mieście Dębica.
woda z wodociągów
na 1 korzystającego (gospodarstwo domowe)

na 1 mieszkańca
2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

29,1

28,9

28,2

28,5

28,7

31,8

31,6

30,9

31,1

31,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Bank Danych Lokalnych – Portret terytorialny

Ścieki
Długość sieci kanalizacyjnej w Dębicy wynosi 222,1 km (stan na 20.11.2013)
w tym 33,9 km przyłączy.
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Z sieci kanalizacyjnej w Dębicy korzysta 45 300 osób co stanowi 96 % ogólnej liczby
mieszkańców, a także 99 % podmiotów gospodarczych
Do miejskiej oczyszczalni ścieków przyjmowane są również ścieki z miejscowości Kędzierz,
Kozłów, Latoszyn i Podgrodzie
Miejska oczyszczalnia ścieków to oczyszczalnia typu mechaniczno – biologicznego
ze zintegrowanym usuwaniem biogenów.

Tabela 23. Gospodarka ściekowa w Dębicy.
długość czynnej sieci kanalizacyjnej
2008

2009

2010

2011

2012

km

km

km

km

km

138,5

139,6

149,1

154,9

157,2

ścieki odprowadzone
dam3

dam3

dam3

dam3

dam3

2 296,5

2 176,8

2 002,0

2 123,0

2 064,0

ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej
osoba

osoba

osoba

osoba

osoba

37 757

37 835

38 489

38 997

39 073

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Bank Danych Lokalnych – Portret terytorialny

Sieć gazowa
Obszar miasta Dębica jest w całości zgazyfikowany, łączna długość sieci gazowej wynosi 154
km. Zlokalizowana jest tu:

 sieć gazowa średniego i niskiego ciśnienia o łącznej długości 154km w tym 66,2km
niskiego ciśnienia i 87,2km średniego ciśnienia;

 stacje gazowe redukcyjno – pomiarowe II – go stopnia 13 szt.
Sieć gazowa w Dębicy posiada rezerwy przepustowości gazu, co stwarza możliwości
przyłączania nowych klientów. Zasilana jest z gazociągów wysokiego ciśnienia poprzez stacje
redukcyjno – pomiarowe I – go stopnia zlokalizowane w miejscowościach: Dębica, Zawada,
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Latoszyn.

Operatorem

tych

stacji

jest

Operator

Gazociągów

Przesyłowych

Gaz – System O/ Tarnów.
Tabela 24. Odbiorcy gazu w Dębicy.
czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
2008

2009

2010

2011

2012

szt

szt

szt

szt

szt

4 103

4 234

4 467

4 589

4 690

odbiorcy gazu
gosp.dom.

gosp.dom.

gosp.dom.

gosp.dom.

gosp.dom.

14 052

13 886

13 971

13 857

13 933

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Bank Danych Lokalnych

Tabela 25. Zużycie gazu w Dębicy.
na 1 mieszkańca
2008

2009

2010

2011

2012

m3

m3

m3

m3

m3

142,0

142,1

189,2

148,4

154,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Bank Danych Lokalnych.

System ciepłowniczy
Zgodnie z Założeniami do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa
Gazowe Miasta Dębica na terenie miasta występują budynki o łącznej powierzchni
ogrzewanej wynoszącej około 1 195 tys. m2 (budynki jednorodzinne, wielorodzinne,
użyteczności publicznej, usługi, itp.), dla których zapotrzebowanie ciepła określono na około
121 MWt.
Zapotrzebowanie ciepła zakładów produkcyjnych określono na około 174 MWt, co w sumie
daje łączne zapotrzebowanie na ciepło miasta Dębica na poziomie 295 MWt. Zaopatrzeniem
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w energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej
w mieście Dębica, zajmuje się spółka komunalna Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o. o. oraz ciepłownia Firmy Oponiarskiej w Dębicy.
Do 2004 roku produkcja ciepła na potrzeby systemu ciepłowniczego miała również miejsce
w kotłowni gazowej należącej do TC Dębica. Obecnie sprzedaż ciepła z tego źródła dla
odbiorców zewnętrznych ma charakter śladowy.
Rysunek 10. Budynek kotłowni K-15 przy ulicy Rzecznej 1A.

Wytwarzanie ciepła przez MPEC odbywa się w dziewięciu źródłach własnych o łącznej mocy
zainstalowanej 55,303 MW, w tym:
1) kotłownia K-15, zlokalizowana przy ul. Rzecznej 1A, o łącznej mocy zainstalowanej
51,890 MW, opalana miałem węglowym,
2) źródło ciepła OZE 1 zlokalizowane w obrębie grupowego węzła cieplnego WI-2, przy
ul. 3 Maja 5, o łącznej mocy zainstalowanej 0,205 MW, pochodzącej z kolektorów
słonecznych oraz pomp ciepła,
3) kotłownie gazowe:
a) K-1 przy ul. Mościckiego 21, o mocy zainstalowanej 0,150 MW,
b) K-3 przy ul. Strażackiej 10, o mocy zainstalowanej 0,450 MW,
c) K-4 przy ul. Sobieskiego 13, o mocy zainstalowanej 1,120 MW,
d) K-5 przy ul. Batorego 14 i Sobieskiego 6 o mocy zainstalowanej 0,7599 MW,
e) K-7 przy ul. Rzeszowskiej 20 o mocy zainstalowanej 0,233 MW,
f) K-8 przy ul. Rzeszowskiej 46 o mocy zainstalowanej 0,160 MW.
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Rysunek 11. Kolektory słoneczne.

Usługa przesyłu i dystrybucji ciepła do Odbiorców jest realizowana poprzez system
ciepłowniczy obejmujący trzy magistrale ciepłownicze i zewnętrzne instalacje odbiorcze
o łącznej długości ok. 32 km, wykonane w średnicach rurociągów od 25 do 400 mm
i pojemności zładu około 1290 m3 . Układ przesyłowy zawiera 172 węzły cieplne, w tym
84 stanowi własność przedsiębiorstwa. Węzły należące do odbiorców zainstalowane są
głównie w domach jednorodzinnych. Do sieci ciepłowniczej przyłączonych jest
366 budynków o łącznej powierzchni ogrzewanej ok.550 tys. m2. W tej grupie znajduje się
104 budynki dla których MPEC Sp. z o.o. zabezpiecza przygotowanie i dostawę ciepłej wody
użytkowej.

Elektroenergetyka
Przez miasto Dębica nie przebiegają linie WN należące do PSE – Wschód, natomiast
przez gminę Dębica przebiega dwutorowa linia 400 kV relacji Rzeszów – Tarnów/Tucznawa,
która jest administrowana przez PSE – Wschód S.A.
Energia elektryczna doprowadzona jest do Dębicy poprzez dwa Główne Punkty Zasilające
(GPZ-ty):
Kędzierz

110/15/6 kV,

Latoszyn

110/30/6 kV
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Stacje te powiązane są po stronie napięć 110 kV z ogólnokrajowym systemem
elektroenergetycznym, a po stronie napięć średnich z układem sieci przesyłowo-rozdzielczej
na terenie miasta Dębica1.
Dębica znajduje się w obszarze działalności operatora systemu dystrybucyjnego Tauron
Dystrybucja S.A.
W Dębicy funkcjonują trzy systemy średniego napięcia 30kV, 15kV, 6kV.
Infrastruktura elektroenergetyczna jest bardzo dobrze rozwinięta i w pełni zaspokaja potrzeby
miasta. Istnieje także rezerwa mocy.

Tabela 26. Odbiorcy i zużycie energii w Dębicy.
odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu
2008

2009

2010

2011

2012

szt

szt

szt

szt

szt

15 125

15 266

15 311

15 409

15 440

zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu
2008

2009

2010

2011

2012

26 230

26 572

27 685

27 263

27 740

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Bank Danych Lokalnych.

1

Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe Miasta Dębica
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ROZDZIAŁ 12: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Analiza stanu
Dynamiczny rozwój gospodarczy miasta Dębica rozpoczął się w drugiej połowie XIX
wieku. W 1856 r. wybudowano linię kolejową Kraków – Dębica – Lwów, która przez
lata stawiała miasto w szeregu miejsc atrakcyjnych do lokalizacji zakładów przemysłowych.
W latach 1936 - 1939 obszar miasta został objęty zasięgiem Centralnego Okręgu
Przemysłowego (COP) powstałego z inicjatywy Eugeniusza Kwiatkowskiego. Jego celem
była

przede

wszystkim

rozbudowa

przemysłu

przetwórczego,

rozszerzenie

rynku

wewnętrznego oraz wzmocnienie przemysłu zbrojeniowego. COP stanowił pomost między
terenami rozwiniętymi gospodarczo, a zacofanymi kresami wschodnimi, których tereny miały
się stać zapleczem energetycznym, surowcowym i technicznym dla armii. Obszar COP
podzielony został na trzy regiony. Powiat Dębicki wchodził w skład regionu Sandomierskiego
– przetwórczego.
W ramach budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, w Dębicy powstała Fabryka
Opon Jezdnych - filia Stomil Poznań - obecnie Firma Oponiarska Dębica S.A., Zakłady
Chemiczne - Wytwórnia Kauczuku Syntetycznego (obecny Polifarb Dębica), Wytwórnia
Urządzeń Chłodniczych „PZL – Dębica” S.A. jako filia walcowni Metali Kolorowych S. A.
w Czechowicach – Dziedzicach a także Fabryka Lignoza w Pustkowie - Osiedlu, która po
wojnie została przekształcona w Zakład Tworzyw Sztucznych ERG. W wyniku licznych
przekształceń na przełomie lat 90 – tych XX wieku firma oponiarska została sprywatyzowana,
a większość akcji przejął The Goodyear Tyre & Rubber Company co dało początek
aktywnym zmianom w kierunku dostosowania działalności firmy do międzynarodowych
standardów. PZL Dębica natomiast zmieniła strukturę własnościową, uległa redukcji liczba
pracowników i zmniejszył się zakres działalności, utrzymano natomiast wysoką jakość
produkcji urządzeń chłodniczych oraz liczącą się pozycję w branży. Istotny wpływ na rozwój
gospodarczy miasta miało powstanie pierwszej po wojnie spółki akcyjnej Igloopol, która
w okresie największego rozwoju zatrudniała prawie 34

tys. pracowników. Spółka była

największym w Polsce eksporterem produktów rolnych w latach 1970 – 1990. W latach 90 –
tych na jej bazie powstały m. in. Igloomeat Sokołów, Igloobud, Igloocar oraz Chłodnie
Dębica. Część zakładów produkcyjnych ma swoje siedziby poza granicami miasta, w gminie
Dębica co nie pozostaje jednak bez wpływu na rozwój gospodarczy miasta
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Wśród dębickich firm dominują podmioty zajmujące się handlem hurtowym i detalicznym
(1127 w 2015 roku). Co ciekawe, na drugim miejscu uplasowały się przedsiębiorstwa
prowadzące działalność profesjonalną, naukową i techniczną (449). Wskazuje to na
niebagatelne znaczenie sektora usług w potencjale przedsiębiorczości lokalnej miasta. Do
kluczowych

specjalizacji

należy

ponadto

budownictwo

(437

firm),

przetwórstwo

przemysłowe (405) oraz transport i gospodarka magazynowa (408). Stosunkowo niewielki
udział w całości przedsiębiorstw wykazują podmioty z obszaru ochrony środowiska (w tym
wytwarzanie i dostarczanie energii czy zaopatrzenie w wodę i odnawialne źródła energii).
Analiza przedmiotowego obszaru prezentuje też niedostateczny poziom innowacyjności
dębickich przedsiębiorstw, zobrazowany ilością firm w obszarach uznanych za strategiczne
i przyszłościowe (jak nowe technologie, biotechnologia, IT/ICT). Warto jednak zauważyć, iż
wynika to w dużej mierze z braku aktywnie funkcjonującej w regionie agencji rozwoju
lokalnego lub regionalnego, która mogłaby efektywnie sprzyjać podnoszeniu poziomu
innowacyjności firm poprzez realizację różnego typu projektów, świadczenie usług
o charakterze proinnowacyjnym oraz w dalszej przyszłości powołanie i zarządzanie
inkubatorem przedsiębiorczości o profilu technologicznym.
Dębica charakteryzuje się stosunkowo niewielkim udziałem przedsiębiorstw
z udziałem kapitału zagranicznego. W 2015 roku było ich w sumie 43, o pięć więcej
w stosunku do roku 2013. Miasto wypada w tym porównaniu wprawdzie lepiej
(proporcjonalnie do liczby ludności czy terytorium) niż cały powiat dębicki (68 firm w 2015
roku), ale na tle całego województwa podkarpackiego (aż 1686 firm z kapitałem
zagranicznym) wypada dość słabo. Dlatego istotną rekomendację stanowi wzmocnienie
działań instytucji publicznych i instytucji otoczenia biznesu (oraz współpraca podmiotów
szczebla miejskiego i powiatowego) na rzecz przyciągania nowych inwestycji (szczególnie
typu greenfield), a z drugiej strony wspieranie finansowe i doradcze firm w polityce
proeksportowej.

Potencjalnie utworzona

agencja

rozwoju

regionalnego

mogłaby

w przyszłości przejąć część kompetencji i zadań Urzędu Miejskiego w zakresie tworzenia
dogodnych warunków do inwestowania i przyciągania partnerów zagranicznych za pomocą
przygotowanego oferty branżowej czy realizacji projektów publiczno – prywatnych na rzecz
rozwoju gospodarczego.
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Tabela 27 - Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg klas wielkości (liczby
pracowników) w 2015 r.- Gmina Miasta Dębica

Gmina Miasta Dębica
2011

2012

2013

2014

2015

Ogółem

4 079

4 098

4 184

4 225

4 228

0-9

3 814

3 855

3 941

3 979

3 983

10 - 49

201

184

185

189

190

50 - 249

54

47

47

46

45

250 - 999

7

9

9

9

8

1000 i więcej

3

3

2

2

2

Źródło:bdl.stat.gov.pl

Potencjał
Województwo podkarpackie jest regionem rolniczo - przemysłowym. Powierzchnia
województwa to 17 846 km2 (5,7% powierzchni kraju). W jego skład wchodzi 21 powiatów,
4 miasta na prawach powiatu oraz 159 gmin (16 miejskich, 114 wiejskich oraz 29 miejskowiejskich).

Graniczy

z

Ukrainą,

Słowacją

oraz

województwami:

małopolskim,

świętokrzyskim i lubelskim.
Województwo podkarpackie ma korzystną, policentryczną strukturę osadniczą miasta na obszarze województwa są rozmieszczone względnie równomiernie. Jednocześnie
województwo ma najmniejszy w kraju wskaźnik urbanizacji (41,4%).
W ramach Diagnozy Sytuacji Społeczno-Gospodarczej województwa zidentyfikowano
9 biegunów wzrostu: Rzeszów-Łańcut (biegun o znaczeniu krajowym), Krosno, DębicaRopczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg-Sandomierz, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko,
Stalowa Wola.
W Strategii województwa do roku 2020 jako jeden z biegunów jego wzrostu
wskazuje się duopol Dębica-Ropczyce – ze względu m.in. na dobrą dostępność
komunikacyjną w układzie wschód-zachód umożliwiającą rozwój usług transportowych,
obecność przedsiębiorstw działających w skali międzynarodowej (w szczególności
przemysł gumowy i chemiczny). Jako docelowe wskazuje się utworzenie układu
multipolarnego z innym biegunem wzrostu – Mielcem -
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rozwoju przemysłu lotniczego, zaplecze w postaci lokalizacji dużych międzynarodowych
przedsiębiorstw prowadzących badania i wdrażających innowacje.

Przemysł
Dębica jest jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych Polski południowowschodniej, odgrywającym dominującą rolę w życiu gospodarczym województwa. Jest
ośrodkiem przemysłowym, w który dominują następujące gałęzie przemysłu:
 chemiczny – m.in. TC Dębica SA, Tikkurila Polska S.A,
 maszynowy - urządzenia i nadwozia chłodnicze, m.in. IGLOOCAR Sp. z o.o.
 spożywczy – m.in. przetwórstwo mięsa (Animex Foods Sp. z o.o. S.K.A. Oddział
w Dębicy, Igloomeat-Sokołów. Sp. z o.o. Wytwórnia Salami), drobiu (Animex Grupa
Drobiarska Sp. z o.o. Oddział Dębica), owoców i warzyw (mrożonki - KANWIL);
Ponadto na terenie miasta i okolic rozwinął się drobny przemysł mineralny, firmy sektora
gospodarki komunalnej (elektrociepłownia, wodociągi).
Ważną rolę odgrywa położenie względem istotnych szlaków komunikacyjnych, obecność
węzła kolejowego i drogowego.
W 2015 roku w Dębicy zarejestrowanych jest łącznie 4 228 podmiotów
gospodarczych z czego niecałe 3,2% stanowią

podmioty sektora publicznego. Wśród

podmiotów gospodarczych, które maja siedzibę mieście Dębica, większość stanowią
jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki osobowe zarejestrowane w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, natomiast w KRS zarejestrowanych jest
373 spółki kapitałowe. Liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w innych
miastach województwa podkarpackiego prezentuje poniższa tabela.
Tabela 28. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w wybranych
miastach województwa podkarpackiego w latach 2012-2015.
ogółem

Nazwa
2012

2013

2014

2015

Dębica

4 098

4 184

4 225

4 228

Jasło

3 684

3 718

3 726

3 726

Mielec

6 003

6 147

6 199

6 275

Ropczyce

1 462

1 504

1 529

1 553
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CEIDG i KRS.

Tabela 29. Podział wszystkich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w
Dębicy ze względu na liczbę zatrudnionych osób.
0-9

10-49

50-249

250-999

1000+

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

3 979

3 983

189

190

46

45

9

8

2

2

3 525

3 537

146

137

49

46

6

6

0

0

5 892

5 972

217

216

79

76

9

9

2

2

1 453

1 479

58

56

16

17

2

1

0

0

Opracowanie własne na podstawie danych CEIDG

Należy zauważyć iż w Dębicy corocznie przybywa coraz więcej mieszkańców, którzy
zaczynają zakładać własne działalności gospodarcze. Świadczy to o tym, iż mieszkańcy
Dębicy są bardzo przedsiębiorczy. Najwięcej zakładanych jest jednoosobowych działalności
gospodarczych oraz mikro firm zatrudniających do 9 pracowników. W 2015 roku było to
3 985 firm spośród wszystkich istniejących czyli blisko 95%.
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Tabela 30. Aktywność gospodarcza przedsiębiorców w wybranych miastach
województwa podkarpackiego w 2015r.
2015
Dębica

Mielec

Jasło

Ropczyce

Kraj

Rozpoczęcie działalności

316

327

276

121

293 295

Wykreślenie działalności

237

205

201

85

185 616

SALDO

79

122

75

36

107 679

Źródło: Opracowanie własne według danych CEIDG.

Firma Oponiarska Dębica S.A. to wiodący na polskim rynku producent opon do
samochodów osobowych, dostawczych oraz ciężarowych. Jak wskazuje powyższa tabela
firma ta jest największym inwestorem oraz zakładem pracy w Dębicy. Zatrudnia ona ponad
3000 pracowników. Spora część z nich to mieszkańcy miasta jak również ościennych,
przyległych gmin.
Rysunek 12. Firma Oponiarska Dębica S.A.

Źródło: www.debica.com.pl
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Usługi bankowe

Ilość oddziałów bankowych na terenie miasta Dębica
L.p

Nazwa placówki

Liczba
oddziałów

1.

PKO Bank Polski S.A.

2 oddziały

2.

Bank Pekao SA, Oddział w Dębicy

4 oddziały

3.

ING Bank Śląski Oddział w Dębicy

1 oddział

4.

Bank Zachodni WBK S.A. Placówka partnerska

1 oddział

5.

Alior Bank

3 oddziały

6.

Bank BPH – Oddział D-ca

2 oddziały

7.

Getin Noble Bank S.A. Oddział

1 oddział

8.

Raiffeisen Polbank

1 oddział

9.

Bank Spółdzielczy

1 oddział

10.

EuroBank. Placówka

1 oddział

11.

Credit Agricole Bank Polska S.A. - Placówka Bankowa

1 oddział

12.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Dębicy

1 oddział

13.

Invest-Bank

1 oddział

14.

Plus Bank

1 oddział

15.

Santander

1 oddział

16.

Podkarpacki Bank Spółdzielczy

4 oddziały

Handel wielkopowierzchniowy
Dębica dysponuje dobrze rozwiniętym zapleczem handlowym. Posiada wiele
zagranicznych, ogólnopolskich jak również lokalnych sieci handlowych. Poniższa tabela
prezentuje obiekty handlowe jakie usytuowane są w mieście uszeregowane pod względem
powierzchni sprzedaży jaką dysponuje.
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Tabela 31. Obiekty handlowe w Dębicy.
Nazwa

Powierzchnia sprzedaży m2

Centrum Handlowe „RAJ”

7 472 m2

Capital Part 10 Sp. z o.o. ( Galeria Dębicka)

7 100 m2

Kaufland Polska Markety Sp zo.o.

3 450 m2

Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA

3 447 m2

Spółdzielnia Pracy „ŻNIWO” w Dębicy

3 300 m2

7 Firm handlowych

1000 – 3000 m2

21 Firm handlowych

100-1000m2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Dębica.

W mieście są obecnie sieci handlowe takie jak „Biedronka”, „Centrum”, „Lidl”,
„Delikatesy - Centrum”, Kaufland, Carrefour, JYSK, TESCO itp. Łączne powierzchnie
sklepów wielkopowierzchniowych wynosi ok. 50 tys. m2. Przeważa branża ogólnospożywcza
ale też są reprezentowane branżę budowlane oraz sklepy AGD: Majster, Merkury, Neonet,
Media Expert,, RTV EURO AGD. Bardzo prężnie rozwija się część sklepów lokalnego
przedsiębiorcy – Jubilatka.
Parki Przemysłowe
Inkubator Przedsiębiorczości
Jednym z wiodących celów Strategii Miasta Dębica jest utworzenie Inkubatora
Przedsiębiorczości.
Budynek (z roku 1958), którym zostanie utworzony inkubator przedsiębiorczości
wymaga generalnego remontu. Jest to budynek 3 kondygnacyjny, podpiwniczony
o następujących parametrach:
1. Powierzchnia użytkowa kondygnacji naziemnych – 2245,5 m2.
2. Kubatura 11750 m3
3. Powierzchnia użytkowa parteru – 734 m2
4. Powierzchnia użytkowa I piętra – 744,70 m2
5. Powierzchnia użytkowa II piętra – 757,8 m2
W budynku znajduje się:
- trzy sale szkoleniowe o pow. 82 m2
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- jedna sala konferencyjna – 140 m 2
- 5 biur o powierzchni 52 m2 każdy
- 46 biur i powierzchni od 17 do 44 m2
- 3 pomieszczenia socjalne
Nowo powstały inkubator będzie oferował pomoc dla osób rozpoczynających działalność
gospodarczą w tym: usługi prawne, księgowe, konsultacje, szkolenia z zakresu organizacji
i zarządzania własną firmą a także będą pomagały w uzyskaniu kontrahentów.
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ROZDZIAŁ 13: TRANSPORT I KOMUNIKACJA
Dostępność komunikacyjna i transportowa jest jednym z kluczowych elementów
wpływających na rozwój danego regionu, stanowiącym o jego potencjale ekonomicznym.
Jest to jeden z najważniejszych czynników, trwale kształtujący podstawy rozwoju
społeczno-gospodarczego poprzez stworzenie ogólnych warunków materialnej działalności
produkcyjnej, warunków dla właściwego funkcjonowania gospodarki oraz stałe stymulowanie
jej rozwoju.
Nie ulega wątpliwości, że oprócz czynników materialnych, dostępność komunikacyjna
stwarza

także

społeczne

przesłanki

dla

działalności

produkcyjnej

i usługowej. Odpowiednie położenie geograficzne w połączeniu z dobrą infrastrukturą
komunikacyjną i

transportową, wpływa na

rozwój gospodarki

poprzez

korzyści

i oszczędności.
Korzyści w tym kontekście stanowią funkcję wpływu infrastruktury na rozwój poza
infrastrukturalnych

gałęzi

gospodarczych,

wzrostu

ogólnych

inwestycji

i zatrudnienia oraz przyrostu dochodów. Z kolei oszczędności przejawiają się w obniżce cen
za usługi infrastrukturalne, co ma bezpośrednie przełożenie na obniżenie kosztów oraz
rosnącej skali wszelkiej działalności gospodarczej.
Na terenie miasta dostępne są dla ludności dwa rodzaje komunikacji zbiorowej:
kolejowa i drogowa . Kolejowa magistrala południowa (E30) umożliwia obsługę pasażerów
istniejącymi połączeniami kolei regionalnych województw podkarpackiego i małopolskiego,
jak też ogólnopolskich; pociągami dalekobieżnymi obsługiwanymi przez spółkę Inter City.
Transport drogowy ludności w skali lokalnej odbywa się w sieci linii komunikacji
miejskiej, których organizatorem jest Gmina Miasta Dębica w porozumieniu z ościennymi
Gminami wykonywany przez wewnętrznego operatora, t.j. Miejską Komunikację
Samochodową Sp. z o.o. w Dębicy. Linie komunikacji miejskiej obejmują głównie obszar
miasta oraz przyległej do niego Gminy Dębica sięgając pojedynczymi liniami do gmin:
Żyraków, Czarna i Przecław. Równolegle, pozostałe relacje drogowe z ościennymi gminami
powiatu dębickiego rozpoczynające i kończące swój bieg w Dębicy obsługiwane są przez
przewoźników indywidualnych.
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System komunikacyjny miasta, podlegający modernizacji i rozbudowie, obejmuje:
- układ kolejowy
- układ drogowo – uliczny, parkingi
- ścieżki rowerowe
Układ kolejowy na obszarze miasta tworzą:
 istniejąca magistrala kolejowa (E30) relacji Kraków - Rzeszów – Medyka, która jest
zmodernizowana oraz dostosowana do wyższych prędkości.
 Zmodernizowany dworzec kolejowy Dębica Główny oraz utworzony nowy przystanek
Dębica Wschodnia
 istniejąca główna linia kolejowa relacji Dębica - Łódź, przewidziana do modernizacji
i elektryfikacji,
 Dworzec Towarowy Dębica,
 istniejące bocznice kolejowe, obsługujące zakłady produkcyjne.
Układ drogowo - uliczny na obszarze miasta tworzą:
 Istniejąca autostrada przebiegająca na północ od miasta, poza jego granicami. Układ
uliczny jest połączony z autostradą w dwóch węzłach: zachodnim „Dębica –
Żyraków” i wschodnim „Dębica – Pustynia”.
 odcinek drogi krajowej międzyregionalnej relacji Kraków – Rzeszów - Przemyśl, tj.
obwodnica drogowa pełniąca funkcję ulicy głównej, zmodernizowana. Długość ok.
6,100 km, dwa ronda.
 odcinek drogi krajowej regionalnej relacji Dębica – Mielec, (ul. Sandomierska
i wschodni odcinek ul. Rzeszowskiej), pełniący funkcję ulicy zbiorczej. Długość ok.
2,500 km
 Ulice lokalne (miejskie i powiatowe) uzupełniające sieć uliczną i wiążące osiedlowo dojazdowy układ wewnętrzny z siecią ulic zbiorczych. Układ ulic lokalnych jest
uzupełniany projektowanymi ciągami lokalnymi zapewniającymi powiązania z siecią
ulic zbiorczych, lub obsługę obszarów przeznaczonych do zabudowy.
Drogi powiatowe – długość ok. 22 km Drogi miejskie – ogółem 109 km w tym
o powierzchni twardej - 95 km , gruntowej - 14 km.
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Zdjęcie: Wiadukt przy ul. Sandomierskiej przed remontem

Zdjęcie: Przebudowany wiadukt na ul. Sandomierskiej

Największe natężenie ruchu notowane jest na drodze krajowej, spełniającej rolę
obwodnicy miasta, drogach powiatowych, ul. Rzeszowska, ul. Krakowska, ul. Kościuszki
oraz obwodnicy północnej miasta wraz z ul. Kosynierów Racławickich, Aleja Jana Pawła II
i ul. Kwiatkowskiego. W mieście znajduje się ok. 20 rond, które spełniają ważną funkcję ze
108

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DĘBICA NA LATA 2017-2022

względu na przepustowość oraz poprawę bezpieczeństwa. Koszty bieżące dróg miejskich
(utrzymanie, przebudowa oraz remonty) to koszt ok. 8,3 mln. Najważniejsze inwestycje
drogowe dla miasta to wybudowanie nowych łączników autostrady z drogą krajową wraz
z nowym mostem na rzece Wisłoce oraz oddanie przejazdu kolejowego na ul. 1 Maja, oraz
tunelu pod torami dla samochodów osobowych pomiędzy ul. Głowackiego a fabryczną.
Ponadto ze względu na duże zapotrzebowanie , planuje się budowę nowych miejsc
parkingowych. Szacuje się, iż w centrum miasta zapotrzebowanie na miejsca parkingowych
należy zwiększyć o ok. 30 %, natomiast na terenie osiedli mieszkaniowych ok. 50%.
Tabela 32. Ścieżki rowerowe na terenie miasta Dębica.
STRATEGIA ROZWOJU ŚCIEŻEK ROWEROWYCH
ŚCIEŻKI ROWEROWE ISTNIEJĄCE
Lp

ODCINKI

POSZCZEGÓLNYCH DŁUGOŚĆ

ŚCIEŻEK
1.

Aleja Jana Pawła II

2.

ILOŚĆ

SUMA [m]

KIERUNKÓW
1 130

1

1 130

Kościuszki

760

2

1 520

3.

Księdza Nosala

605

2

1 210

4.

Krakowska

1 050

1

1 050

5.

Kosynierów Racławickich

740

2

1 480

6.

Obwodnica północna

2 736

2

5 472

7.

Rzeszowska

681

2

1 362

RAZEM:

13 224

ŚCIEŻKI I SZLAKI ROWEROWE - PLANOWANE
1.

ŚCIEŻKI

22 000

2.

SZLAKI

16 500

RAZEM:

38 500

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UM Dębica.

Ze względu na zwiększającą się popularność zdrowego trybu życia w tym jazdy na
rowerze, miasto planuje intensywny rozwój ścieżek rowerowych. Gmina Miasta Dębica
współpracuje w tym przedsięwzięciu ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki planując złożyć
wspólny projekt o dofinansowanie w tym zakresie.
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Telekomunikacja
System teletechniczny miasta w dziedzinie łączności przewodowej opierać się będzie
o istniejące, nowoczesne centrale cyfrowe i wysokoprzepustową sieć teletransmisji,
powiązaną z międzymiastowymi kablami miedzianymi i światłowodową magistralą
o znaczeniu krajowym, relacji Kraków - Tarnów - Rzeszów - Przemyśl - Lwów.
Możliwości podłączenia nowych abonentów, poprzez sukcesywne zwiększanie
pojemności central i własności przesyłowe światłowodów oraz wprowadzanie wielu
systemów łączności bezprzewodowej, są praktycznie nieograniczone od strony technicznej
i nieskrępowane uwarunkowaniami przestrzennymi. Obserwujemy znaczący spadek łączności
przewodowej,

szczególnie

dotyczący

gospodarstw

domowych

na

rzecz

rozwoju

telekomunikacji bezprzewodowej. Posiadamy coraz korzystniejsze oferty ze strony
operatorów telekomunikacyjnych, postęp technologiczny oraz aparaty telekomunikacyjne.
Łączność przewodowa docelowo pozostanie w podmiotach gospodarczych. W chwilo obecnej
łączność przewodowa oparta o światłowody i wysoką transmisyjność będzie dostarczać
nowoczesny,

szybki,

szerokopasmowy

Internet

bezpośrednio

do

gospodarstw

indywidualnych.
Bardzo dobrze rozwinięta sieć telekomunikacyjna operatorów telefonii mobilnej
w Dębicy skutkuje praktycznie 100% pokryciem naszego miasta usługą dostępu do
szybkiego Internetu w standardzie LTE, nie tylko w przestrzeni otwartej, ale również
w budynkach mieszkalnych i lokalach usługowych.
Dostawcy ogólnopolscy oraz lokalni.
W Dębicy i okolicy funkcjonuje również kilka firm świadczących usługi płatnego
dostępu do sieci Internet w technologii opartej na klasycznym kablu światłowodowym lub
skrętce. Wśród operatorów ogólnokrajowych, takich jak Telekomunikacja Polska S.A.,
Multimedia S.A. czy też Netia S.A. funkcjonuje kilku lokalnych operatorów, wśród których
należy wymienić MT.NET s.c., Multinet24 Sp. z o.o. czy też Cheeloo J. Turczyn i Wspólnicy
Sp. J..
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ROZDZIAŁ 14: OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
I GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Ochrona powietrza
Warunki klimatyczne
Klimat województwa podkarpackiego, w tym miasta Dębica, jest ściśle związany
z ukształtowaniem

powierzchni

i

podziałem

fizjograficznym.

Należy

do

klimatu

przejściowego, między klimatem oceanicznym i kontynentalnym. Stosunki termiczne
poszczególnych części województwa kształtują się pod wpływem napływu różnych mas
powietrza i związanego z nim kierunku wiatrów, stopnia zachmurzenia i wzniesienia nad
poziom morza.
W województwie podkarpackim można wyróżnić trzy zasadnicze rejony klimatyczne:
 nizinny: obejmujący północną część województwa - Kotlina Sandomierska,
 podgórski: obejmujący środkową część województwa - Pogórze Karpackie,
 górski: obejmujący południową część województwa - Beskid Niski i Bieszczady.
Dębica położona jest w rejonie klimatycznym Pogórza Karpackiego. Rejon ten ma charakter
przejściowy pomiędzy klimatem górskim a nizinnym. Można go określić jako umiarkowany
zimny. W mieście występują znaczne opady deszczu przez cały rok, nawet w najbardziej
suche miesiące. Średnioroczna temperatura wynosi 8.2 °C. Opady deszczu wahają się
w granicach 642 mm/m2/rok.
Najbardziej suchym miesiącem jest luty, ze średnią opadów 29 mm/m2. Największe opady
występują w miesiącu lipcu - średnia 93 mm/m2. Pomiędzy najbardziej suchym a najbardziej
mokrym miesiącem występuje różnica w opadach - 64 mm/m2.

Prędkość i kierunek wiatru
Ważnym czynnikiem wpływającym na rozprzestrzenianie się substancji zanieczyszczających
powietrze ma wiatr, zwłaszcza jego prędkość oraz kierunki. Cisze wiatrowe i małe prędkości
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wiatru pogarszają poziomą wentylację powietrza, co przyczynia się do wzrostu stężeń
zanieczyszczeń. Prędkość wiatru wpływa na tempo przemieszczania powietrza wraz
z zanieczyszczeniami, natomiast kierunek decyduje o trasie ich transportu.
Zanieczyszczenie powietrza w mieście Dębica spowodowane jest przede wszystkim
spalaniem paliw. Głównymi zanieczyszczeniami wynikającymi ze spalania paliw stałych są
związki siarki (SO2), azotu (NOx), pyły (o różnym poziomie ziarnistości) oraz węglowodory
aromatyczne

(benzo(a)piren),

natomiast

ze

spalania

paliw

gazowych

–

głównie

zanieczyszczenia gazowe (SO2 i NOx). Zarówno przy spalaniu paliw stałych jak i paliw
gazowych, które , jak węgiel i gaz, są pochodzenia węglowodorowego głównym składnikiem
emitowanych gazów jest również CO2.
Tabela 33. Wartość emisji zanieczyszczeń w mieście Dębicy w roku 2013 w
wyniku spalania paliw energetycznych.
Lp

Źródło emisji

Rodzaj zanieczyszczenia
CO2

SO2

NOx

Pył

B(a)P

Mg/rok

Mg/rok

Mg/rok

Mg/rok

Mg/rok

15 341,3

21,2

59,8

110,2

0,490

budownictwo 13 374 5

14,4

52,5

66,5

0,268

6,8

7,2

43,7

0,222

4 463,0

13,4

13,3

60

0,390

13 006,6

34,4

30,2

172,2

0,918

205,4

166,2

82,2

0,440

274,4

269,4

424,6

2,238

.

Budownictwo
mieszkaniowe
1

-

jednorodzinne
-

budownictwo 1 966,7

wielorodzinne
Budownictwo
2

użyteczności

publicznej,

handel, usługi
3
4

Przemysł/energetyka

Przemysł/energetyka /EU 73 255,0
ETS/
RAZEM

106 065,9

Źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Dębica

Powyższe wyniki odzwierciedlają

strukturę zużycia paliw w mieście oraz

wyposażenie źródeł w instalacje ograniczające emisję zanieczyszczeń. Odnosi się to
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szczególnie do emisji pyłu. Głównym źródłem tego zanieczyszczenia jest niska emisja
występująca w budownictwie. Łączny udział tej emisji dla budownictwa mieszkaniowego
i budownictwa użyteczności publicznej stanowi ok.40% całości emisji pyłów w mieście,
mimo kilkukrotnie mniejszego zużycia węgla i gazu w porównaniu ze zużyciem tych paliw
przez przemysł i energetykę. To samo odnosi się do emisji bardzo szkodliwych
węglowodorów aromatycznych – benzo-a-pirenu. Emisja tej substancji, będąca wynikiem
niskiej emisji, stanowi ponad 39% całej emisji benzo-a-pirenu.
Poziomy stężeń zanieczyszczeń dla tych substancji do osiągnięcia i utrzymania zostały
określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z dnia 18 września 2012 r., poz. 1031)
i wynoszą:
Dla pyłu zawieszonego PM10
POZIOM DOPUSZCZALNY
 Pył zawieszony PM10 o okresie uśredniania wyników 24 - godziny - 50 µg/m3,
 Dopuszczalna częstość przekraczania w ciągu roku – 35 dni;
 Pył zawieszony PM10 o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy –
40 µg/m3
Dla pyłu zawieszonego PM2,5
POZIOM DOPUSZCZALNY dla wartości średniorocznej, ze względu na ochronę zdrowia
ludzi – 25 μg/m 3, do osiągnięcia do 2015 roku oraz 20 μg/m3 do 2020 r.
Dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
POZIOM DOCELOWY
Benzo(a)piren o okresie uśredniania wyników pomiarów w roku kalendarzowym – 1 ng/m
a) Stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia „PM-10
24h” (wartość średniodobowa) na terenie miasta Dębica.
Obszar przekroczeń Pk11sPkPM10d19 zlokalizowany jest na terenie miasta i gminy Dębica,
gminy Żyraków. Zajmuje powierzchnię 4627,8 ha. Zamieszkiwany jest przez 50,3 tys. osób.
jest to obszar o charakterze rolniczym; emitowany ładunek PM10 ze wszystkich typów źródeł
wynosi 752,6 Mg; stężenia średnie dobowe osiągają maksymalnie 79,8 µg/m 3, stężenia
średnie roczne osiągają maksymalnie 47,0 µg/m 3; maksymalna liczba przekroczeń poziomu
dopuszczalnego wynosi 128; w stężeniach przeważa napływ zanieczyszczenia spoza strefy
podkarpackiej, emisja powierzchniowa oraz punktowa.
113

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DĘBICA NA LATA 2017-2022

Rysunek 13. Obszar przekroczeń poziomu

dopuszczalnego PM10 24h

Pk11sPkPM10d19 w strefie podkarpackiej w 2011 r.

Źródło: Program Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej

Rysunek 14. Przewagi typów emisji w stężeniach PM10 24h w obszarze
przekroczeń Pk11sPkPM10d19 w strefie podkarpackiej w 2011 r.

Źródło: Program Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej
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Stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia „PM-10
rok” (wartość średnioroczna) na terenie miasta Dębica.
Na terenie miasta Dębica zlokalizowano obszar przekroczeń pyłu PM-10 (oznaczony jako
Pk11sPkPM10a04), który zajmuje powierzchnię 42,4 ha. Zamieszkiwany jest przez 600 osób.
Jest to obszar o charakterze miejskim. Emitowany ładunek PM10 ze wszystkich typów źródeł
wynosi 20 Mg. Stężenia średnie roczne osiągają maksymalnie 47,0 µg/m 3. Stężenia średnie
dobowe osiągają maksymalnie 79,8 µg/m 3. Maksymalna liczba przekroczeń poziomu
dopuszczalnego wynosi 91.

Rysunek

15.

Obszar

przekroczeń

poziomu

dopuszczalnego

PM10

rok

(Pk11sPkPM10a04) w mieście Dębica w 2011 r.

Źródło: Program Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej

W stężeniach przeważa napływ zanieczyszczeń spoza strefy podkarpackiej oraz emisja
powierzchniowa.
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Rysunek 16. Przewagi typów emisji w stężeniach PM10 rok w obszarze
przekroczeń Pk11sPkPM10a04 w mieście Dębica w 2011 r.

Źródło: Program Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej

Na terenie miasta Dębica zlokalizowano obszar przekroczeń Pk11sPkPM2. Zajmuje
on powierzchnię 634,7 ha. Zamieszkiwany jest przez 29,4 tys. osób. Jest to obszar
o charakterze miejskim. Emitowany ładunek PM2,5 ze wszystkich typów źródeł wynosi
135,0 Mg. Stężenia średnie roczne osiągają maksymalnie 38,1 µg/m 3.
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Rysunek

17.

Obszar

przekroczeń

poziomu

docelowego

B(a)P

rok

Pk11sPkB(a)Pa14 w strefie podkarpackiej w 2011 r.

Źródło: Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej

Gospodarka Odpadami Komunalnymi na terenie Miasta
Utrzymanie czystości i porządku należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Na
podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 ) gminy zapewniają czystość i porządek na swoim
terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania.
 Gospodarka odpadami komunalnymi.
Na terenie Gminy Miasta Dębica nie ma instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
wszystkie odpady kierowane są do następujących instalacji:
odpady zmieszane:


Zakład Segregacji Odpadów Stałych w Paszczynie, Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica,
gmina miasta Dębica jest współudziałowcem zakładu,



Zakład Zagospodarowania Odpadów Kozodrza 39-103 Ostrów

odpady zielone:


Kompostownia bębnowa z bioreaktorem PGO Sp. z o.o. Paszczyna 62B 39-207

Brzeźnica
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
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Składowisko „ Kozodrza” Kozodrza, 39-103 Ostrów

Na terenie miasta Dębica został zorganizowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych ( PSZOK) przy ul. Drogowców 13 w Dębicy .
Do punktu selektywnego zbierania odpadów

przyjmowane są zebrane w sposób

selektywny odpady ze szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań
wielomateriałowych, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,
odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady mebli i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone, popiół i żużel
z domowych palenisk.
 Inwestycje w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.
W roku 2014 Gmina Miasta Dębica realizowała zadanie związane z budową Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Dębicy. Zakres zadania
obejmował wykonanie utwardzanego placu manewrowego z miejscami postojowymi, wiaty
na kontenery z odpadami, budynku socjalno – biurowy, wagi najazdowej oraz ogrodzenia.
W roku 2015 zostały zakupione do PSZOK-u kontenery na odpady segregowane w ilości
14 sztuk o pojemności od 7 m³ do 36 m³ , a także zainstalowano system monitorujący.
Gmina Miasta Dębica jest współwłaścicielem Przedsiębiorstwa Gospodarowania
Odpadami w Paszczynie. Działalności spółki polega na kompleksowym gospodarowaniu
odpadami z terenu gminy Dębica i okolic. Wszystkie odpady, które trafiają do Zakładu w
zależności od ich rodzaju podlegają dalszym czynnością w procesie technologicznym, aby
uzyskać jednolity surowiec wtórny.
Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., w latach

2012 – 2016

zrealizowało projekt pn. „Rozbudowa Zakładu Segregacji Odpadów Stałych w Paszczynie
wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1
– Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym
uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.
W sierpniu 2014r. oddana do użytkowania została pierwsza cześć rozbudowy, przede
wszystkim hala główna z linią technologiczną sortowni odpadów zmieszanych i z selektywnej
zbiórki, budynek buforowy, budynek magazynowy odpadów niebezpiecznych, stacja
TRAFO, wiata do magazynowania kompostu, magazynu do przetrzymywania czasowego
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surowców wtórnych, waga samochodowa oraz infrastruktura techniczna towarzysząca (place
postojowe, wewnętrzne ciągi komunikacji pieszej i jezdnej, zieleń, ogrodzenie, sieć wod-kan.)
Ponadto Zakład wyposażony został w kontenery, samochody typu hakowiec do pojemników
o poj. 36 m3, przyczepy do w/w samochodów, wózek widłowy, ładowarkę kołową,
zamiatarkę. Wydajność linii technologicznej to 20 tys. Mg/rok przy pracy jednozmianowej,
a docelowa wydajność to 50 tys. Mg/rok.
W I kwartale 2015r zakończono prace nad rozbudową instalacji do biologicznego
przetwarzania odpadów powstałych w procesie mechanicznej obróbki zmieszanych odpadów
komunalnych. Inwestycja pozwoliła na zwiększenie wydajności kompostowania do 25 tys.
Mg/rok, a także na zmniejszenie uciążliwości tego procesu, ponieważ prowadzony jest
w zamkniętej hali, a dodatkowo zainstalowany biofiltr skutecznie eliminuje nieprzyjemny
zapach.
Rozbudowa zakładu, w tym kompostowni przyczyniła się do uzyskania z dniem
01.01.2015r. statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)
dla Regionu Zachodniego województwa podkarpackiego.
Ponadto w roku 2015 zakupiono linię do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych
PET. Linia pozwoli przetworzyć do 1000 Mg/rok odpadów PET pochodzących z selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych. Produktem finalnym jest płatek PET, który jest półproduktem
do przetworzenia u innych przetwórców tworzyw sztucznych.
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Ilości odebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu
miasta Dębica.

Rodzaje odebranych odpadów komunalnych
od
mieszkańców z terenu Miasta Dębica
niesegregowane zmieszane odpady komunalne
papier
szkło
metal, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe
odpady zielone i ulegające biodegradacji
lekarstwa
popiół
baterie
RAZEM

2014
T
7419,96
92,1
321,41
880,74
420,02
0,42
139,3
0,48
9274,43

2015
T
7639,12
140,36
386,78
936,54
692,64
1,24
430,12
0,06
10226,86

2016
T
7990,8
167,86
413,32
936,39
969,66
1,33
515,53
0,16
10995,05

Razem ZMIESZANE
Razem BIO
Razem SEGREGOWANE
Razem PSZOK
RAZEM

7419,96
420,02
1434,45
108,32
9382,75

7639,12
692,64
1895,1
492,56
10719,42

7990,8
969,66
2034,59
772,99
11768,04

Tabela. 33 Odpady komunalne odebrane od mieszkańców z terenu Miasta Dębicy.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Biura Gospodarowania
Odpadami UM Dębica.
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Tabela 34. Ilość odpadów komunalnych segregowanych odebranych w punkcie PSZOK

odpady wielkogabarytowe
sprzęt elektroniczny
zużyte opony
opakowania z papieru i tektury
opakowania plastikowe + metal
szkło budowlane
opakowania ze szkła
odzież
odpady komunalne ulegające biodegradacji

2014
T
35,79
6,73
3,92
1,21
1,67
0
0,96
2,42
16,18

2015
T
127,5
24,12
11,46
8,44
4,14
0
11,1
13,56
56,38

2016
T
241,96
36,22
20,66
13,32
0
35,66
7,36
17,98
70,96

zmieszane odpady budowlane
farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze
lampy fluorescencyjne
baterie
popiół
Razem

39,44
0
0
0
0
108,32

229,64
4,68
0
0
1,54
492,56

313,35
10,62
0,1
0,08
4,72
772,99

Rodzaje odpadów komunalnych

Tabela 35. Odebrane odpady komunalne w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Wyszczególnienie

Ilość odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców [T]

Ilość mieszkańców wg złożonych deklaracji
Ilość odebranych odpadów komunalnych w przeliczeniu na
jednego mieszkańca w [kg]

2014

2015

2016

9382,75

10719,42

11768,04

38491

38153

38698

243

280

304

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Biura Gospodarowania
Odpadami UM Dębica.
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Tabela 36. Dane dotyczące segregacji odpadów komunalnych z terenu miasta Dębica.

Wyszczególnienie
osoby zameldowane na terenie miasta Dębica
osoby zamieszkujące wg złożonych deklaracji
liczba mieszkańców, którzy segregują odpady komunalne
liczba mieszkańców, którzy niesegregują odpadów
komunalnych
Ilość mieszkańców, którzy segregują odpady komunalne w %
Ilość mieszkańców, którzy niesegregują odpady komunalne w
%

2014

2015

2016

46268
38491
34572

45863
38153
34245

45588
38698
34693

3919

3908

4005

89,82

89,75

89,65

10,18

10,25

10,24

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Biura Gospodarowania
Odpadami UM Dębica.

Kampania Edukacyjno - informacyjna.
W roku 2015 w ramach działań edukacji ekologicznej zrealizowano projekt pn: „ EKO
Ogród Małych Odkrywców – edukacja ekologiczna przedszkolaków z miasta Dębica”,
EKO Ogród Małych Odkrywców to zadanie w ramach edukacji ekologicznej, które zostało
zrealizowane w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Parku Jordanowskim.
Zakres przedsięwzięcia obejmował zakup wyposażenia do budynku Przedszkola między
innymi:
 tablicy interaktywnej z projektorem, laptopa, drukarki ze skanerem,
 zestawy do badania wody, gleby i powietrza, filmy edukacyjne, aparat fotograficzny,
lupy, mikroskopy, lornetki, stanowiska do prowadzenia zajęć plastycznych,
stanowiskado prowadzenia doświadczeń,
 krzesełka i stoliki, meble do przechowywania zakupionego sprzętu,
do przyległego ogródka zakupiono:
 altanę z wyposażeniem, sprzęt do zajęć ruchowych,
 kompostownik, pojemniki do segregacji,
 szklarnię, budki lęgowe dla ptaków.
Idea realizacji projektu zrodziła się w oparciu o rzeczywiste, zdefiniowane problemy,
coraz częściej występujące w naszym społeczeństwie. Należą do nich przede wszystkim brak
elementarnej wiedzy na temat ochrony środowiska, gospodarki odpadami, otaczającej nas
przyrody, a także zdrowego trybu życia. Dlatego projekt obejmuje cztery obszary tematyczne
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– niezwykle istotne w procesie edukacji przedszkolnej tj. socjalizacja, ochrona środowiska,
sport i kultura.
Dzieci zaszczepione tematyką ekologiczną, w dalszym procesie edukacyjnym mogą być
prekursorami „inicjatyw ekologicznych” i akcji zmierzających do poprawy stanu środowiska
w szkole podstawowej, gimnazjum czy w szkole średniej.
Według założeń, edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych, ich zaangażowanie
i satysfakcja

przełożą

się

na

zainteresowanie

tematyką

ochrony

środowiska

i odpowiedzialności za otaczające nas środowisko zarówno ich rodziców, jak i znajomych.
W roku 2016 wykonano drugi projekt pn.: Pracownia ekologiczna – edukacja
najmłodszych dębiczan, który został zrealizowany w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich
Saperów przy ul. Grottgera 3.
Zakres przedsięwzięcia obejmował zakup wyposażenie sali lekcyjnej między innymi:
 w

projektor

multimedialny,

wizualizer,

mikroskopy,

modele

edukacyjne

przedstawiające zjawiska przyrodnicze, zestawy do badań wody gleby, lornetki, lupy,
meble do przechowywania sprzętu,
do przyszkolnego patio zakupiono:
 drewnianą altanę, gdzie dzieci w okresie wiosennym, letnim i jesiennym na świeżym
powietrzu wśród drzew i krzewów będą wykonywać doświadczenia na modelach
edukacyjnych, prowadzić zajęcia plastyczne,
 pojemniki do segregacji, ogródek meteorologiczny, zegar słoneczny.
W ramach edukacji ekologicznej Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami
w Paszczynie wykonało tablice informacyjne dotyczące zasad prawidłowej segregacji
odpadów „ SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW -WŁĄCZ SIĘ W SEGREGACJĘ”.
Tablice zostały umieszczone w punktach zbiórki odpadów przy zabudowie wielolokalowej
i placówkach oświatowych.
Ponadto na bieżąco prowadzone są działania mające na celu rozpowszechnienie
wiedzy ekologicznej w placówkach oświatowych na terenie miasta Dębica.
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ROZDZIAŁ 15: MIESZKALNICTWO I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI
Efekty budownictwa mieszkaniowego oraz niemieszkalnego odzwierciedlają kondycję
społeczno-gospodarczą danej jednostki samorządu terytorialnego. Efektywny rozwój
budownictwa mieszkaniowego odzwierciedla atrakcyjność miasta jako miejsca do życia,
z kolei efekty budownictwa niemieszkalnego napędzają gospodarkę regionu i świadczą
o podejmowaniu nowych inwestycji..
Zasób mieszkaniowy miasta
Według stanu na 31.12.2015 r. zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Dębica stanowią:
 452 lokale komunalne o powierzchni 18 325 m2 znajdujące się w 56 budynkach
wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Administrację Domów Mieszkalnych
Sp. z o.o. w Dębicy
 50 lokali komunalnych o powierzchni 2 381 m2 znajdujących się w12 budynkach
będących w 100 % w posiadaniu Gminy Miasta Dębica w zarządzie ADM Sp. z o.o.
 64 lokale socjalne o powierzchni 2 063 m2 znajdujących się w 8 budynkach będących
własnością Gminy Miasta Dębica w zarządzie ADM Sp. z o.o.
 56 lokali komunalnych o powierzchni 2 249 m2 znajdujących się w 9 budynkach
będących w obcym zarządzie.
Łącznie zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Dębica stanowi:
 558 lokale komunalne o powierzchni 22 955 m2
 64 lokale socjalne o powierzchni 2 063 m2
W ciągu ostatnich kilkunastu lat sukcesywnie sprzedawane są mieszkania komunalne
na rzecz najemców. Gmina w swoim zasobie posiada lokale użytkowe, które w większości są
wynajmowane.
Uchwała Rady Miasta z 25 czerwca 2007 r. określa zasady wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Dębica. Według tych zasad
przyznawane są lokale komunalne i socjalne dla rodzin spełniających warunki określone
w uchwale. Lokale przeznaczone do najmu pozyskiwane są z istniejących zasobów.
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Wykazy budynków przedstawione zostały w tabelach:
Tabela 34. Wykaz budynków komunalnych będących w 100 % w posiadaniu
Gminy Miasta Dębica w zarządzie ADM Sp. z o.o.
Adres

Lokale mieszkalne

Lokale użytkowe

Powierzchnia

Ilość

Powierzchnia

Ilość

Rzeszowska 24

330,71

7

66,64

1

Rzeszowska 27

98,91

2

121,00

2

Mościckiego 38

141,65

2

Mościckiego 40

463,19

7

Wielopolska 4

152,99

5

32,48

2

Kraszewskiego 18

62,75

1

Cwena 4

72,93

1

Rynek 44

48,21

1

47,99

1

Piekarska 9

336,21

2

232,46

1

Reymonta 1

411,96

16

Sobieskiego 14

60,00

1

Głowackiego 18

201,60

5

Razem

2 381,11

50

500,77

7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udzielonych przez UM – Wydział Gospodarki Komunalnej.

Tabela 2. Wykaz budynków socjalnych będących w 100 % w posiadaniu Gminy Miasta
Dębica w zarządzie ADM Sp. z o.o.
Tabela 3. Wykaz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ADM Sp. z o.o.
w budynkach z udziałem Gminy Miasta Dębica i nie stanowiących zasób Gminy Miasta
Dębica
Tabela 4. Wykaz lokali komunalnych będących w obcym zarządzie
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Tabela 5. Wykaz budynków mieszkalnych według okresu budowy i stany technicznego
Tabela 6. Wykaz lokali użytkowych zasoby Gminy Miasta Dębica zarządzane przez ADM
Sp. z o.o.
Adres

Lokale socjalne
Powierzchnia

Ilość

Rzeszowska 27

41,66

1

Mościckiego 9

130,40

4

Mościckiego 9a

790,90

32

Mościckiego 11

130,40

4

Mościckiego 11A

266,82

6

Mościckiego 11B

266,82

6

Głowackiego 18

284,58

7

Wielopolska 21

151,41

4

Razem

2 063,00

64

Adres

Lokale komunalne
Powierzchnia

Ilość

Wielopolska 25c

36,85

1

Kościuszki 40

790,77

22

Konarskiego 25

68,11

1

Konarskiego 29

67,87

1

Łysogórska 12

32,24

1

Robotnicza 4

114,00

3

Świętosława 3

178,49

3

Świętosława 5

264,16

5

Sobieskiego 13

696,52

19

Razem

2 249,01

56
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Grunty komunalne
Na dzień 31.12.2015 r. grunty z uregulowanym stanem prawnym stanowiące własność Gminy
Miasta Dębica posiadają powierzchnię - 307 ha
W powierzchni tej znajdują się :
grunty w wieczystym użytkowaniu

-

157 ha

grunty w dzierżawie

-

10 ha

grunty przekazane w trwały zarząd

-

23 ha

Grunty z uregulowanym stanem prawnym są to nieruchomości posiadające założoną księgę
wieczystą na rzecz Gminy Miasta Dębica.
Gmina Miasta Dębica jest również wieczystym użytkownikiem gruntów Skarbu Państwa
o powierzchni - 5 397 m2 .
Grunty komunalne zagospodarowane są m.in. jako: grunty będące w wieczystym
użytkowaniu osób fizycznych, prawnych i Spółdzielni, grunty zajęte pod obiekty sportowe
i kulturalne, grunty zajęte pod obiekty oświatowe (użyczenie i prawo trwałego zarządu),
grunty zagospodarowane jako cmentarze, grunty przeznaczone pod ogródki działkowe oraz
drogi, place, tereny zielone.
Dla gruntów posiadających nieuregulowany stan prawny tj. mienia pożydowskiego,
zagospodarowanych na cele miejskie gruntów własności osób fizycznych oraz gruntów
w stosunku do których toczy się postępowanie komunalizacyjne Gmina Miasta Dębica pełni
rolę władającego.
Powierzchnia gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym, będących we władaniu Gminy
Miasta Dębica wynosi około 47,95 ha o szacunkowej wartości około 4,9 mln zł. W skład tych
gruntów wchodzą grunty zajęte pod rowy, potoki, drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne dla
których Gmina Miasta Dębica pełni rolę władającego według zapisów
w ewidencji gruntów i budynków oraz mienie pożydowskie.
Aktualnie toczą się dwa postępowania sądowe zmierzające do regulacji stanu prawnego
poprzez zasiedzenie nieruchomości pożydowskich obejmujące dwie działki oraz zasiedzenie
części ulicy Wielopolskiej. Postępowania sądowe są długotrwałe, trwające kilka lat.
Regulacja gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym następuje sukcesywnie na podstawie
postanowień sądowych (postanowienia o zasiedzenie), decyzji administracyjnych (nabycie
z mocy prawa pod drogi publiczne).
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Gmina Miasta Dębica sukcesywnie nabywa prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
poprzez komunalizację.
W 2015 roku nastąpiły zmiany w zasobach gruntów stanowiących własność Gminy Miasta
Dębica.
Dotyczą one przyrostu powierzchni gruntów z uwagi na:
730 m2



- komunalizację mienia – skomunalizowano działki o powierzchni



- nabycie na własność w drodze umów cywilno – prawnych

-

4 211 m2



- nabycie własności w drodze decyzji administracyjnych

-

1 295 m2



- nabycie na własność na podstawie postanowień sądowych

-

-

445 m2

Równocześnie zmniejszyła się powierzchnia gruntów komunalnych z uwagi na :
- sprzedaż w drodze umów cywilno – prawnych – sprzedano działki o powierzchni 1 ha
02 a 60 m2.
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez użytkowników
wieczystych - 1896 m2
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność na rzecz użytkownika wieczystego –
9 698 m2
- decyzje administracyjne – 945 m2

Powierzchnia gruntów komunalnych
Ogółem stan na 31.12.

Miasto

Dębica

Tworzące gminny zasób nieruchomości

2013

2014

2015

2013

2014

2015

ha

ha

ha

ha

ha

ha

460

458

455

304

306

307
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Oferta inwestycyjna
1. Działki przy ul. Metalowców o powierzchni 8 228 m2 z budynkiem byłego biurowca
2. Teren przy ul. Metalowców – Mościckiego o powierzchni 17 024 m2 zabudowany
bocznicą kolejową
3. Tereny przy ul. Kosynierów Racławickich przy oczyszczalni ścieków o powierzchni
19 416 m2
4. Tereny rekreacyjne z basenami odkrytymi przy ul. Sobieskiego o powierzchni
12 02 m2
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ROZDZIAŁ 16: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NATURALNEGO
Dębica jest największym ośrodkiem kulturalnym w powiecie, w którym cyklicznie
odbywają się różnorodne wydarzenia artystyczne o zasięgu lokalnym, regionalnym,
ogólnopolskim a nawet międzynarodowym.
Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły w roku 2014 wg danych
GUS 3 667 657,49.

Wykres 20. Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w Dębicy
w latach 2010 - 2014.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS

Jak prezentuje powyższy wykres wydatki na kulturę oraz ochronę dziedzictwa
narodowego w mieście Dębica w latach 2010-2014 corocznie od 2011 roku posiadają
tendencję wzrostową. Wydatki na prezentowanym poziome jednakże nie są w stanie
zaspokoić wszystkich potrzeb, jakie posiadają działające w mieście jednostki kulturalne.
Należy wspomnieć tutaj, iż Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 3 listopada 2011 r. został wdrożony
program oszczędnościowy w Gminie Miasta Dębica, który obejmował lata 2011 - 2014.
Zakładał on ograniczenie w maksymalnym stopniu wydatków bieżących budżetu oraz dotacji
między innymi dla jednostek kultury. Dlatego ważne źródło współfinansowania, zarówno
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bieżącej działalności operacyjnej, jak i projektów o charakterze inwestycyjnym (zwłaszcza
remontów i zakupów nowoczesnego wyposażenia), powinny stanowić środki zewnętrzne
a w szczególności regionalne i krajowe wsparcie w ramach programów operacyjnych Unii
Europejskiej.
Życie kulturalne mieszkańców Dębicy toczy się przede wszystkim przy udziale i za
pośrednictwem licznych instytucji kultury. Inicjują one ważne wydarzenia kulturalne,
ale także motywują i zachęcają do uczestnictwa w przedsięwzięciach służących podtrzymaniu
dziedzictwa kulturowego i dążeniu do coraz większej atrakcyjności miasta.
Warto zatem pogłębić wiedzę o zlokalizowanych w Dębicy domach kultury, galeriach,
muzeach i bibliotekach, czy innych centrach kulturalnych, o ich propozycjach na spędzenie
wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań i pasji oraz ich osiągnięciach i organizowanych
przez nie imprezach.
Miasto aplikuje do dwóch konkursów dotyczących modernizacji domów kultury ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
Domy Kultury
Do jednostek ze sfery kultury i ochrony dziedzictwa narodowego działających
najprężniej na terenie miasta Dębica należą:

1.

Miejski Ośrodek Kultury.
Miejski Ośrodek Kultury jest jednostką organizacyjną kultury wpisaną do rejestru

samorządowych instytucji kultury. Organizatorem MOK jest Gmina Miasto Dębica. Siedziba
MOK mieści się przy ulicy Sportowej 28.
Podstawowym założeniem działalności MOK jest tworzenie sprzyjających warunków dla
rozwoju wszelkich form aktywności kulturalnej mieszkańców Dębicy.
Zróżnicowana oferta kierowana jest zarówno do szerokiego, jak i bardziej wyrafinowanego
kręgu odbiorców. Obejmuje ona zarówno duże masowe imprezy rozrywkowe, jak i te
kameralne dla elitarnej widowni.
Zadania MOK:
 organizowanie czasu wolnego mieszkańców
 tworzenie

warunków

do

rozwoju

zainteresowań

i

uzdolnień

dębiczan

ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży
 tworzenie warunków do uczestniczenia dębiczan w wydarzeniach kultury wysokiej
 promowanie i prezentowanie środowiska kulturalnego miasta
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 kultywowanie lokalnych i regionalnych tradycji
 pielęgnowanie wartości patriotycznych
 wspieranie i promowanie talentów
 integrowanie środowiska twórczego
 współpracowanie

ze

stowarzyszeniami,

jednostkami

samorządowymi

i animatorami kultury
 wspieranie inicjatyw kulturalnych w dębickich parafiach
 szeroka współpraca ze szkołami i całym środowiskiem oświatowym
Powyższe zadania realizowane są poprzez:
 organizowanie

różnego

rodzaju

imprez

artystycznych,

upowszechniających

różnorodne dziedziny kultury i sztuki – czyli koncerty, wystawy, spektakle, konkursy,
festiwale,

przeglądy

o

zasięgu

lokalnym,

regionalnym,

ogólnopolskim

i międzynarodowym prowadzenie kół zainteresowań i zespołów artystycznych
koordynowanie działań kulturalnych na terenie całego miasta
 promowanie i rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego
 prezentowanie działalności innych placówek, organizacji i stowarzyszeń
 współdziałanie

z

instytucjami

kultury,

szkołami,

stowarzyszeniami

kultury

i innymi w zakresie organizacji życia kulturalnego miasta
 inicjowanie, organizowanie i aktywne uczestniczenie w świętach i obchodach
rocznicowych ważnych dla Polaków, miasta i jego mieszkańców
 podtrzymywanie więzi artystów, ludzi kultury i sztuki pochodzących z Dębicy
z rodzinnym miastem, poprzez prezentowanie ich dorobku mieszkańcom
 dbanie i czuwanie nad prawidłowym przepływem informacji dot. planowanych
przedsięwzięć kulturalnych, tak, by były one czytelne i docierały do wszystkich
mieszkańców miasta.
Miejski Ośrodek Kultury jest głównym organizatorem imprez miejskich, takich jak Dni
Dębicy czy Wakacje z kulturą. Współpracuje z instytucjami kulturalnymi i oświatowymi
powiatu dębickiego przy organizacji spotkań i koncertów okolicznościowych, obchodów
świąt państwowych (Narodowe Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień
Flagi RP, Dzień Żołnierzy Wyklętych, dni patronów, festyny parafialne, Dembicka Giełda
Staroci i jarmarki, rocznica śmierci Papieża JP II i Zaduszki z Janem Pawłem II). Wraz
z organizacjami samorządowymi oraz prywatnymi agencjami, stowarzyszeniami, fundacjami
współtworzy duże imprezy artystyczne: m.in. coroczne premiery dębickich oper z polskiej
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i światowej literatury muzycznej, Galicyjskie Konfrontacje Kapel Ludowych i Zespołów
Śpiewaczych, Dni Sztuki.
W placówkach MOK odbywa się bardzo wiele konkursów i przeglądów artystycznych
o charakterze regionalnym i ogólnopolskim. Prowadzona jest szeroka działalność edukacyjna,
działa kilkanaście grup artystycznych.
MOK wychodzi ze swoimi działaniami także poza placówki i angażuje społeczeństwo
do uczestnictwa w życiu kulturalnym Dębicy poprzez organizację imprez plenerowych,
koncertów, pikników rodzinnych, zabaw i konkursów dla dzieci i młodzieży, happeningów,
różnorodnych warsztatów i plenerów artystycznych, imprez wyjazdowych do teatrów, oper,
filharmonii by umożliwić mieszkańcom większy kontakt ze sztuką wysoką.
Placówkami Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy są: Dom Kultury "MORS" (ul. Sportowa
28), Dom Kultury "ŚNIEŻKA" (ul. Bojanowskiego 18), Dom Kultury i Kino „KOSMOS”
(ul. I. Lisa 3). Galeria Sztuki (ul. Akademicka 8). W domach kultury Miejskiego Ośrodka
Kultury prowadzone są zajęcia rozwijające umiejętności artystyczne, organizowane są liczne
przeglądy i konkursy oraz projekcje filmowe. Galeria Sztuki prowadzi działalność
wystawienniczą i edukacyjną. Prezentowane są tam prace znanych polskich artystów,
twórców spoza naszego kraju, a także artystów regionalnych. Galeria prowadzi również
zajęcia z rysunku dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wykłady z historii sztuki, warsztaty
z zaproszonymi twórcami oraz jest organizatorem plenerów malarskich.
2. Dom Kultury „MORS”
w ramach stałych form pracy działają tutaj między innymi:
 Zespół Pieśni i Tańca "IGLOOPOLANIE" - od przeszło 35 lat odnosi sukcesy
w Polsce, wielu krajach Europy prezentując polskie pieśni i tańce narodowe
i regionalne, krzewiąc tym samym polskość a tym samym wartości patriotyczne.
Zespół jest członkiem C.I.O.F.F. –Międzynarodowego Stowarzyszenia Zespołów
Folklorystycznych i Twórców Ludowych, co daje mu prawo do reprezentowania
Polski na międzynarodowych przeglądach w kraju i za granicą. Wraz z dziecięcym
i młodzieżowym zapleczem, kapelą i grupą wokalną tworzy studwudziestoosobową
rodzinę, regularnie podnoszącą swoje umiejętności taneczne i muzyczne.
 Zespół Pieśni i Tańca „Mali Igloopolanie” – od kilkunastu już lat w dziecięcym
zespole Pieśni i Tańca ćwiczy ok. 100 dzieci. Z roku na rok rośnie liczba osób
zainteresowanych tą forma tańca.
 Kapela Zespołu Pieśni i Tańca „Igloopolanie”.
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 Chór

gospel

„GOOD

WAY”

z

bardzo

ciekawym

repertuarem

pieśni

ewangelizacyjnych.
 Zespół rockowy
 Zespół jazzowy.
 Zajęcia plastyczne dla dzieci najmłodszych, zajęcia które wprowadzają dzieci
w podstawowy świat plastyki ucząc ich kolorów, kształtów ,struktury, postrzegania
zjawisk, zdarzeń w otaczającym ich świecie.
 Koło tkactwa artystycznego dla młodzieży i dorosłych.
W placówce swoje miejsce od wielu już lat mają także pozainstytucjonalne działania
artystyczne prowadzone przez osoby prywatne i stowarzyszenia, którym wypożyczamy sale
na prowadzenie zajęć i wspomagamy przy tworzeniu wszelkiego rodzaju wartości
artystycznych takich jak : koncerty, konkursy-przeglądy :
 Mistrzowska Szkoła Tańca i Ruchu SOUL DANCE - w swoich szeregach skupia
ok. 200 osób, głównie dzieci i młodzieży w kilku grupach wiekowych. Każdego roku
odnoszą spektakularne sukcesy, tytuły mistrzów i wicemistrzów kraju, a w ostatnich
latach także mistrzowskie tytuły w Europie i świecie.
 Złota Para – to Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca Towarzyskiego organizujące
szkolenie w zakresie tańca towarzyskiego w różnych grupach wiekowych.
Stowarzyszenie organizuje turnieje o zasięgu regionalnym i
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Rysunek 18. Zespół Pieśni i Tańca „Igloopolanie”. Koncert z okazji 35-lecia
istnienia zespołu 16.11.2013r.

Źródło: fot.www.studiogawie.pl

W Domu Kultury „MORS” odbywają się cyklicznie liczne przeglądy, konkursy,
festiwale takie jak: Podkarpacki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów
Tanecznych o „Złoty Gryf”, Festiwal Piosenki Osób z Niepełną Sprawnością.
Co roku odbywają się tutaj imprezy w ramach Dni Sztuki , Międzynarodowego Dnia Teatru,
Światowego Dnia Tańca a także inne imprezy okolicznościowe (koncert noworoczny,
koncerty z okazji dnia kobiet, dnia babci i dziadka, imprezy walentynkowe mikołajkowe.
Odbywają się także koncerty i imprezy o charakterze integracyjnym i charytatywnym
(przeglądy talentów uczestników świetlic środowiskowych, spotkania Środowiskowych
Domów Samopomocy, Mikołajki dla dzieci objętych pomocą MOPS, impreza pod hasłem
„Mikołaj Dociera Wszędzie”).
Piękną tradycją obchodów Święta Narodowego 3 Maja stały się w Dębicy premiery
operowe. Spektakle, a do roku 2013 było ich już 17, realizowane są siłami amatorów,
lokalnych zespołów tańca ludowego, chórów, młodzieży oraz śpiewaków zawodowych.
Jednorazowo w charakterze aktorów, bierze w nich udział ok. 150 mieszkańców Dębicy
i okolic. Bazą dla tych niezwykłych wydarzeń kulturalnych jest Dom Kultury „MORS”.
Scena i sala widowiskowa oraz pracownie muzyczne są dla nich miejscem treningów, prób
i występów. W dębickich operach corocznie uczestniczy około 6 tysięcy widzów.
135

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DĘBICA NA LATA 2017-2022

Oprócz stałych form działalności kulturalnej i cyklicznych imprez artystycznych w Domu
Kultury MORS odbywa się cały szereg koncertów, spektakli i warsztatów organizowanych
przez MOK, szkoły, stowarzyszenia i fundacje.
W sumie rokrocznie organizowanych jest ponad 100 różnych imprez artystycznych.
Dom Kultury Mors powstał w 1977 r. Od tamtej pory jego siedzibę stanowi obiekt
przy ul. Sportowej, którego istotnym elementem jest największa na Podkarpaciu sala
widowiskowa.

Służy

ona

wyłącznie

do

prezentowania

dorobku

kulturalnego,

upowszechniania kultury oraz do szeroko pojętej edukacji kulturalnej. Niestety jej stan
techniczny i poziom wyposażenia pozostawiają wiele do życzenia.

Podobnie jak sala

widowiskowa tak i cały budynek DK „MORS” wymagają szybkiego i generalnego remontu.
1.2. Dom Kultury "ŚNIEŻKA" jest najstarszą placówką kulturalną w powiecie dębickim,
z ponad stuletnią tradycją. Mieści się w dawnym budynku dębickiego oddziału Polskiego
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” przy ul. Bojanowskiego, wpisany do rejestru
zabytków, rozbudowanym i zmodernizowanym w latach 1970 – 1973. Aktualnie prowadzi
stałą działalność kulturalną skupiając się głownie na edukacji artystycznej dzieci i młodzieży
poprzez prowadzenie następujących zespołów i grup artystycznych :


Grupa artystyczna „SAFO” – w której młodzież (14-16 lat) rozwija swoje talenty
aktorskie i recytatorskie. Przygotowuje autorskie widowiska teatralne i spektakle
okolicznościowe na miejskie i powiatowe uroczystości religijno- patriotyczne.
Prezentuje też swoje

artystyczne dokonania podczas imprez wojewódzkich

i ogólnopolskich (Tarnów, Rzeszów, Częstochowa).


Grupa teatralna T.LAB skupiająca młodzież w wieku od 16 lat i dorosłych; to teatr
nowoczesny, poszukujący , próbujący tworzyć na bazie performance.



Dziecięcy Teatr FANTAZJA – 2 grupy :

I.

dzieci w wieku 5-8 lat

II. dzieci w wieku 9-12 lat.
Grupy pracują na bazie dramy, zajęcia poprzez ćwiczenia obejmujące kształcenie
sprawności zmysłowej i ruchowej. Dzieci poznają istotę teatru oraz podstawy sztuki
aktorskiej. Bawiąc się - uczą zasad emisji głosu, prawidłowej dykcji i ruchu scenicznego.


Wokalna grupa dziecięca ( Studio Piosenki) – przygotowuje dzieci i młodzież
do konkursów

i

przeglądów

a

także

na uroczystości lokalne
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 ISKIERKI i PANTERA - dziecięce zespoły tańca nowoczesnego, zorganizowane
w dwie grupy wiekowe – 6-8 i 9-12 lat.
 Zajęcia baletu z elementami rytmiki - 2 grupy wiekowe :
I -„Mini Tutu” dla dzieci od 4 do 5 lat
II- „Tutu” dla dzieci 5-6 lat
 Taniec nowoczesny – 2 grupy wiekowe :
I-

„Mini Tik-Tak” dla dzieci od 4 do 5 lat

II-

„Tik-Tak” dla dzieci 6-8 lat

 Zajęcia plastyczne dla dzieci młodszych.
 „KURTYNA” –dramatyczny zespół teatralny dla młodzieży i dorosłych przygotowuje
spektakle teatralne z polskiej i światowej literatury dramaturgicznej . Zespół
„Kurtyna” swoją działalność rozpoczął tuż po II Wojnie światowej. Z pierwszą
premierą wystąpił w roku 1951. Zespół ma na swoim artystycznym koncie wiele
sukcesów ale i okresów przestoju. W 2015 r. kolejny raz podjęto próbę reaktywacji.
Zespół po bardzo udanej premierze „Ślubów panieńskich” Aleksandra Fredry pracuje
aktualnie nad „Pułapką na myszy” wg. Agaty Christy.
W Domu Kultury "ŚNIEŻKA" odbywają się liczne warsztaty, przeglądy i konkursy
organizowane przez MOK, takie jak: Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek, Festiwal
Piosenki „Śpiewaj razem z nami” – eliminacje powiatowe, Konkurs wokalny „Tylko Polska
Piosenka”, Dębica Open Festival, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski-eliminacje regionalne,
Dziecięcy Festiwal Słowa i Mały Konkurs Recytatorski-eliminacje regionalne, Konkurs
Recytatorski

Polskiej

Literatury

Patriotycznej,

Przegląd

Teatrów

Dziecięcych

i Młodzieżowych "Pajace”, Galicyjskie Konfrontacje Kapel Ludowych i Zespołów
Śpiewaczych, Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej, Biesiada-Jesień Literacka.
Ponadto w DK „ŚNIEŻKA” organizowane są przeglądy we współpracy ze szkołami,
samorządami i innymi podmiotami: Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych,
Ośmiu Wspaniałych, Świętojańskie Śpiewania Środowiskowych Domów Samopomocy,
Konkurs fotograficzny ŚDS-ów.
Bazą prowadzonych przez Dom Kultury "ŚNIEŻKA" działań jest budynek przy
ul. Bojanowskiego. O jego potencjale stanowią głównie sala baletowa o powierzchni 54 m2
oraz sala widowiskowo na 179 miejsc. Niestety, cały , bardzo interesujący architektonicznie
budynek znajduje się w złym stanie technicznym.
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Rysunek 19. Sala widowiskowo-kinowa przy ul. Bojanowskiego.

Źródło: zasoby DK „Śnieżka”

Dom Kultury i Kino „KOSMOS”
Dom

Kultury

i

Placówka posiadała od początku

Kino

„KOSMOS”

powstał

w

statut zakładowej instytucji kultury.

1962

roku.

Firma Oponiarska

Dębica S.A. 12 listopada 2014 r. w drodze umowy z Gminą Miasta Dębica przekazała
w użytkowanie na 15 lat budynek Domu Kultury z przeznaczeniem na prowadzenie przez
Gminę Miasta Dębica działalności kulturalno-wychowawczej. Jest to w tej chwili najlepszy pod
względem technicznym obiekt do prowadzenia takiej działalności. Dom Kultury posiada salę
widowiskowo - kinową na 370 miejsc w układzie amfiteatralnym z dużą sceną.
Miasto przeznaczyło dotację celową na zakup nowoczesnej aparatury projekcyjnej,
dzięki temu widzowie mogą oglądać filmy w jakości 2 i 3 D. W styczniu 2016 roku został także
zakupiony system elektronicznej rezerwacji i sprzedaży biletów. Dzięki takiemu wyposażeniu
możemy proponować dębickim widzom filmy premierowe. Poza projekcjami repertuarowymi
proponujemy widzom ambitne, artystyczne filmy w Dębickim Klubie Filmowym
współtworzonym razem z wolontariuszami z II LO w Dębicy oraz filmy w Kinie Konesera.
Gramy też filmy przeznaczone głównie dla Pań w ramach tzw. Babskich wieczorów. Odbywają
się tutaj także przeglądy filmów niezależnych i krótkometrażowych. Rozpoczęliśmy także w
naszym kinie transmisje i retransmisje z wydarzeń operowych i baletowych z najlepszych
teatrów świata. Dzieci

zapraszamy na „Poranki z Tatą” gdzie oprócz oglądania filmów
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czytamy im w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” bajki i opowiadania a także
ubarwiamy te spotkania konkursami z nagrodami. Oprócz seansów filmowych Kina ''Kosmos"
organizowane są imprezy estradowe i teatralne. Działają tu koła i kluby zainteresowań(brydż,
szachy, numizmatycy, pszczelarze itp.). Swoje miejsce do artystycznej pracy mają tutaj także :
 Miejska Orkiestra Dęta – ponad pół wieku uświetnia występami wszystkie lokalne
uroczystości o charakterze patriotycznym i religijnym.

Zespół był wielokrotnie

nagradzany w przeglądach regionalnych.
 Zespół Pieśni i Tańca „GRYFICI” – w ramach tej inicjatywy swoje pasje taneczne
kontynuują tancerze starsi ,wychowankowie nieistniejących już Zespołów Pieśni
i Tańca „Małopolska” i „Rzemieślnik”.
 Zespół Śpiewaczy „SENIOR” i Kapela Ludowa „SOLIDARNY SENIOR” –
kultywujące głównie folklor naszego regionu.
 Swoją siedzibę w Domu Kultury i Kinie „Kosmos” ma Polski Czerwony Krzyż oraz
seniorzy, którzy spotykają się na zajęcia rehabilitacyjne i spotkaniach towarzyskich.
Dom Kultury jest również miejscem wielu wystaw artystycznych.

Galeria
Galeria Sztuki prowadzi działalność wystawienniczą i edukacyjną. Prezentowane są
tam prace znanych polskich artystów, twórców spoza naszego kraju, a także artystów
regionalnych zwłaszcza podczas wystawy środowiskowej odwiedzanej tłumnie przez
artystów jak i widzów. Galeria prowadzi również zajęcia z rysunku dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, wykłady z historii sztuki, warsztaty z zaproszonymi twórcami oraz jest
organizatorem plenerów malarskich.
Galeria gościła prace i twórców tak wybitnych jak :Tadeusz Kantor, Jerzy
Nowosielski, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Ryszard Horowitz, Franciszek Maśluszczak i wielu
innych), Organizowane są też duże wystawy pokonkursowe i naukowe (m.in. „Świat
zmysłów”, „Nauki dawne i niedawne”.)
Biblioteki
Na terenie miasta Dębica działa Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.
Księgozbiór sieci MiPBP w Dębicy ma charakter uniwersalny i obejmuje wszystkie dziedzin
wiedzy. Tworzą go wydawnictwa polskie i wybrane obcojęzyczne. Gromadzona jest literatura
w języku: angielskim, niemieckim rosyjskim i francuskim. Około 80 % całości kolekcji
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zbiorów obcojęzycznych stanowią książki w języku angielskim. Zbiory uzupełniane są dzięki
zakupom i darom wydawnictw, instytucji oraz czytelników. Staramy się przy tym kierować
zasadami: efektywności (dostosowanie książek do potrzeb użytkowników), oszczędności
(poszukiwane są jak najtańsze oferty cenowe tych samych tytułów dostępnych na rynku
wydawniczym).
Wykres 21. Stan księgozbioru w latach 2010-2014 r.

Źródło: Opracownie własne na podstawie danych statysttcznych GUS

Tabela 35. Wydatki na księgozbiór.
Rok

Wysokoś

Środki

przeznaczone

na Liczb

ć budżetu zakup nowości
Z dotacji

a

zakupion

cena

miesz

ych

zakupion

książek

Wskaźnik

z budżetu

Średnia

% budżetu

Razem:

Liczba

ej książki

2014

1014827,8

31000

8000

23000

46725

3,05%

1575

3,37

19 zł

2015

1059854,8

41000

12000

29000

46569

3,86%

2039

4,37

14 zł

MKiDN

kańcó
w
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Wykres 22. Struktura zakupu księgozbioru.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z MiPBP.

Zasoby osobowe, są jednym z najbardziej wartościowych kapitałów Biblioteki,
zapewniający jej rozwój i ciągłe podnoszenie jakości usług, zgodne z oczekiwaniem
czytelników. Kadra pracownicza to personel, który składa się z 23 osób na 22,75 etatach,
w tym 19,75 osób zatrudnionych na stanowiskach bibliotekarskich, 12 z nich posiada
wykształcenie wyższe.
Usługi w zakresie udostępniania zbiorów i informacji oraz działania w zakresie
promocji czytelnictwa i książki sieci MiPBP w Dębicy skierowane są głównie do
społeczności miasta. Biblioteka jest naturalnym środowiskiem dla:
• rozwoju i zaspakajania potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, a także dzieci i młodzieży
uczącej się,
• studentów,
• rozwoju badań dotyczących regionu,
• dokształcania dorosłych,
• rozwoju osobowościowego i intelektualnego,
• rozwoju czytelnictwa,
• realizacji kompensacyjnej roli książki szczególnie w procesie wychowawczym dzieci i
młodzieży,
• zaspakajania potrzeb informacyjnych całej społeczności lokalnej.
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Tabela 36. Schemat podstawowych usług w latach 2014-2015.
Usługi

2014

2015

Liczba wypożyczeń

129 986

130 159

Liczba czytelników

7 264

6 705

Liczba odwiedzin

55 562

51 351

udzielonych 17 384

16 189

Liczba
informacji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS.

Odrębną grupę czytelniczą stanowią osoby niepełnosprawne / niewidome lub
niedowidzące /.To dla tej grupy odbiorców w strukturze zbiorów znajduje się kolekcja książki
mówionej / płyty CD , audiobooki/. Jednym z naszych wyzwań programowych jest rozwijanie
usług na rzecz osób niepełnosprawnych, poprzez wzbogacanie zbiorów i świadczonych usług
obejmujących m.in. organizowanie spotkań kulturalnych, a także współpracę w tym zakresie
z

organizacjami

społecznymi

samorządowymi

służącymi

rozwojowi

aktywności

niepełnosprawnych. W ostatnich latach biblioteka chcąc zapewnić możliwość korzystania
z usług osobą niewidomym i niedowidzącym wprowadziła książki na nośnikach
multimedialnych typu audiobooki. Usługi biblioteki są ogólnodostępne i bezpłatne. Zasady
i warunki korzystania ze zbiorów określają regulaminy zatwierdzone przez Dyrektora.
W dobie coraz częstszego przyswajania treści utworów drogą elektroniczną bardzo
ważnym zadaniem Biblioteki jest pielęgnowanie i upowszechnianie form działalności, które
poprzez odpowiednio skonstruowany program pracy umożliwią i będą zachęcać czytelników
do uczestnictwa w różnych formach aktywności społecznej.
W katalog inicjatyw o charakterze popularyzatorskim wpisują się następujące imprezy
i przedsięwzięcia, mające przeważnie charakter cykliczny:
•

ekspozycje

wystawiennicze

twórców

amatorów

i okolicznościowe.
• Noc Biblioteki dla najmłodszych,
• Wykłady z zakresu literatury, krytyki literackiej
• Dyskusyjny Klub Książki
• Zajęcia czytelniczo – edukacyjne w czasie ferii i wakacji
• Spotkania z przedszkolakami
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• Konkursy literackie i plastyczne promujące literaturę
• Warsztaty literackie dla dzieci i młodzieży
• Seminaria i szkolenia dla różnych grup społecznych
• Promocje książek poprzez spotkania autorskie pisarzy i ilustratorów
• Cykliczne spotkania z historią
• Promocja dębickich twórców amatorów

Muzeum Regionalne
Starania o utworzenie w Dębicy muzeum podjęto w 1960 roku z inicjatywy

byłego

Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Dębicy [obecne Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej].
Projekt został zrealizowany dopiero w 2003 r.
Na siedzibę instytucji przeznaczono budynek z końca XIX wieku po byłych koszarach
kawalerii. Pierwsze zbiory muzeum pochodziły z Izby Regionalnej TPZD, zakładowych Sal
Tradycji niektórych dębickich firm, Sali Tradycji byłego 3 pułku saperów oraz od osób
prywatnych. W 2007 roku w związku z akcją rewitalizacji terenów byłej jednostki wojskowej,
muzeum wzbogaciło się o dwa sąsiednie budynki. Jeden z nich został przeznaczony na stałą
wystawę dotyczącą historii dębickiego garnizonu wojskowego, drugi zaś na archiwum
i bibliotekę muzealną.

Źródło: http://muzeumwdebicy.pl/

Obecnie muzeum posiada następujące działy: archeologiczny, etnograficzny, geologicznoprzyrodniczy, historyczny, sztuki i wojskowy. Oprócz tego organizuje wystawy czasowe,
tematycznie

związane

z

terenami

obecnych

powiatów:

dębickiego

i

ropczycko-

sędziszowskiego, lekcje muzealne oraz warsztaty dotyczące historii kultury i sztuki.
Dysponuje także nowo utworzoną biblioteką regionalną oraz własną salką projekcyjną. Do
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chwili obecnej w muzeum znajduje się sześć stałych wystaw ukazujących historię miasta
i okolic od czasów najdawniejszych do 1944 roku.
Są to wystawy:
„Pradzieje i wczesne średniowiecze Ziemi Dębickiej” na którą składają się znaleziska
kultury materialnej [pięściaki, groty, toporki, żarna, fibule i ceramika] od okresu mezolitu do
XI wieku pochodzące głównie z wykopalisk archeologicznych prowadzonych na terenach
wiejskich wokół Dębicy oraz skamieliny fauny [m. in. kości mamucie, czaszka nosorożca
włochatego, róg żubra kopalnego] i flory znajdowane głównie w żwirowiskach usytuowanych
wzdłuż danego koryta rzeki Wisłoki.
„Dębica i jej mieszkańcy od 1358 do 1939 roku” to wystawa obrazująca historię miasta
i jego mieszkańców od czasów lokacji dokonanej przez Świętosława Gryfitę do budowy
nowoczesnych zakładów pracy w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego. Część tej
wystawy przedstawia także lokalną historię Żydów, którzy przez ponad 250 lat zamieszkiwali
Dębicę.
„Ziemia Dębicka w latach 1939-1944” jest wystawą prezentującą miasto oraz tereny gmin:
Dębica i Żyraków w okresie okupacji hitlerowskiej, jak również nawiązującą do tragicznych
losów tych z mieszkańców Ziemi Dębickiej, którzy zostali wywiezieni na Sybir i do
Kazachstanu przez sowiecką władzę.
„Dębicki salonik muzyczny” ukazuje historię ruchu muzycznego w naszym mieście
w okresie XX wieku. Uczynione to zostało w scenerii odtworzonego saloniku
mieszczańskiego, jakie bywały w Dębicy.
„Śladami rodzin: Bergerów, Kantorów i Pendereckich” to wystawa, która
w swojej idei jest zaczynem przyszłego szlaku turystyczno-historycznego po terenach
powiatów: dębickiego, mieleckiego i ropczycko-sędziszowskiego, a mającego ukazać związki
i tradycje tych zasłużonych dla polskiej kultury rodzin z naszymi terenami.
„Historia garnizonu dębickiego” jest stałą wystawą, która ukazuje losy żołnierzy,
jacy na przestrzeni XIX i XX wieku stacjonowali w Dębicy. Dotyczy to zarówno austriackich
jednostek piechoty i kawalerii, jak i kolejno stacjonujących trzech pułków kawalerii w okresie
II Rzeczpospolitej, a następnie dwóch jednostek saperskich, dla których Dębica stała się
macierzystym garnizonem.

Oprócz tego Muzeum posiada „Stare Kino”, gdzie można obejrzeć filmy dokumentalne
dotyczące historii miasta i okolic, jak również spotkać się z interesującymi osobami podczas
ich prelekcji.
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Na terenach Muzeum Regionalnego „pod chmurką” możemy zobaczyć interesującą
kolekcję militariów, jak również zbiór wozów strażackich od końca XIX do połowy
XX wieku.
Muzeum organizuje także wystawy czasowe, najczęściej związane z terenami naszego
powiatu oraz jego mieszkańcami. W okresie od 2003 do 2015 roku zorganizowano ich ponad
siedemdziesiąt. Spośród nich największymi, a równocześnie wzbudzającymi największe
emocje wśród zwiedzających były: „Wystawa łowiecka”; „Teatr Tadeusza Kantora”;
„Stulecie dębickiego sportu”; „Dziadek i wnuk – Robert Berger i Krzysztof Penderecki”;
„Portrety” – wystawa rzeźb Sławomira Micka; „Ślady Dębiczan w zbrodni katyńskiej”;
„Drogi do Niepodległej”; „Dawnych dębiczan portret własny”; „Czar kobiecego drobiazgu”;
„Za tych, co za Oceanem”; „Dębickie maki” ; „Akcja BURZA na ziemi dębickiej:; „Operacja
gorlicka na ziemi dębickiej – maj 1915r.” i „Dębica i jej mieszkańcy w obiektywie Józefa
Steca”.
Poza tym muzeum prowadzi działalność wydawniczą. W okresie ostatnich ośmiu lat
muzeum wydało 22 pozycje książkowe z serii: „Biblioteka Dębickich Gryfów” i „Dębickie
Źródła Historyczne” oraz katalogi wystawowe.
Od 2007 roku muzeum posiada własną stronę internetową: www.muzeumwdebicy.pl ,
zaś od 2010 roku własny kanał na YouTube i stronę na Facebook.
Od 2012 roku stałym partnerem muzeum jest Ludzas Novadpētniecības Muzejs z Łotwy
z partnerskiego miasta Dębicy. Co roku obydwa muzea wymieniają się wystawami
tematycznymi prezentującymi historię i kulturę obydwu miast partnerskich. Dobrym
obyczajem byłoby rozszerzenie tej idei na pozostałe miasta partnerskie.
Muzeum Regionalne w Dębicy zostało stworzone przez mieszkańców dla mieszkańców.
Głównym celem jest utrwalanie historii naszego regionu oraz osób, które ja tworzyły dla
współczesnych oraz przyszłych pokoleń. Jednocześnie zadaniem wiodącym jest budzenie
świadomości społecznej i utrwalanie wartości patriotycznych wśród młodego pokolenia.
Temu służą zarówno wykłady, prelekcje i spotkania z ludźmi nauki i świadkami historii, jak
i lekcje muzealne oraz warsztaty tematyczne skierowane do młodzieży uczącej. Tak pojęta
działalność oświatowa jest priorytetem dla Muzeum Regionalnego w Dębicy i będzie
kontynuowana i nasilana w ciągu najbliższych lat.
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Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej

Obecne Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej powstało 15 lutego 1960 roku jako
ówczesne Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Dębicy. Jego podstawowym statutowym
zadaniem było doprowadzenie do powstania Muzeum Regionalnego na terenie Dębicy.
Towarzystwo od razu zaczęło prężnie działać. Nie tylko pozyskiwano nowych członków,
ale dość szybko, bo w 1962 roku doprowadzono do wydania książki "Dębica i okolice".
Działalność wydawnicza, oraz zbieranie eksponatów do powstającej Izby Regionalnej będącej
zaczynem przyszłego muzeum zdominowała działalność Towarzystwa. Postanowiono
wydawać roczniki, opracowane przez członków TPN w Dębicy. Ich rezultatem było wydanie
trzech roczników w latach: 1969, 1971 i 1974.

W roku 1975 nastąpiła zmiana nazwy na: Dębickie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne,
które kontynuowało poprzednią działalność. Ostateczna zmiana nazwy nastąpiła w roku 1984,
kiedy to uzyskało ono obecne brzmienie, czyli Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej.
Pierwszą z pozycji wydawniczych TPZD była książka Władysława Strumskiego: "Wojenne
losy uczniów", która ukazała się w 1990 roku. Następnie, wspólnie z Muzeum Regionalnym
w Dębicy, wydano trzy pozycje pana Edwarda Wodzienia: „Dębica. Nasze muzyczne
stulecie” [2007], „A dzieła ich pójdą w ślad za nimi…” [2010] oraz „Dębica – nasze
szkolnictwo do końca XX wieku” [2013]. Pierwszą siedzibą Towarzystwa był budynek
Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy przy ulicy Słowackiego 9. Następnie Towarzystwo
dostało pomieszczenie w jednej z kamienic przy ówczesnym Placu Zwycięstwa, skąd w latach
90-tych zostało przeniesione do budynku przy ulicy Wielopolskiej 21. Obecnie, od roku 2002,
siedziba znajduje się przy ulicy Rzeszowskiej18.
Wśród założycieli oraz kolejnych działaczy należy wyróżnić osoby, które szczególnie
zasłużyły się na niwie rozwoju zarówno Towarzystwa, jak i naszej regionalnej kultury. Byli to
(w kolejności alfabetycznej): Zdzisław Czerny, Edmund Galas, Marian Goetz, Leopold Harla,
Stefan Janusz, Dionizy Jeleń, Marian Morawczyński, Eugeniusz Skowron, Władysław
Strumski i Michał Uliszak.
W 2007 roku dokonano nowelizacji statutu, dzięki czemu obok kontynuowania działalności
wydawniczej i wystawienniczej doszło do rozszerzenia działalności TPZD nie tylko poza
tereny miasta Dębica i sąsiednich gmin, ale również na terytorium całego kraju, a także poza
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jego

granice.

Jednym z priorytetowych zadań Towarzystwa stało się szeroko rozumiane propagowanie
miasta Dębica i Ziemi Dębickiej (rozumianej jako powiat) nie tylko wśród mieszkańców tego
regionu, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej i akademickiej, ale również
wśród mieszkańców naszej Ojczyzny, a także cudzoziemców. Ten ostatni aspekt jest bardzo
cenny

w

związku

z

członkostwem

Polski

w

Unii

Europejskiej.

Musimy pamiętać, że staliśmy się wschodnimi kresami Unii. Jednocześnie Polska stanowi
pomost dla Wschodu na Zachód i odwrotnie. Oprócz tego bardzo wielu mieszkańców naszego
regionu ma zarówno swoje rodowe korzenie na wschodzie, jak i coraz częściej osiedla się na
terenach Europy Zachodniej. W celu zaspokojenia potrzeb tych i innych mieszkańców
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej otworzyło oddział zagraniczny w Rudkach
[Ukraina]. TPZD jest oficjalnym patronem i opiekunem grobu Aleksandra hrabiego Fredry
w Rudkach.
Obecnie Towarzystwo skupia się na wspieraniu misji Muzeum Regionalnego w Dębicy, jak
również w prowadzeniu działalności edukacyjnej wśród młodzieży naszego powiatu poprzez
coroczny konkurs historyczny „Armia Krajowa w powiecie dębickim” oraz promowaniu
wyrobów regionalnych dzięki dorocznym Turniejom Nalewek i Win Galicyjskich im. Cesarza
Franciszka Józefa I i Cesarzowej Elżbiety. Działalność ta będzie kontynuowana
w najbliższych latach.
Towarzystwo Przyjaciół ziemi Dębickiej liczy ponad 200 członków zwyczajnych
i honorowych.
Media lokalne
Wśród najbardziej znanych mediów w Dębicy znajdują się:


Gazeta Obserwator Lokalny / www.debica24.eu



Gazeta Wiadomości Dębickie / www.wiadomoscidebickie.eu



Polska Telewizja Regionalna www.ptvr.pl



Ziemia Dębicka/ www.ziemiadebicka.pl



Informacje Dębickie



Debica.tv
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miasto.debica.pl



Głos Dębicki
Zabytki

Za sprawą licznych zniszczeń będących następstwem wojen jakie były udziałem Dębicy
bogatą historię miasta dokumentują stosunkowo nieliczne zabytki, jakie przetrwały
do naszych czasów.
Najważniejsze zabytki miasta:
▪

Późnogotycki Kościół św. Jadwigi (pw. Małgorzaty) o zatartych cechach stylowych,
usytuowany w tej części miasta, w której w średniowieczu znajdowało się centrum
Dębicy - jest najstarszym i najcenniejszym zabytkiem w mieście, jego budowę
rozpoczęto w 1558 r., a trwała ona aż do 1650 r.

▪

Synagoga - późnobarokowa bożnica z XVII w. znajdująca się przy ul. Krakowskiej,
posiada

pod

tynkiem

ciekawą

polichromię,

całość

wyróżnia

się

surowym,

niepowtarzalnym stylem architektonicznym.
▪

Dwór Płockich na Wolicy, wzniesiony w drugiej połowie XIX w. na potrzeby ostatnich
właścicieli Wolicy - rodziny Płockich.

▪

Cmentarz wojskowy założony podczas I wojny światowej. Spoczywają na nim m.in.
żołnierze polscy polegli w walkach na kresach wschodnich w latach 1918-1920,
żołnierze kampanii wrześniowej 1939 r., więźniowie zamordowani przez hitlerowców
27

czerwca

1940

r.

w

lesie

koło

Lubziny,

partyzanci

zamordowani

w 1943 r., więźniowie rozstrzelani 2 lutego 1944 r. oraz żołnierze Armii Krajowej
polegli w czasie wojny.
▪

Kirkut, jedna z niewielu pamiątek po dębickich Żydach, którzy przed wojną stanowili
ponad połowę mieszkańców miasta. Obiekt ten był przez lata dewastowany
i bezczeszczony, dopiero w 1996 r. został ogrodzony i odnowiony staraniem Fundacji
Rodziny Nissenbaumów.

▪

Kościół klasztorny Sióstr Służebniczek, wzniesiony w 1932 r. według projektu
S. Polleka w stylu neorenesansowym. Wewnątrz najcenniejszy jest posąg NMP
Niepokalanie Poczętej z początków XX wieku.

▪

Dom Kultury „Śnieżka”

Na terenie Dębicy znajdują się dwie zabytkowe aleje:
▪

aleja robiniowa na ul. Starzyńskiego o długości 410 mb,

▪

aleja topolowa na ul. Leśnej o długości 265 mb.
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ROZDZIAŁ 17: SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA
Sport
Podstawą bazy sportowo-rekreacyjnej w mieście są obiektu Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, który jako jednostka organizacyjna miasta Dębica, w oparciu o przekazane
mu w zarząd mienie komunalne, realizuje zadania miasta w zakresie kultury fizycznej.
Wśród zarządzanych przez MOSiR ośrodków sportowo-rekreacyjnych miasta uwagę zwrócić
należy na:
Kompleks basenowy przy ul. Piłsudskiego W pierwotnym stanie został oddany do użytku
w 2010 roku i od razu stał się jednym z ulubionych miejsc czynnego wypoczynku
mieszkańców Dębicy oraz gości przybywających z najdalszych stron naszego kraju oraz
z zagranicy.
W skład kompleksu wchodzą:
 AQUAPARK ze zjeżdżalnią o długości 104 metrów, wodospadami, fontannami,
masażami wodnymi, gejzerami oraz brodzikiem dla najmłodszych użytkowników.
Całość dopełnia 5 wanien typu jacuzzi z hydromasażami oraz pomieszczenie
z 3 saunami suchą, parową oraz infrared.
Rysunek 20. Park wodny w Dębicy

Źródło: Urząd Miasta Dębica.
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 Baseny treningowe o wymiarach: długość - 50 m, szerokość - 21 m , głębokość - 1,80
- 2,40 m oraz basen o długości 25 m i szerokości 21 m, głębokość basenu 1,4 - 1,8 m.
Baseny

posiadają

widownię

na

570

miejsc

siedzących

oraz

galerię

z miejscami stojącymi (dla około 300 osób). Na obiekcie, w hali basenu, znajduje się
również sala fitness, siłownia wykorzystywana przez kluby sportowe.
W roku 2015 z atrakcji aquaparku i krytych basenów skorzystało łącznie blisko 180 tys. osób.
Klientów indywidualnych, zawodników przebywających na zgrupowaniach w Dębicy oraz
zawodników lokalnych klubów pływackich.
Basen 50 m wybudowany 1998 r wymaga remontu zarówno zaplecza sanitarnego,
instalacji filtracji wody jak i samej niecki basenu. W ostatnich latach zostały otworzone
w Polsce nowe obiekty z basenami olimpijskimi, przystosowanymi do organizacji zawodów
pływackich rangi krajowej i światowej. W porównaniu do pozostałych obiektów dębicki
basen olimpijski jest bardzo mocno przestarzały i nie spełnia wymogów przeprowadzania
zawodów najwyższej rangi krajowej, które narzucają minimalną szerokość 25 m oraz
minimalną głębokość basenu 2 m. Istnieje zagrożenie, że bez koniecznych remontów dębicki
basen będzie mniej popularny wśród klubów sportowych z innych miast szukających
obiektów na zgrupowania treningowe.
Rysunek 21. Kryta pływalnia w Dębicy, na której swego czasu Otylia Jędrzejczak
ustanowiła swój pierwszy rekord Polski.

Źródło: Urząd Miasta Dębica.
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Lodowisko przy ulicy Piłsudskiego – sztuczne, kryte lodowisko, którego tafla ma
wymiary: długość – 56 m, szerokość - 26 m narożniki zaokrąglone łukami o średnicy 8,40 m,
pozwalających na jazdę rekreacyjną i uprawianie sportu kwalifikowanego, hokeja oraz
łyżwiarstwa figurowego.
Przy lodowisku działa wypożyczalnia i punkt ostrzenia łyżew. Obiekt posiada
widownię - trybuny z zamontowanymi siedzeniami oraz szatnie (przebieralnie) ogólne
i szatnie dla drużyn hokejowych. Obecnie mrożone jest instalacją amoniakalną, stwarzającą
potencjalne zagrożenie dla środowiska oraz otoczenia dlatego konieczna jest modernizacja
instalacji mrożącej. W roku 2015 z lodowiska skorzystało w sposób rekreacyjny blisko 70 tys.
osób.
W marcu 2016 roku został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu dotyczący
rozbudowy i modernizacji lodowiska.
Zakres prac obejmuje:
1. Modernizację maszynowni wraz z wymianą czynnika chłodzącego
2. Modernizację płyty lodowiska
3. Rozbudowę Hali Lodowiska
4. Modernizację akustyczna hali i systemu nagłośnienia
5. Termomodernizację Hali lodowiska
6. Wykonanie instalacji wentylacji z osuszaniem powietrza
7. Wykonanie topielnika śniegu
8. Zakup nowej rolby elektrycznej
Korzyści wynikające z realizacji inwestycji:
1) poprawa bezpieczeństwa użytkowników lodowiska i sąsiednich obiektów sportowych,
poprzez wymianę czynniki chłodzącego (zastąpienie amoniaku),
2) dostosowanie budynku do obowiązujących standardów oraz poprawa bezpieczeństwa
w zakresie komunikacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych,
3) poprawa funkcjonalności i estetyki lodowiska,
4) stworzenie warunków do uprawiania łyżwiarstwa rekreacyjnego dla większej liczby
mieszkańców regionu (obecnie z lodowiska korzysta ok. 100 000 osób),
5) wybudowanie i modernizacja widowni, umożliwiających na około 2 200 osób (obecnie jest
800 miejsc siedzących),
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6) stworzenie optymalnych warunków do uprawiania hokeja na lodzie, a także innych
dyscyplin zimowych, w tym: łyżwiarstwa figurowego, curling’u, short track’u,
7) wybudowanie pełnej infrastruktury umożliwiającej organizację imprez rangi Mistrzostw
Polski i Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie, we wszystkich kategoriach wiekowych,
8) Obniżenie kosztów eksploatacji obiektu.
Zespół Stadionów Piłkarskich przy ul. Piłsudskiego i przy ul. Parkowej, na który
składają się:
 pełnowymiarowy stadion piłkarski z trybunami, ogrodzeniem płyty piłkarskiej,
spikerką i sanitariatami,
 pełnowymiarowy stadion piłkarski z trybuną, pełniący funkcję stadionu treningowego,
 niedokończony stadion lekkoatletyczny - administrowany przez Szkołę Nr 5 w Dębicy.
Stadion przy ul. Parkowej,
 boisko główne z częściowo zadaszoną trybuną,
 Euroboisko ze sztuczną nawierzchnią
Dom Sportu i Rehabilitacji przy ul. Sportowej. W obiekcie znajduje się:
 duża hala o wymiarach 44,9 m x 23,7 m z trybunami dla publiczności
 mała hala do siatkówki i koszykówki o wymiarach 23,50 x 12,00m
 sala gimnastyczna o wymiarach 14,6 m x 12 m
 sala bokserska o wymiarach 11,9 m x 12 m
 siłownia
 pomieszczenia do odnowy biologicznej + sauna
 inne pomieszczenia – biurowe, wykładowe
Boiska sportowe "Orlik" - dwa boiska, jedno do piłki nożnej o wymiarach 30 m x 62 m
i drugie wielofunkcyjne o wymiarach 19 m x 32 m. Przy boiskach znajdują się szatnie
i pomieszczenia sanitarne, a w godzinach od 12.00 do 20.00 dyżuruje tam instruktor sportu.
Boiska są oświetlone.
Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Cmentarnej o wymiarach
32 m X 62 m. Obiekt jest ogrodzony.
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Źródło: MOSiR Dębica

Zespół obiektów sportowych przy ul. Kościuszki na który składają się
 skate park
 stadion piłkarski o wymiarach 100 m x 50 m z dodatkową bieżnią
 hala sportowa o wymiarach 34 m x 22 m z zapleczem sanitarno – szatniowym
 sala bokserska
 siłownia
 sala sportów walki
 kort tenisowy ze sztuczną nawierzchnią
Większość boisk, hal sportowych z zapleczem jest przestarzała czasami nawet zdegradowana.
Bez środków finansowych potrzebnych do wyremontowania istniejącej infrastruktury już
wkrótce może się okazać, że obiekty nie będą nadawać się do odbywania zawodów czy
treningów. Remontu wymagają trybuny stadionów, szatnie zawodnicze, pomieszczenia
odnowy biologicznej.
Zespół basenów odkrytych przy ul. Sobieskiego. W skład obiektu wchodzą: basen
o wymiarach: długość – 50 m., szerokość – 21 m., głębokość 1,40 – 1,80 m, brodzik dla
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dzieci, boisko do siatkówki plażowej, kort asfaltowy, tereny zielone, szatnie, sanitariaty oraz
punkty gastronomiczne.
Basen odkryty jest bardzo dobrze położony, praktycznie w centrum miasta. Jednak
aby stał się terenem letniego wypoczynku mieszkańców Dębicy muszą być przeprowadzone
prace zmierzające do gruntownego przebudowania obiektu. Zarówno w strefie infrastruktury
obsługi użytkowników jak i instalacji filtrującej wodę. Odkryte baseny zyskują na
popularności, coraz więcej obiektów tego typu budowanych jest w kraju od podstaw lub na
bazie podobnie przestarzałych niecek budowane są nowoczesne centra wypoczynku.
Przykładem

mogą

być

obiekty

najbliżej

położone

Dębicy

czyli

baseny

w Mielcu oraz baseny w Pustkowie Osiedlu.

Rekreacja
W Dębicy istnieje systematycznie powiększająca się też sieć dróg rowerowych.
Obecnie biegną one wzdłuż alei Jana Pawła II (na „wałach”), ulicami Krakowską, Nosala,
Drogowców, Rzeszowską, Kosynierów Racławickich i wzdłuż pn. obwodnicy miasta.
Na rzece Wisłoce, przepływającej północną granicą miasta, odbywają się rokrocznie
ogólnopolskie spływy kajakowe.
Cennym zasobem naturalnym związanym z bezpośrednim sąsiedztwem miasta są
źródła mineralne zlokalizowane w Latoszynie. Były one znane już od XVI wieku. W połowie
XIX wieku powstał przy nich, zniszczony podczas I wojny światowej, zakład zdrojowokąpielowy. W 1932 za sprawą Wacława Krawczyka z Dębicy powstał nowy zakład leczniczy,
a później kilka pensjonatów. Był to początek uzdrowiska, cieszącego się dużą popularnością.
Leczono tu przede wszystkim choroby reumatyczne poprzez kąpiele siarczane i okłady
borowinowe. Kres uzdrowiska nastąpił w latach 1944-1945, w wyniku działań wojennych
łazienki zostały zniszczone a źródła zasypane. Po wojnie wykonano nowe odwierty. Badania
wykazały, iż latoszyńskie zdroje są wartościowe pod względem zawartości składników
mineralnych.
Dębica dysponuje pięknymi parkami: Park Miejski im. Włodzimierza Skarbka
Borowskiego oraz Park Jordanowski. Oba Parki posiadają stosunkowo nowe, odnowione
place zabaw. Kolorowe Place zabaw składają się nie tylko z huśtawek i zjeżdżali ale także
z karuzeli oraz piaskownic. Wyposażone one są również w ścianki wspinaczkowe oraz
w ruchome pomosty. Wszystkie urządzenia spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa
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a place są ogrodzone i w związki z tym najmłodsi Dębiczanie mogą bez obaw oddać się
zabawie.
Ponadto sporą popularnością cieszą się siłownie usytuowane na wolnym powietrzu.
Z obiektów mogą skorzystać zarówno stali bywalcy tradycyjnych siłowni, jak też Ci wszyscy,
którzy z podobnym sprzętem nigdy wcześniej się nie zetknęli. Urządzenia przeznaczone są
zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych a także osób starszych i niepełnosprawnych.
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ROZDZIAŁ 18: SPÓŁKI MIEJSKIE
Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z.o.o.
Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. została powołana aktem notarialnym
w dniu 08 września 2006. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.946.600 (trzy miliony
dziewięćset czterdzieści sześć tysiące sześćset) złotych i w całości został wniesiony przez
Gminę Miasto Dębica.
ADM Sp. z o.o. została powołana w celu prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie bieżącego zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług.
Podstawowym

przedmiotem

działalności

Spółki

jest

zarządzanie

i administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością Gminy
Miejskiej Dębica.
Pozostała działalność Spółki obejmuje między innymi:
► zarządzanie nieruchomościami w tym przede wszystkim nieruchomościami wspólnot
mieszkaniowych
► wykonywanie i nadzorowanie prac remontowych lokali będących w zasobach Miasta
Gminy Dębica
► podejmowanie inicjatyw i działań inwestycyjnych (budowanie nowych lokali )

Mocne strony:
► wyspecjalizowana kadra zarządzająca nieruchomościami
► wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu
► rozpoznawalna marka firmy
► podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, poprzez aport nieruchomości, co zwiększa
możliwości inwestycyjne

CELE
1. Zwiększenie zasobów, którymi zarządza Spółka poprzez nadbudowę, budowę nowych
budynków, przejmowanie budynków od innych zarządów.
2. Remonty istniejących budynków będących w zarządzie Spółki.

156

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DĘBICA NA LATA 2017-2022

3. Poszerzenie działalności Spółki o świadczenie nowych usług (np. prace porządkowe
na terenach osiedli)
4. Zmiana organizacji pracy pracowników.
5. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych (w ramach rewitalizacji zdegruntowanych
obszarów

miejskich,

pozyskiwanie

środków

dla

wspólnot

w

ramach

termomodernizacji czy też ulgi remontowej
Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z.o.o
Komunikacja miejska organizowana przez miasto Dębica w przeważającej większości
obejmuje miasto wraz z terenami przyległymi. Tego typu ukształtowanie sieci
komunikacyjnych wynika ze specyfiki powiązań miasta z obszarem otaczającym
i jest całkowicie naturalne. Miasto funkcjonuje w określonym otoczeniu i pomiędzy
odmiennie zagospodarowanymi obszarami miasta i jego okolic zachodzą określone interakcje.
Funkcje pełnione przez miasto (lokalizacja zakładów pracy i szkół) powodują powstawanie
potrzeb przewozowych w relacjach dowozowych z poszczególnymi gminami.
Spółka

powstała

w

wyniku

przekształcenia

Rejonowego

Przedsiębiorstwa

Komunikacyjnego w Dębicy na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4163/97 z dnia
18.06.1997 r.. Rejestracja sądowa dokonana została 01.07.1997 r., wtedy też Miejska
Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Dębicy rozpoczęła działalność.
Siedziba Spółki mieści się w Dębicy przy ulicy Sandomierskiej 3. Spółka MKS
została utworzona na czas nieoznaczony, a właścicielem wszystkich udziałów w Spółce jest
Gmina Miasto Dębica, która wniosła mienie przekształconego przedsiębiorstwa komunalnego
i jest organizatorem transportu zbiorowego w Gminie Dębica. Spółka jest podmiotem
jednozakładowym. Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Przewodniczącym Zgromadzenia
Wspólników jest Burmistrz Miasta Dębica lub inna upoważniona przez niego osoba.
Przedmiotem działalności Spółki są przewozy pasażerskie w komunikacji miejskiej
w Dębicy – jako działalność podstawowa w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb
ludności a także realizacji ustawowego obowiązku samorządu miasta Dębicy.
Działalność powyższa prowadzona jest zarówno na terenie Gminy Miasta Dębica jak
również na obszarze gmin ościennych i innych: Gminie Dębica, Gminie Czarna – w oparciu
o podpisane porozumienia i stosowne umowy.
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Ponadto w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych, poprawy rentowności
prowadzonej

działalności,

pracowniczego i

lepszej

efektywności

pracy

posiadanego potencjału

wykorzystania obiektów zaplecza technicznego,

Spółka prowadzi

działalność dodatkową w zakresie:
 sprzedaży paliw płynnych (ON, PB95, LPG) i akcesoriów samochodowych
 usług mycia i odkurzania samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych
 usługi reklamy na i w autobusach
 usługi motoryzacyjne (usługi naprawcze warsztatu i okręgowej stacji kontroli
pojazdów)
 usługi przewozu osób na zlecenie
Działalność podstawowa, a więc publiczny transport zbiorowy - realizowana jest
poprzez konstruowanie świadczonych usług w sposób zapewniający odpowiedni poziom
zadowolenia pasażerów, przez zwiększenie komfortu podróżowania, poprawę efektywności
i sprawności przewozów pasażerskich.
 eksploatacja 10 niskopodłogowych, nowoczesnych, klimatyzowanych autobusów
wyposażonych w udogodnienia dla pasażerów niepełnosprawnych – przyklęk, najazd
dla wózków inwalidzkich czy głosową informację o poszczególnych przystankach
 kompleksowy system informacji pasażerskiej a w szczególności infrastruktura
przystankowa w postaci tablic świetlnych informujących pasażerów o godzinach
odjazdów, przewidywanym czasie przybycia lub ewentualnych opóźnień autobusów
komunikacji miejskiej
 system tzw. Biletu Elektronicznego
 zakres działania na obszarach gmin ościennych,
 wprowadzenie biletów wakacyjnych dla uczniów i studentów,
 wymiana wiat i słupków przystankowych, utrzymywanie ich w czystości ,
 otwartość na skargi i sugestie,
 współpraca z mediami (lokalne radio, telewizja, gazeta),
 udział w ogólnopolskiej kampanii promującej komunikację miejską w ramach
obchodów Tygodnia Zrównoważonego Transportu
 reklama internetowa (strona www.mksdebica.pl na której znajdują się wszystkie
istotne informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej),
 reklama na przystankach oraz w autobusach,
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 artykuły w lokalnej prasie,
 udział w akcjach społecznych,
 marketing bezpośredni (sprzedawcy w kasach biletowych, kierowcy autobusów).
Rysunek 22. Stopień i zakres realizacji usług przewozowych.

Źródło: Opracowanie własne spółki.

Tabela 37. Finansowy obraz MKS Sp. z o.o. w Dębicy w latach 2013-2016.
Lata

2013

2014

2015

2016

Wielkości
Zatrudnienie średnioroczne

60

62

66

67

4.178.000,00

4.178.000,00

4.178.000,00

4.178.000,00

Zapasowy

132.664,79

132.664,79

132.664,79

132.664,79

Krótkoterminowe

814.163,22

1.008.400,04

1.201.814,91

1.308.629,24

Długoterminowe

312.149,17

240.000,00

0,00

0,00

9.198.577,96

8.969.360,07

Netto

- 201.377,70

- 440.666,69

- 3.896,84

- 229.989,38

Brutto

- 198.067,70

- 440.148,69

1.368,18

- 222.716,40

(ilość pełnych etatów)
Kapitał
Zadłużenie

Podstawowy

Przychody łącznie, w tym:
Zysk

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych spółki.
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Kluczowe znaczenie dla przyjętej polityki zarządzania spółką ma uporządkowanie
informacji mających wpływ na otoczenia zewnętrzne spółki. Określenie celów strategicznych
pozwala

na

podejmowanie

odpowiednich

rozwiązań

najważniejszych

problemów

zidentyfikowanych przez Spółkę, które bezpośrednio mogą wpływać na poziom życia
mieszkańców naszego regionu.
Kierunki działania Spółki w kolejnych latach będą zgodne z zamierzeniami Gminy
Miasta

Dębica.

Planowane

są

dalsze

działania

techniczne,

marketingowe

i inne, zmierzające do ciągłego doskonalenia w obszarze realizowanych usług, tak pod
względem modelowania relacji Spółka-Klient, jak i promowania proekologicznych zasad
działania organizacji oraz postaw personelu.
W celu realizacji wyznaczonych zamierzeń konieczna jest systematyczna odnowa
taboru autobusowego niezbędna do realizacji usług przewozowych ze szczególnym
uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych. Ponadto należy doskonalić
jakość i zakres usług dodatkowych oferowanych dla lokalnej społeczności pozyskując
dodatkowe środki finansowe dla zrównoważenia deficytowej działalności przedmiotowej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z.o.o

MPEC Sp. z o.o. w Dębicy powstało z przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego
o nazwie „Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dębicy” w jednoosobową Spółkę
Gminy Miasta Dębica na mocy art.14 ust.1 Ustawy z dnia 20.12.1996r. o Gospodarce
Komunalnej. Do działalności powołane zostało Uchwałą Zarządu Miasta Dębicy z dnia
12.06.1997r. i rozpoczęło ją w dniu 01.07.1997r.
Przedsiębiorstwo prowadzi podstawową działalność w oparciu o koncesje udzielone
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997r.–Prawo
Energetyczne:
Przedmiotem działalności spółki jest:
 wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucja ciepła,
 wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej,
 świadczenie usług w zakresie budowy i remontów oraz konserwacji źródeł ciepła, węzłów
i sieci przesyłowych, montażu i konserwacji aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,
 świadczenie usług w zakresie nadzoru i kierowania robotami z branży ciepłowniczej,
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 świadczenie usług w zakresie chemicznego czyszczenia wymienników i instalacji
ciepłowniczych,
 świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie analizy chemicznej paliw stałych,
 prowadzenie sprzedaży żużla paleniskowego.
Podstawowym zadaniem przedsiębiorstwa jest zabezpieczenie dostaw ciepła
odbiorcom na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Sprzedaż ciepła odbywa się w oparciu o aktualny zbiór cen stawek opłat tzw. Taryfę dla
ciepła zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki. Ilość sprzedanego ciepła ustalana jest
na podstawie wskazań układów pomiarowo - rozliczeniowych zainstalowanych zgodnie
z zawartymi umowami.
Z miejskiego systemu ciepłowniczego korzysta ok. 25 tys. osób zamieszkałych w
blokach mieszkalnych i domach jednorodzinnych. Do tej grupy należy dodać tysiące osób
korzystających ze szkół, przedszkoli, obiektów sportowych i innych budynków użyteczności
publicznej. Ciepło systemowe na potrzeby centralnego ogrzewania dostarczane jest do 376
budynków o łącznej powierzchni ok.560 tys.m2 . Spośród tej grupy do 104 budynków ciepło
dostarczane jest przez cały rok z uwagi na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Sieć
ciepłownicza obejmuje 179 węzły cieplne z których 85 stanowi własność MPEC Sp. z o.o.
w Dębicy. Łączna długość rurociągów ciepłowniczych przekracza 32km. Sieć ciepłownicza
zasilana jest z głównej ciepłowni węglowej o mocy 44,63MW zlokalizowanej przy
ul. Rzecznej 1A, pokrywającej 95% potrzeb oraz siedmiu kotłowni gazowych o łącznej mocy
2,85MW rozlokowanych w różnych częściach miasta. Elementem systemu ciepłowniczego
jest również odnawialne źródło ciepła w postaci 84szt. kolektorów słonecznych i 2 pomp
ciepła o łącznej mocy 205kW.
Ciepłownia węglowa pokrywa ok.95% potrzeb systemu ciepłowniczego i spełnia
wymagania dotyczące emisji zanieczyszczeń. Wszystkie kotły wyposażone są w instalacje
oczyszczania spalin z wykorzystaniem filtrów tkaninowych, które zapewniają

wysoką

skuteczność odpylania. Maksymalna zawartość pyłów w spalinach nie przekracza 100mg
w warunkach umownych(Nm3).
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W skali roku sprzedaż ciepła kształtuje się na poziomie ok. 225tys. GJ. Aktualnie
w przedsiębiorstwie zatrudnionych jest 70 osób w tym 10 kobiet.
Tabela 38. Finansowy obraz MPEC Sp. z o.o. w Dębicy w latach 2012-2016.
Lata

2013

2014

2015

2016

74

74

69

69

Wielkości
Zatrudnienie średnioroczne
(ilość pełnych etatów)
Podstawowy

Kapitał

10 342 000,00 10 342 000,00

10 342 000,00

10 342 000,00

Zapasowy

3 041 858,17

3 065 641,62

3 105 356,16

3 143 332,45

Zadłużenie

Krótkoterminowe

4 529 508,29

3 560 535,17

2 753 659,34

3 452 784,84

(bez rezerw)

Długoterminowe

249 328,05

2 190 500,00

2 211 132,35

1 869 875,00

224 775,72

301 971,72

237 746,72

283 890,05

1 229 921,09

1 253 262,38

1 489 853,64

1 564 327,06

Przychody łącznie, w tym:

16 014 433,45 14 285 742,94

14 796 274,71

15 621 732,01

Przychody ze sprzedaży ciepła

15 608 321,37 13 856 725,68

14 197 487,70

14 814 557,21

Rezerwy

na Krótkoterminowe

zobowiązania Długoterminowe

Zysk

Netto

31 783,45

49 714,54

50 476,29

211 888,27

Brutto

70 829,00

78 001,97

92 903,84

283 731,82

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych spółki.
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MPEC Sp. z o.o. prowadzi szeroko zakrojone działania rozwojowe, które w ostatnich
latach przyniosły zmianę wizerunku i pozycji Spółki na terenie Dębicy. Od kilku lat
przeznaczane są spore środki na inwestycje, modernizacje i remonty. Spółka wdrożyła system
zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008. Planowane jest wdrożenie kolejnych
dwóch systemów tj. zarządzania energią i środowiskiem. Przedsiębiorstwo uczestniczy
w europejskim systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych (ETS), który nakłada szereg
dodatkowych obowiązków dotyczących raportowania i pokrycia deficytu uprawnień do emisji
CO2. Dokonane modernizacje w znaczący sposób umożliwiły zwiększenie efektywności
wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła, a także przyczyniły się do ograniczenia emisji
zanieczyszczeń do atmosfery. Planowane są kolejne zadania inwestycyjne dotyczące
modernizacji infrastruktury ciepłowniczej. W tym celu złożone zostały stosowne wnioski
aplikacyjne o dofinansowanie z funduszy unijnych modernizacji odcinków sieci
ciepłowniczej. Ważnym elementem rozwoju będzie budowa instalacji kogeneracyjnej do
której Spółka się przygotowuje. Instalacja będzie wytwarzać w tzw. skojarzeniu energię
elektryczną i ciepło z wykorzystaniem paliwa gazowego. Planuje się budowę instalacji
fotowoltaicznej o mocy 79kW z przeznaczeniem na pokrycie potrzeb własnych źródła ciepła
przy ul. Rzecznej 1A. Jej realizacja jest również uzależniona od pozyskania środków
zewnętrznych.
Strategia rozwoju MPEC Sp. z o.o. na najbliższe lata została będzie realizowana
z uwzględnieniem następujących uwarunkowań:


polityka energetyczna kraju na najbliższe lata wskazuje na dalsze wykorzystanie paliw

węglowych jako podstawowego źródła energii. Dlatego też rozwój MPEC Sp. z o.o. oparty
będzie na dotychczasowym paliwie, przy czym

zużycie węgla będzie się stopniowo

zmniejszać. Będzie to możliwe z uwagi na wzrost efektywności wytwarzania i przesyłu
ciepła, a także ze względu na spadek zapotrzebowania na ciepło poprzez prowadzone
działania termo-modernizacyjne odbiorców. Znaczny spadek zużycia węgla może nastąpić po
wybudowaniu instalacji kogeneracyjnej opartej na paliwie gazowym


system ciepłowniczy w zakresie infrastruktury przesyłowej nie będzie wymagał

znaczącej rozbudowy. Ze względów techniczno-ekonomicznych, a także uwarunkowań
prawnych nie przewiduje się ekspansji systemu ciepłowniczego w odległe od źródła rejony
miasta. Z uwagi na sytuację ekonomiczną i demograficzną na terenie Dębicy nie powstają
budynki mieszkalne wielorodzinne czy też inne obiekty, które mogłyby być przyłączone do
miejskiej sieci ciepłowniczej. Możliwości pozyskania nowych odbiorców koncentrować się
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będą na podłączeniu do sieci ciepłowniczej istniejących budynków jednorodzinnych
i pojedynczych budynków powstających w rejonach operowania systemu ciepłowniczego.
Przewiduje się , że prowadzone działania marketingowe oraz finansowanie budowy przyłączy
ciepłowniczych przyczynią się do likwidacji w wielu domach pieców i przestarzałych kotłów
węglowych. Działania te pozytywnie wpłyną na poprawę stanu powietrza atmosferycznego
na terenie miasta.


kilkuletnie trendy wskazują na dalsze zmniejszenie łącznych potrzeb cieplnych

odbiorców ciepła systemowego w następnych latach. Wynika to z prowadzonych od lat
działań termo-modernizacyjnych realizowanych przez właścicieli i zarządców nieruchomości.
Z tego względu nie przewiduje się budowy nowych źródeł ciepła, opierając potencjalne
przyłączenia do sieci ciepłowniczej na źródłach istniejących.


rozwój przedsiębiorstwa polegał będzie na zwiększeniu efektywności wytwarzania,

przesyłu i dystrybucji ciepła. Proces ten będzie realizowany sukcesywnie, w miarę
możliwości

finansowych

przy

założeniu

maksymalizacji

korzyści

i

zachowaniu

konkurencyjności systemu ciepłowniczego. Zadania inwestycyjne będą prowadzone w taki
sposób, aby nie doszło do nadmiernego wzrostu cen ciepła dla odbiorców.
Modernizacja źródeł ciepła prowadzona będzie w kierunku uzyskania statusu efektywnego
systemu ciepłowniczego.


Jednym z ważnych celów strategii rozwoju przedsiębiorstwa jest doprowadzenie do

uzyskania statusu systemu efektywnego w rozumieniu przepisów wynikających z Dyrektywy
2012/27/UE o efektywności energetycznej. Polegać to będzie na spełnieniu warunku, że co
najmniej 50% ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego pochodzić będzie ze źródeł
kogeneracyjnych i odnawialnych. Z uwagi na dostępność technologii i uwarunkowania natury
formalno-prawnej zakłada się, że proces dochodzenia do systemu efektywnego będzie
rozłożony na okres 5 - 10lat.
Szczególną rolę odgrywać będzie trwający proces automatyzacji i nadzoru nad eksploatacją
źródeł ciepła i układu przesyłowego. W tym celu wykorzystane zostaną techniki zdalnego
sterowania i monitoringu urządzeń.
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Wykres 23. Nakłady inwestycyjne MPEC Sp. z o.o. w latach 2010-2016.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udzielonych przez spółkę.

Pełna realizacja zadań będzie uzależniona od możliwości pozyskania środków
finansowych. W szczególności dotyczy to uzyskania dotacji na budowę układu
kogeneracyjnego i instalacji fotowoltaiki.

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z.o.o
Zakład Gospodarowania Odpadami w Paszczynie powstał 01.07.2008 r. w wyniku podziału
Gminnego Zakładu Komunalnego Gromadzenia i Utylizacji Odpadów, Wodociągów
i Kanalizacji. Zakład zatrudnia przeciętnie ok. 40 osób. Aktualnie prowadzi działalność
niezbędną dla mieszkańców gminy i miasta Dębica w zakresie kompleksowej gospodarki
odpadami. Działalność prowadzona jest także na terenie gmin: Żyraków, Czarna Tarnowska
oraz Miasta Dębicy. Wszystkie wymienione gminy korzystają z usług Zakładu w zakresie
selektywnej zbiórki odpadów. Wszystkie odpady, które trafiają do Zakładu w Paszczynie
w zależności od ich rodzaju podlegają dalszym czynnościom w procesie technologicznym aby
uzyskać jednolity surowiec wtórny. W 2005 roku zakupiony został do Zakładu w Paszczynie
komposter typ 16. Jest on przeznaczony do utylizacji osadów pościekowych i frakcji
organicznej zarówno czystej oraz wyselekcjonowanej ze strumienia, odpadów komunalnych
zmieszanych.
Wodociągi Dębickie Sp. z.o.o
Za początek historii Wodociągów Dębickich przyjmuje się rok 1958, kiedy to
rozpoczął działalność Zakład Uzdatniania Wody w Dębicy. Równolegle z budową Stacji
Uzdatniania Wody (1956-1958) powstawały pierwsze sieci wodociągowe i kanalizacyjne
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miasta. Firma, zajmująca się gospodarką wodno-ściekową, przez okres swej działalności
przechodziła różnego rodzaju przekształcenia i reorganizacje, funkcjonując jako zakład
wodnokanalizacyjny w wielobranżowym przedsiębiorstwie komunalnym typu Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Zakład Terenowy Wod.-Kan. Wojewódzkiego
Przedsiębiorstwa

Wodociągów

i

Kanalizacji

w Tarnowie,

a

następnie

Rejonowe

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dębicy.
W latach 90. ubiegłego wieku uległa zmianie technologia dezynfekcji wody – chlor gazowy
zastąpiono dwutlenkiem chloru i promieniami ultrafioletowymi. Jakość wody znacznie się
poprawiła pod względem smaku, zapachu i walorów zdrowotnych. Kontroli jakości wody
służy coraz lepiej wyposażone laboratorium posiadające system jakości, oraz biomonitoring.
W trosce o czystość środowiska naturalnego, w 1993 roku staraniem Gminy Miasta Dębica
rozpoczęto budowę miejskiej oczyszczalni ścieków, która została zakończona rozruchem w
1995r. Oczyszczalnia została wykonana jako mechaniczno-biologiczna ze zintegrowanym
usuwaniem azotu i fosforu. Zastosowane nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz
urządzenia o wysokim standardzie renomowanych firm światowych i krajowych dają
gwarancję niezawodności pracy, z równoczesnym efektem oszczędnościowym. Osad, bogaty
w składniki odżywcze (azot, fosfor, potas, substancje organiczne), stanowi cenne źródło
nawożenia i może być stosowany w rolnictwie.
Od 1997 roku Wodociągi Dębickie funkcjonują jako spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest Gmina Miasto Dębica.
Spółka rozwija się dynamicznie. Konsekwentnie inwestuje w rozwój technologii uzdatniania
wody, oczyszczania ścieków a także rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej, szanując przy tym aspekty środowiskowe i dbając o wysoki standard usług
dla mieszkańców Dębicy.
Dębicka woda, a w zasadzie „Dębicka Kraniczanka”- bo pod takim znakiem została
zarejestrowana w Urzędzie Patentowym - spełnia wszystkie wymogi jakościowe przepisów
polskich i unijnych. Prowadzona jest akcja promująca picie wody z kranu w zamian za nie
zawsze racjonalne i zdrowe spożycie wody butelkowanej.
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Rysunek 23. Wybrany w konkursie pracowniczym znak Dębickiej Kraniczanki

Źródło: dane własne Wodociągi Dębickie Sp. z o.o

Dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich w latach 2008 – 2013 znacznie
rozbudowano sieć wodno – kanalizacyjną w południowej części miasta. Długość wodociągu
wzrosła o ponad 30 km, a sieci kanalizacyjnej o 25 km. Realizacja projektu „Poprawa
gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica” przyczyniła się do ochrony
środowiska naturalnego, a przyłączenie ponad 3 000 osób do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej poprawiło znacząco komfort i standard życia mieszkańców Dębicy.
Wartość zrealizowanych inwestycji w latach 2007-2015 to ponad 53 mln. zł, a jak
rozkładała się na przestrzeni lat, przedstawia poniższy wykres:
Wykres 24. Wydatki na inwestycje w Wodociągach Dębickich

Źródło: dane własne Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem użyteczności publicznej,
którego głównym celem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb w zakresie dostawy wody,
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odbioru i oczyszczania ścieków. Spółka nie jest nastawiona na zysk, a jedynie na osiągnięcie
przychodów, które pokryją uzasadnione i niezbędne koszty do prawidłowej realizacji zadań
Spółki, dlatego jej wyniki, po uwzględnieniu specyfiki działalności należy oceniać
pozytywnie.
Systematyczne zwiększanie zakresu świadczonych usług i praktykowanie modelu
zarządzania, ukierunkowanego na optymalizację kosztów, pozwalają na podniesienie
poziomu życia mieszkańców Dębicy przy równoczesnej społecznej akceptowalności cen
dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
Dowodem tego są zestawienia taryf i dostępności usług w regionie, przedstawione poniżej:
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Tabela 39. Porównanie dostępności usług wodociągowo-kanalizacyjnych i cen
wybranych miast.
%

NAZWA

udział

osób %

udział

osób Cena

korzystających

korzystających

za

z sieci wodociągowej

z sieci kanalizacji sanitarnej

dostarczanej wody i 1 m3

w

ogólnej

liczbie w

ogólnej

1

m3

wody

liczbie odprowadzanych ścieków

mieszkańców

mieszkańców

(netto zł)

Jasło

93

96

6,59

Rzeszów

99,7

99,5

7,22

Krosno

99

98

7,47

Dębica

97

96

7,67

Mielec

99,6

98

8,11

Tarnów

99,9

99,1

8,33

Przemyśl

98

91

8,76

Jarosław

96

92

9,14

Gmina Dębica

90

75

9,45

Nowy Sącz

97

96

10,45

Źródło: opracowanie własne na podstawie Benchmarking przedsiębiorstw wod-kan 2015.

Tabela 40. Finansowy obraz Wodociągi Sp. z o.o. w Dębicy w latach 2013-2016
Lata

2013

2014

2015

2016

Wielkości
Zatrudnienie średnioroczne

101,4

(ilość pełnych etatów)
Kapitał
Zobowiązania

Podstawowy
Zapasowy

101,6

101,9

42 568 500,00 42 568 500,00 42 568 500,00 42 568 500,00
149 295,60

194 437,29

247 189,63

298 729,42

Krótkoterminowe

2 446 251,12

3 560 738,32

3 905 572,39

3 932 975,68

Długoterminowe

5 809 929,12

4 710 661,12

3 613 393,12

2 516 125,12

Przychody łącznie, w tym:
Zysk

100,8

16 909 620,64 17 160 827,41 17 534 452,40 18 140 459,57

Netto

45 141,69

52 752,34

71 539,79

76 645,39

Brutto

87 931,69

66 251,34

127 787,79

114 152,39

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych spółki.
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Zakład Usług Miejskich Sp. z.o.o
Zakład Usług Miejskich Sp. z o. o. w Dębicy istnieje od dnia 2.01.2008 r. jako
następca prawny Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dębicy, który na rynku
funkcjonował od 1992 r.
Organem założycielskim jest Gmina Miasta Dębica, która w drodze aktu
założycielskiego podpisała umowę o utworzeniu Spółki pod nazwą Zakład Usług Miejskich
Sp. z o.o., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000297564,
w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego
z kapitałem zakładowym w wysokości 2 716 700,00 zł.
Spółka świadczy usługi w zakresie:
 utrzymania czystości terenów,
 zimowego utrzymania dróg i chodników,
 pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych,
 pielęgnacji i wycinki drzew,
 drobnych remontów dróg i chodników,
 odbioru odpadów komunalnych.
Ponadto, dysponuje profesjonalnym sprzętem do:
 odbioru odpadów komunalnych,
 zimowego utrzymania dróg i chodników,
 utrzymania czystości placów, jezdni i chodników,
 prac na wysokościach,
 drobnych prac budowlano-drogowych
Tabela 41. Finansowy obraz spółki ZUM Sp. z o.o.
wybrane dane ze sprawozdań finansowych za 2015
suma bilansowa

2 465 392,76

kapitały własne

1 961 322,81

zobowiązania ogółem

504 069,95

zobowiązania krótkoterminowe

500 318,77

aktywa ogółem

2 465 392,76

aktywa trwałe

1 820 709,57

aktywa obrotowe

644 683,19
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zysk netto

4 277,93

Wskaźniki
Wskaźnik ogólnego zadłużenia

0,20

Wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku trwałego

1,08

Wskaźnik rentowności aktywów spółki

0,17

Wskaźnik rentowności kapitału własnego

0,22

Wskaźnik bieżącej płynności

1,29

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych spółki ZUM Sp z o.o.

Funkcjonowanie spółki uzależnione jest w znacznym stopniu od pozyskiwania zleceń
na wolnym rynku.
Spółka w przyszłych latach zamierza realizować zadania własne Gminy Miasta
Dębica, w tym:
 realizację robót ogólnobudowlanych i drogowych,
 odbiór odpadów z terenu miasta Dębica,
 utrzymanie czystości,
 utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta,
 obsługa w zakresie administrowania cmentarzy komunalnych na terenie miasta
Dębica,
 utrzymanie przytuliska dla bezdomnych zwierząt,
 oraz inne usługi w zakresie obsługi infrastruktury miejskiej na terenie miasta Dębica
mieszczące się w kompetencjach spółki
Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o. zamierza kontynuować realizację zadań w zakresie
zimowego utrzymania ulic i chodników. Spółka dąży do modernizacji i unowocześniania
taboru sprzętowego oraz zaplecza magazynowo- warsztatowego. Swoje
nowoczesną myślą techniczną i informatyczną.
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ROZDZIAŁ 19: ANALIZA BUDŻETU
Poniższa tabela przedstawia wybrane pozycje z budżetu Miasta Dębica w latach 2009 – 2016.

Tabela 42. Wybrane pozycje z budżetu Miasta Dębica

wyszczególnienie

2011

2012

2013

2014

dochody
gminy

ogółem 125 250 297

127 885 151

130 507 542

137 625 780

dochody
gminy

własne 69 723 947

75 664 357

77 231 908

80 787 946

wydatki
gminy

ogółem 125 312 816

117 109 665

119 741 030

137 801 371

10 775 486

10 766 512

- 175 591

6 253 225

5 917 706

18 530 522

nadwyżka/deficyt

wydatki
gminy

-62 519

majątkowe 20 638 721

kwota zadłużenia z
tytułu kredytów,
pożyczek i obligacji
kwota zobowiązania
wynikającego
z
udzielonych
przez
gminę poręczeń,
kwota zadłużenia z
tytułu
papierów
wartościowych
emitowanych
przez
gminę
kwota przypadających
w
danym
roku
budżetowym
wykupów
papierów
wartościowych
emitowanych
przez
gminę,
kwota potencjalnych
spłat
zobowiązań
wynikających
z
udzielonych
przez
gminę poręczeń,

2015

2016

137 340 437

165 753 423

179 140 421

86 874 202

93 276 183

81 557 650

133 289 515

158 579 006

4 050 922

7 174 417

2017

172 680 421

6 460 000

15 553 569
11 175 666

10 473 954

37 470 785

31 160 785

54 770 000

47 673 000

43 354 000

43 190 785

24 700 785

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 500 000

2 000 000

2 500 000

2 500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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kwota należnych w
danym roku odsetek
od tych kredytów i
pożyczek,***)
kwota rat kredytów i
pożyczek
przypadających
do
spłaty w danym roku
budżetowym,

3 379 529

3 511 861

2 049 132

1 453 979

1 105 778

909 717

1 036 000

6 310 000
7 172 610

10 887 000

12 197 330

3 300 785

5 720 000

*) plan 2016r wg uchwały budżetowej z 29 stycznia 2016r. **) wykazano wydatki
majątkowe gminy ***) wydatki z tytułu odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji

Źródło: Urząd Miasta Dębica

Tabela 43. Dochody i wydatki budżetu miasta Dębica w latach 2009 – 2016

Źródło: na podstawie danych Urzędu Miasta Dębica

W rozpatrywanym okresie miasto przeszło od budżetów z deficytem do budżetów
z nadwyżką. Wynikało to głównie z ograniczenia wydatków budżetowych w latach 20102013 – było to działanie związane z przygotowaniem się do zmiany od 2014r. metody
wyznaczania dopuszczalnego zadłużenia, która do wyznaczania limitu wykorzystywać będzie
dane z 3 poprzedzających lat.
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Tabela 44. Struktura kwotowa wydatków Miasta Dębica (PLN)
Wyszczególnie

2010

2011

2012

2013

2014

18 133 719

16 195 215

8 884 688

9 628 255

16 358 313

wydatki8 567 340
bieżące

6 553 637

6 597 898

6 252 853

6 975 566

7 551 142

wydatki18 603 843
majątkowe

11 580 082

9 597 317

2 631 835

2 652 689

8 807 171

Gospodarka
mieszkaniowa

3 180 116

1 182 573

295 179

527 314

615 805

wydatki337 572
bieżące

90 766

1 131 628

255 687

527 314

254 437

wydatki610 960
majątkowe

3 089 350

50 945

39 492

0

361 368

Działalność
usługowa

423 692

344 056

275 832

263 958

249 557

wydatki 616 519
bieżące

423 692

344 056

275 832

263 958

249 557

wydatki 448 315
majątkowe

0

0

0

0

0

Administracja 10 572 551
publiczna

9 075 008

7 623 987

9 720 034

8 164 665

9 929 932

wydatki 10 460 109
bieżące

9 034 548

7 623 987

7 561 513

7 693 651

8 850 016

wydatki 112 442
majątkowe

40 460

0

2 158 521

471 013

1 079 916

Bezpieczeństw
o
publ.
i
1 502 970
ochrona
przeciwpożarowa

1 522 702

969 554

946 260

1 015 338

1 370 715

wydatki 1 353 380
bieżące

1 522 702

969 554

946 260

900 338

1 095 591

wydatki 149 590
majątkowe

0

0

0

115 000

275 124

Oświata
i 44 143 792
wychowanie

48 305 548

55 462 241

50 485 889

50 558 706

53 681 533

57 913 556 60 668 147

61 774 865

wydatki
bieżące, z tego 42 606 045
:

45 402 076

45 439 353

50 070 470

50 519 864

52 819 531

55 272 281 57 075 083

56 842 005

szkoły 17 718 326
podstawowe

18 353 752

18 148 416

20 956 096

20 983 521

21 995 902

19 352 349 18 750 877

19 099 807

nie
Transport
łączność

2009
i 27 171 183

948 532

1 064 834
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2015

2016

10 966 942 10 123 912

5 833 640

6 138 291

5 133 302

3 985 621

1 343 176

1 506 853

620 926

450 730

722 250

1 056 123

179 263

539 886

179 263

456 187

0

83 699

9 330 283

9 824 304

9 222 439

9 584 111

107 844

240 193

1 250 947

870 875

1 043 869

870 875

207 078

0

2017

10 945 201

4 905 750

6 039 451

3 767 845

2 743 140

1 024 705

430 300

370 300

60 000

12 195 326

11 905 326

290 000

969 961

919 961

50 000
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Wyszczególnie

2010

2011

2012

2013

2014

2015

- przedszkola 11 117 923

10 637 931

10 901 660

11 539 328

12 154 504

12 754 534

12 431 214 13 576 599

- gimnazja 10 170 738
miejskie

11 064 443

11 393 909

12 716 896

12 438 985

12 606 143

wydatki 1 537 747
majątkowe

2 903 472

10 022 888

415 419

38 842

862 002

Edukacyjna
opieka
wychowawcza

2 111 810

2 403 093

2 291 718

2 338 250

2 260 069

2 735 745

wydatki 1 773 579
bieżące

1 975 207

2 291 718

2 338 250

2 260 069

2 469 328

wydatki 338 231
majątkowe

427 886

0

0

0

266 417

Ochrona
zdrowia

1 399 690

1 068 600

863 274

992 345

1 046 283

998 489

Pomoc
społeczna

21 268 235

23 762 285

22 641 743

24 491 640

25 998 280

25 568 983

wydatki 21 023 238
bieżące

23 732 036

22 641 743

23 851 052

25 708 416

25 449 229

wydatki 244 997
majątkowe

30 249

0

640 588

289 864

119 754

Rodzina

0

0

0

0

Gospodarka
komunalna i 6 444 794
ochrona
środowiska

4 022 311

4 026 775

3 911 699

wydatki 3 532 097
bieżące

3 162 656

3 976 726

859 655

Kultura
i
ochrona
4 084 385
dziedzictwa
narodowego

nie

2009

2016

11 007 925 10 452 545

2 641 275

3 593 064

2 618 710

2 900 180

2 534 517

2 900 180

84 193

0

946 647

1 033 841

25 963 886 48 140 677

25 963 886 48 108 355

2017

14 207 870

13 188 723

4 932 860

2 833 983

2 770 800

63 183

1 035 000

12 495 732

10 910 862

1 584 870

0

32 322

0

0

0

42 579 127

5 640 833

11 626 232

8 074 833

7 223 595

7 694 017

3 906 171

4 561 336

5 872 154

6 459 972

6 526 652

50 049

5 528

1 079 497

5 754 078

1 614 861

696 943

3 565 377

3 273 868

3 314 924

3 370 709

3 667 658

4 354 170

4 295 154

4 366 050

wydatki 3 729 778
bieżące

3 565 377

3 273 868

3 272 924

3 324 409

3 562 658

3 769 970

4 132 833

4 336 550

wydatki 354 607
majątkowe

0

0

42 000

46 300

105 000

584 200

162 321

Kultura
fizyczna

16 990 535

6 798 386

7 146 286

7 573 852

7 766 109

7 433 076

8 819 385

-

wydatki

majątkowe

0

2 912 697

9 400 455
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Wyszczególnie

2010

2011

2012

2013

2014

wydatki 4 844 420
bieżące

5 002 614

5 943 864

6 826 444

6 641 923

7 099 304

wydatki 4 556 035
majątkowe

11 987 921

854 522

319 842

931 929

666 805

nie

2009

Źródło: UM Dębica
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2015

2016

7 352 413

8 195 716

80 663

623 669

2017

8 517 000

804 000
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W ujęciu relacji poszczególnych wydatków do wydatków ogółem zwraca uwagę
spadający udział wydatków na transport i łączność oraz rosnący udział wydatków na oświatę
i wychowanie, a także na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

Tabela 45. Struktura procentowa wydatków.
wyszczególnienie

2009

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Transport i łączność

20,3% 13,4% 12,9% 7,6%

8,0%

11,9% 8,2%

6,4%

6,3%

Gospodarka
mieszkaniowa
Działalność usługowa

0,7%

2,3%

0,9%

0,3%

0,4%

0,4%

1,0%

1,0%

2,2%

0,8%

0,3%

0,3%

0,2%

0,2%

0,2%

0,1%

0,3%

0,2%

2010

2011

Administracja
7,9% 6,7% 6,1% 8,3% 6,8% 7,2% 7,0% 6,2%
7,1%
publiczna
Bezpieczeństwo
0,6%
publiczne i ochrona 1,1% 1,1% 0,8% 0,8% 0,8% 1,0% 0,9% 0,6%
przeciwpożarowa
Oświata i wychowanie 32,9% 35,7% 44,3% 43,1% 42,2% 39,0% 43,4% 38,3% 35,8%
Edukacyjna
opieka 1,6%
wychowawcza
Ochrona zdrowia
1,0%

1,8%

1,8%

2,0%

1,9%

2,0%

2,0%

1,8%

1,6%

0,8%

0,7%

0,8%

0,9%

0,7%

0,7%

0,7%

0,6%

Pomoc społeczna

15,9% 17,6% 18,1% 20,9% 21,7% 18,6% 19,5% 30,4%

7,2%

Rodzina

0

Gospodarka komunalna 4,8%
i ochrona środowiska
Kultura
i
ochrona
3,0%
dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna
7,0%

0

0

0

0

0

0

0

24,7%

3,0%

3,2%

3,3%

4,7%

8,4%

6,1%

4,6%

4,5%

2,6%

2,6%

2,8%

2,8%

2,7%

3,3%

2,7%

2,5%

12,6% 5,4%

6,1%

6,3%

5,6%

5,6%

5,6%

5,4%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Dębica

Udział wydatków majątkowych w wydatkach pokazuje również wysiłek inwestycyjny
w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, podjęcie działań w obszarze
bezpieczeństwa, plany dotyczące kultury, ale też zatrzymanie inwestycji w oświacie. Miasto
w poszczególnych latach koncentruje wysiłek inwestycyjny na wybranych obszarach.
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Tabela 46. Udział wydatków majątkowych w wydatkach.
wyszczególnienie

2009

Transport i łączność

68,5% 63,9% 59,3% 29,6% 27,6% 53,8% 46,8% 39,4% 55,2%

Gospodarka

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

64,4% 97,1% 4,3%

13,4% 0,0%

58,7% 53,8% 70,1% 27,2%

Działalność usługowa

42,1% 0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Administracja publiczna

1,1%

0,4%

0,0%

22,2% 5,8%

10,0% 0,0%

0,0%

0,0%

3,6%

22,1% 0,8%

mieszkaniowa

Bezpieczeństwo

publiczne

i

ochrona przeciwpożarowa
Oświata i wychowanie

6,4%

0,0%

0,0%

10,9% 1,2%

15,5% 13,9%
2,4%

2,4%

11,3% 20,1% 16,6% 0,0%

5,2%

0,1%

1,6%

4,6%

5,9%

8,0%

Edukacyjna opieka wychowawcza 16,0% 17,8% 0,0%

0,0%

0,0%

9,7%

3,2%

0,0%

2,2%

Pomoc społeczna

0,0%

2,6%

1,1%

0,5%

0,0%

0,1%

12,7%

45,2% 21,4% 1,2%

0,1%

19,1% 49,5% 20,0% 9,6%

7,5%

8,7%

1,3%

1,4%

13,4% 3,8%

0,7%

1,1%

8,6%

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna

1,2%

0,1%

0,0%

0,0%

48,5% 70,6% 12,6% 4,5%

2,9%

12,3% 8,6%

7,1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Dębica

Oceny stanu finansów Miasta Dębica można dokonać przy pomocy podstawowej analizy
wskaźnikowej. Zostaną do niej wykorzystane poniższe wskaźniki.
wskaźnik obsługi zadłużenia pokazuje, jaką część dochodów ogółem gminy stanowić będzie
łączna kwota: przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek
wraz z należnymi w danym roku odsetkami od nich, potencjalnych spłat kwot wynikających z
udzielonych przez gminę poręczeń przypadających w danym roku budżetowym, wykupów
papierów wartościowych emitowanych przez gminę; im wartość wskaźnika jest wyższa, tym
gorszy stan finansów; maksymalna dopuszczalna wartość wskaźnika to 15%;
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wskaźnik długu pokazuje jaką część dochodów ogółem gminy w danym roku stanowi kwota
łącznego zadłużenia;

im wartość wskaźnika jest wyższa, tym gorszy stan finansów;

maksymalna dopuszczalna wartość wskaźnika to 60%;
wskaźnik inwestycji pokazuje jaki procent wydatków ogółem gminy stanowią wydatki
inwestycyjne; przyjmuje się, że wartość wskaźnika powinna znajdować się w przedziale 1050%, zbyt niski poziom wskaźnika oznacza ograniczone możliwości odbudowywania
posiadanej infrastruktury i przez to niską atrakcyjność inwestycyjną, natomiast zbyt wysoki
poziom – ryzyko przeinwestowania grożące utratą płynności finansowej i trudnościami
w spłacie zobowiązań;
wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem wskazuje na stopień
samodzielności finansowej i uniezależnienia się gminy od zewnętrznych źródeł zasilania
budżetu (dotacji, subwencji); im wartość wskaźnika jest wyższa, tym lepiej - jako minimalna
wartość przyjmuje się 15%;
wskaźnik dochodu przypadającego na jednego mieszkańca wskazuje możliwości
realizowania potrzeb społecznych; im wartość wskaźnika jest wyższa, tym większe
możliwości.
Tabela 47. Analiza wskaźnikowa budżetu miasta Dębica.
wyszczególnienie
wskaźnik
zadłużenia

2009

obsługi 6,85%

2010

2011

2012

2013 2014

2015

2016 2017

9,34%

10,42%

12,82%

12,83 5,27

4,97

4,36

4,18

wskaźnik długu

45,81%

49,75%

49,32%

41,19%

33,22 31,38

27,28

18,79 13,79

wskaźnik inwestycji

23,58%

22,84%

16,47%

5,34%

4,94

8,38

6,6

55,21%

55,67%

59,17%

59,18 58,70

59,38

52,41 52,07

2 601

2 652

2 711

2 785 2 955

2 995

3 045

wskaźnik
udziału
dochodów własnych 57,49%
w dochodach ogółem
wskaźnik dochodu
przypadającego na 2 344
jednego mieszkańca

13,45

9,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Dębica

wskaźnik obsługi zadłużenia utrzymywany był na bezpiecznym poziomie, jednak z trendem
rosnącym, który osiągnął wartość maksymalną (13,5%, a więc poniżej dopuszczalnych 15%)
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w 2013, i przed wejściem w życie nowego sposobu liczenia limitu zadłużenia tj. przed 2014 r
został znacząco zredukowany.
wskaźnik długu utrzymywany był na bezpiecznym poziomie, poniżej 50% z trendem
malejącym od 46% w 2009r do 23% w 2016r.
Poziom i rozwój wartości obu powyższych wskaźników pokazuje, że miasto obecnie
nie jest nadmiernie zadłużone, co więcej przygotowania do zmiany zasad w 2014 podjęto
odpowiednio

wcześniej

poprzez

wprowadzenie

oszczędności

oraz

dostosowanie

harmonogramu spłaty istniejącego zadłużenia. Miasto będzie mogło sobie pozwolić na
niewielkie

zwiększenie

zadłużenia,

w

celu

niewielkiego

zwiększenia

wydatków

inwestycyjnych.
Oceniając powyższe wskaźniki należy koniecznie pamiętać o zmianie zasad
ograniczania zadłużenia sektora samorządowego – oba wskaźniki ustanawiające limit
zadłużenia z ich maksymalną dopuszczalna wartością na poziomie odpowiednio 15% i 60%
obowiązywały tylko do końca 2013. Od budżetu na 2014 do określania dopuszczalnej
wielkości zadłużenia stosuje się indywidualny wskaźnik zadłużenia.
Indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Miasta Dębica na lata 2017- 2022
Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych relacja łącznej kwoty
przypadających w roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek, wykupem obligacji wraz
z odsetkami do planowanych dochodów ogółem ( S ) nie może przekroczyć średniej
arytmetycznej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody
ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem ( Z ).
Relacja ta może kształtować się na różnym poziomie, w zależności od zdolności generowania
nadwyżki z działalności bieżącej, a także możliwości pozyskania dochodów ze sprzedaży
majątku.
Limit zadłużenia Gminy Miasta Dębica wg art.243 ustawy o finansach publicznych oraz
wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem ilustruje wykres poniżej.
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Warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.
Z - pokazuje maksymalne zadłużenie Miasta , S - zadłużenie aktualne.
W celu utrzymania prawidłowych wskaźników niezbędne jest :
 wygospodarowanie stabilnej nadwyżki operacyjnej, ok. 9 mln zł rocznie


zwiększenie wydatków bieżących może być sfinansowane tylko z dochodów
bieżących,



należy bezwzględnie wykonać plan sprzedaży mienia komunalnego.
Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że inne zbliżone wielkością samorządy radziły

sobie z pozyskiwaniem środków unijnych znacząco gorzej (np. Jasło), ale były też i takie które ze
wsparcia korzystały w większym stopniu (np. Mielec). Pamiętać jednak należy, że istotne
ograniczenie w tym zakresie stanowić mogą środki budżetowe na wkład własny.
Tabela 48. Wartość projektów unijnych 2007-2013.
wartość projektów
Jednostka terytorialna

2007-2013

Miasto Dębica

57 628 088,24

Jasło

38 039 867,51

Mielec

77 231 527,63
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Mapy Dotacji UE (http://www.mapadotacji.gov.pl/)
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wskaźnik inwestycji wykazuje trend spadkowy, który wynika z ograniczenia deficytu
budżetu w latach 2011-2013; jednak jego spadek poniżej 10% musi budzić niepokój.
wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem utrzymywany jest na dobrym
poziomie około 60%
wskaźnik dochodu przypadającego na jednego mieszkańca utrzymywany jest na poziomie
zbliżonym do poziomu jaki ma w porównywalnych miastach, ale odbiegającym od poziomu
w miastach na prawach powiatu (bez względu na ich wielkość).
Tabela 49. Dochody i wydatki miasta Dębica na tle innych miast województwa
podkarpackiego.
Dochody ogółem Wydatki ogółem
miasto

2014

2014

zł

zł

Dębica

2 955

2 959

Jasło

3 520

3 362

Mielec

3 084

2 886

Krosno

6 243

6 457

Rzeszów

5 236

5 682

Tarnobrzeg 4 940

4 955

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych RIO w Rzeszowie –Budżet Samorządu Terytorialnego

Dochody i wydatki

te są mniejsze niż

średnie uwzględniające duże miasta.

Porównania te sugerują istnienie pola do zwiększania dochodów budżetowych a tym samym i
wydatków, ale wymagałoby to szczegółowej analizy porównawczej.
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Tabela 50. Dochody na 1 mieszkańca na tle Polski i województwa
gminy łącznie z miastami na prawach powiatu
ogółem

dochody własne

2012

2012

zł

zł

POLSKA

3624,21

1918,59

POLSKA - GMINY MIEJSKIE

4199,96

2552,74

PODKARPACKIE

3210,14

1230,79

PODKARPACKIE - GMINY MIEJSKIE

3831,84

1881,41

Dębica

2710,29

1594,10

Jednostka terytorialna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Bank Danych Lokalnych

PODSUMOWANIE

Stan finansów miasta należy ocenić pozytywnie. Niepokojące tendencje do rosnącego
deficytu zostały zatrzymane i odwrócone. Szczególnie pozytywne jest dobre przygotowanie
do zmiany systemu oceny wielkości dopuszczalnego zadłużenia, które jednak nie pozwoli na
znaczący wzrost finansowania wydatków inwestycyjnych poprzez wzrost zadłużenia.
Niepokojący jest niewystarczający poziom wydatków inwestycyjnych, nie pozwalający
zaspokoić potrzeb. Wobec ograniczonych możliwości finansowania inwestycji długiem
konieczne wydaje się poszukiwanie innych możliwości.
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ROZDZIAŁ 20: URZĄD MIEJSKI, INFORMATYZACJA
URZĘDU
Rola i funkcja społeczna Urzędu Miejskiego

Urząd Miejski w Dębicy jako jednostka organizacyjna gminy, powołana na mocy
ustawy

samorządowej, realizuje zadania przypisane organowi wykonawczemu gminy

tj. Burmistrzowi Miasta (zadania własne gminy) oraz zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej.

Potencjał wykonawczy Urzędu stanowi zespół urzędników samorządowych

liczący 131 pracowników. Ciągłe podnoszenie ich kompetencji oparte jest na szkoleniach
oraz unowocześnianiu warsztatu pracy.
W efekcie obsługa klientów Urzędu ulega profesjonalizacji, a efektywność pracy
charakteryzuje się stałą progresją. Utrzymanie takiego trendu implikuje konieczność dalszych
inwestycji w personel urzędniczy (szkolenia) oraz informatyczne wyposażenie miejsc pracy
(tak w zakresie hardware-u jak i software-u) .
Wszystkie biura Urzędu Miejskiego zlokalizowane są w jednym budynku przy ulicy
Ratuszowej 2 w Dębicy.

Techniczna możliwości adaptacji nieużytkowanego aktualnie

strychu oraz pomieszczeń piwnic stwarza potencjał poprawy funkcjonalności użytkowej
Ratusza. Wyposażanie miejsc pracy urzędników w niezbędne narzędzia w postaci stanowisk
komputerowych wraz z nowoczesnym oprogramowaniem użytkowym jest zadaniem ciągłym,
a docelowe rozwiązanie tego problemu doprowadzi do uzyskania pełnej zdolności wdrożenia
idei e-Urzędu.
Dwa najważniejsze obszary zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Dębicy
związane są z różnorodnymi usługami świadczonymi na rzecz klientów oraz sferą szeroko
rozumianego przepływu informacji (komunikacji dwustronnej). Skalę problemu obrazuje ok.
26 tysięcy rocznie korespondencji rejestrowanej w dzienniku podawczym Urzędu, ponad
15 tysięcy e-maili przysłanych na adres urzędowej skrzynki e-mail, czy przeszło tysiąc
przyjętej korespondencji za pośrednictwem e-PUAP. Z drugiej strony Urząd wyemitował w
roku 2015 korespondencję w ilości ponad 26 tys. oraz prawie 12 tys. decyzji podatkowych
doręcznych przez pracowników. Także stały trend rosnący

w sferze korzystania przez

obywateli z narzędzi informatycznych powoduje konieczność intensyfikacji
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zmierzających do maksymalnego zwiększenia ilości

oraz

podniesienia standardów

świadczonych usług drogą elektroniczną. Ilość zidentyfikowanych

spraw (procedur)

urzędowych, których załatwienie dla mieszkańców Dębicy, przedsiębiorców czy inwestorów
byłoby możliwe za pośrednictwem Internetu przekracza znacznie liczbę sto. Dla dębiczan
uruchomienie takich usług on-line będzie ogromnym udogodnieniem oraz oszczędnością
cennego czasu.
Elementami krytycznymi dla efektywności tego przedsięwzięcia będą: poziom
świadomości

związany

z

upowszechnieniem

technologii

informatycznych

wśród

potencjalnych Klientów e-urzędu oraz stopień kompetencji „e-urzedników”. Ich podniesienie
będzie wymagać uruchomienia szerokiego

programu informacyjno-promocyjnego dla

przyszłych beneficjentów systemu elektronicznych usług publicznych. Dla pracowników
Urzędu dedykowane będą

cykle szkoleń pozwalających na płynną adaptacje przepisów

Instrukcji Kancelaryjnej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Zasad Bezpieczeństwa
Informacji czy Standardów Obsługi Klienta do nowych procedur realizacji e-usług.
Sprzężenie możliwości systemu ePUAP, strony internetowej Urzędu Miejskiego wraz z BIPem oraz wewnętrznego Elektronicznego Obiegu Dokumentów doprowadzi do wywołania
efektu synergii w procesie rozwoju e-administracji w naszym mieście.
Stan komunikacji na linii Klient-Urząd, Urząd-Obywatel ma istotny wpływ na
jakość relacji społecznych, sposób funkcjonowania przestrzeni publicznej oraz możliwość
ciągłej identyfikacji/ weryfikacji potrzeb lokalnych. Także w tej sferze adaptacja narzędzi
teleinformatycznych będzie mieć coraz szersze zastosowanie i znaczenie dla szeroko
rozumianej efektywności . Rozwój sieci kontaktów on-line poprzez wykorzystanie aplikacji
teleinformatycznych służyć będzie sprawnemu przesyłaniu informacji, powiadomień,
komunikatów czy ostrzeżeń z Urzędu do mieszkańców. Kontakt w drugą stronę ułatwi
z kolei zbieranie opinii i uwag w sprawach istotnych dla nawet pojedynczych obywateli.
Zintegrowanie działania tego typu aplikacji z oficjalną stroną internetową Urzędu stworzy
bardzo użyteczne narzędzie komunikacji dwustronnej. Możliwość uzyskania informacji
zwrotnej w trybie on-line daje szanse na podjęcie szybkich działań korygujących bądź reakcji
na niespodziewane zdarzenia. Wartością samą w sobie jest szybkość tych relacji oraz ich
dwustronność - w równej mierze dotyczyć mogą Urzędu co i podmiotów lokalnej
społeczności .
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Bilansując posiadane zasoby z zasobami niezbędnymi do szybkiego uruchomienia eurzędu oraz uzyskania nowej jakości w obsłudze klientów, należy :
- zwiększyć wydatki na szkolenia urzędników celem podniesienia ich kompetencji
informatycznych w obszarze e-usług oraz programów dedykowanych dla e-urzędu
- wymienić w perspektywie roku sprzęt komputerowy o okresie użytkowania dłuższym niż
trzy lata, zainstalowany na stanowiskach pracy urzędników (65 szt. PC)
- zakupić sprzęt wraz z oprogramowaniem zapewniający pełną ochronę baz danych i sieci
informatycznej Urzędu.
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CZĘŚĆ II

STRATEGICZNY PROGRAM ROZWOJU

MIASTA DĘBICA
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ANALIZA SWOT
Słabe strony

Mocne strony

1. Położenie geograficzne (autostrada, linia
kolejowa, bliskość lotniska)

1. Wspólne z sąsiadami kreowanie rozwoju
biznesu

2. Różnorodność branżowa biznesu

2. Sytuacja budżetowa miasta (zadłużenie,
małe dochody własne, duże potrzeby
inwestycyjne)

3. Dobrze rozwinięta infrastruktura
techniczna

3. Brak nowych terenów inwestycyjnych
w granicach miasta

4. Otoczenie biznesu (banki, firmy
transportowe itd.)

4. Brak instytucji otoczenia biznesu
kreujących rozwój gospodarczy –
Agencja Rozwoju Regionalnego,
Inkubator Przedsiębiorczości

5. Dobrze rozwinięta baza sportowa

5. Braki w infrastrukturze miejskiej
i konieczność kosztownych remontów
(żłobki, drogi, mieszkania, domy
kultury)

6. Wysoki poziom edukacji.
Dobrze rozwinięta i wyposażona sieć
szkół i przedszkoli

6. Brak rozwoju innowacyjnych branż
(wyjątek Olimp)

7. Duża możliwość dostępności terenów
inwestycyjnych w sąsiednich gminach

7. Rynek nieruchomości

8. Transport kolejowy (dwa dworce, dobre
połączenie, dworzec towarowy, bocznica
kolejowa na potencjalne tereny
inwestycyjne)

8. Brak aktywnej polityki samorządów
w sprawach rozwoju i wsparcia biznesu
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Zagrożenia

Szanse

1. Tworzenie jednostki obrony terytorialnej

1. Negatywne trendy demograficzne
i migracyjne

2. Program Polski Wschodniej
(dofinansowanie przedsiębiorczości
i innowacyjności)

2. Negatywne postrzeganie „Polski
Wschodniej” jako Polski „B” lub „C”

3. Rozwój ogólnopolskiej bazy sportowej
(Ministerstwo Sportu i Ogólnopolskie
Związki Sportowe)

3. Polityka dużych inwestorów – tworzenie
centrów rozwoju na zachodzie i transfery
zysków za granicą, minimalizacje
zatrudnienia

4. Reforma oświaty i wzmocnienie
szkolnictwa zawodowego

4. Brak środków na finansowanie rozwoju
małych i średnich miast

5. Niskie koszty funkcjonowania biznesu
i życia

5. Zmniejszenie finansowania
zewnętrznego – środki unijne

6. Polityka prorodzinna państwa (pieniądze,
mieszkanie)

6. Brak rozwoju produkcji dóbr i usług
w kraju
7. Trendy centralizacji w biznesie
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I.

ANALIZA POTRZEB I UWARUNKOWAŃ ROZWOJOWYCH
GMINY MIASTA DĘBICA

Stworzenie programu rozwoju miasta Dębica na lata 2017 – 2022 wymagało ustalenia na
jakim etapie znajduje się ono obecnie. W tym celu został sporządzony raport, diagnoza na
temat stanu, w jakim obecnie znajduje się Dębica, który następnie został podsumowany
analizą SWOT.
Działania wzmacniające silne strony i poprawiające sytuację w obszarach, w których
występują główne problemy powinny być prowadzone w kontekście zewnętrznych szans
i zagrożeń dla rozwoju miasta, tak aby w możliwie największym stopniu wykorzystać
sprzyjające okoliczności zewnętrzne, na które miasto nie ma wpływu oraz możliwie najlepiej
przygotować się do skutków zewnętrznych zagrożeń.
Analiza dała spójny obraz obecnego stanu rozwoju miasta i pozwoliła na wytyczenie
obszarów strategicznych, na których władze Dębicy powinny się skoncentrować aby
skutecznie zapewnić rozwój miasta z wykorzystaniem warunków zewnętrznych i zgodnie
z oczekiwaniami mieszkańców.

Główne obszary/kierunki rozwoju miasta w okresie 2017-2022 to:
 Rozwój gospodarczy miasta,
 Wzrost jakości życia mieszkańców

Realizacja tych kierunków będzie wymagała działań skoncentrowanych na głównych celach
oraz podjęcia wysiłku inwestycyjnego. Ze względu na ograniczone możliwości budżetu
gminy szczególnie ważne jest aby skoncentrować się na inwestycjach służących realizacji
celów strategicznych miasta. Każdą inwestycję należy rozpatrywać pod kątem jej
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zgodności ze strategią, zgodnie z zasadą „najpierw rzeczy najważniejsze”. Konsekwentna
realizacja strategii stworzy bowiem możliwości dla inwestycji w innych obszarach.
Wielu ważnych celów miasto Dębica z przyczyn obiektywnych nie będzie w stanie osiągnąć
samodzielnie – dlatego kluczowe jest rozwijanie współpracy z sąsiadami i partnerami
w regionie.
Z rozwojem gospodarczym wiążą się atuty miasta, do których należą:
 Lokalizacja na ważnym paneuropejskim szlaku komunikacyjnym, w pobliżu innych
ważnych ośrodków akademickich i gospodarczych (Kraków, Rzeszów, Tarnów,
Mielec, Dolina Lotnicza), oraz w pobliżu granic z Ukrainą i Słowacją; dobry dostęp
do infrastruktury – autostradowej, kolejowej, lotniskowej;
 Tradycje przemysłowe, z czym wiąże się możliwość pozyskania pracowników
o odpowiednim wykształceniu i doświadczeniu,
 Dobry poziom edukacji, w tym rozwinięte szkolnictwo zawodowe
 Dobra infrastruktura techniczna,
 Status jednego z regionalnych biegunów wzrostu, co powinno ułatwić dostęp do
różnorodnego wsparcia dla inwestycji i inicjatyw gospodarczych
 Działania władz miasta na rzecz rozwoju biznesu

Wzmacnianie tych atutów wymaga skoordynowanych działań oraz rozwiązania
istniejących problemów, przede wszystkim:

 Utworzenie instytucji wspierających rozwój biznesu w postaci Dębickiej Agencji
Rozwoju Regionalnego i Rady Gospodarczej przy Burmistrzu.
 Przygotowanie i wdrożenie Planu Rozwoju Przedsiębiorczości
 Przygotowania atrakcyjnej oferty inwestycyjnej w tym możliwość nabycia terenów
pod inwestycje
 Utworzenie Dębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
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 Rozważnej i efektywnej strategii promocyjnej w tym wypromowanie marki
,,DĘBICA"
 Powstrzymania niekorzystnych tendencji demograficznych
 Osiągnięcie przez miasto statusu ośrodka subregionalnego (samodzielne ośrodki
subregionalne to miasta powyżej 50 tys. mieszkańców)
 Realizację inwestycji prorozwojowych
 Ciągła poprawa współpracy z sąsiednimi samorządami
 Poszerzenia granic miasta (w drodze negocjacji z sąsiednimi samorządami)

Strategia promocji
Rozważna i efektywna promocja powinna być budowana w ścisłej korelacji ze strategicznymi
kierunkami rozwoju miasta i opierać się na adekwatnych narzędziach. Fundamentem tej
strategii powinno być docieranie z komunikatem o atutach i sukcesach Dębicy do środowisk
gospodarczych w Polsce oraz do mieszkańców miasta i regionu. Podkreślić jednak należy, że
w działaniach tych chodzi przede wszystkim o przekazywanie informacji i pozytywnych
komunikatów a nie reklamę. Budowanie świadomości sukcesów i osiągnięć miasta i jego
mieszkańców wśród lokalnej i regionalnej społeczności jest co najmniej równie ważne jak
docieranie

z

takim

komunikatem

do

przedsiębiorców.

Właściwie

przygotowana

i konsekwentnie realizowana strategia marketingowa nie wymaga dużych nakładów
finansowych, a może być bardzo efektywnym narzędziem, którego jakość i wykorzystanie
zależy wyłącznie od miasta Dębica. Wskazane jest stworzenie „marki Dębica” wraz ze
spójnym ID graficznym. Odpowiednia promocja tej marki pomoże miastu w przyszłości
osiągać znaczne korzyści.
Rozwój gospodarczy
Powstrzymanie niekorzystnych tendencji demograficznych jest poważnym wyzwaniem,
a sukces tego przedsięwzięcia nie zależy wyłącznie od miasta. Z punktu widzenia szans
rozwojowych byłoby korzystne, gdyby Dębica miała powyżej 50 tys. mieszkańców, co
uzasadniałoby sięgnięcie po status samodzielnego ośrodka subregionalnego. Zwiększyłoby to
możliwość oddziaływania Dębicy na zgodność priorytetów regionalnych i ich realizacji
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z interesem miasta oraz zwiększyło szanse na środki. Cel ten można osiągnąć wykorzystując
szereg różnorodnych narzędzi, ale w każdym przypadku konieczne jest powstrzymanie
i odwrócenie spadku ilości mieszkańców miast. Pozytywny wpływ może tutaj mieć rządowy
program 500+, aktywność samorządu w zakresie budowy mieszkań , wspieranie polityki
prorodzinnej

np.

poprzez

kartę

dużej

rodziny

oraz

szeroko

rozumiany

rozwój

przedsiębiorczości. Szczególnie to ostatnie działanie polegające na wsparciu dla nowych
przedsiębiorców oraz ściąganie nowych inwestorów w mieście i sąsiednich gminach,
tworzenie nowych miejsc pracy może odwrócić negatywne tendencje demograficzne.
Pożądaną liczbę mieszkańców można osiągnąć również w drodze zmiany granic miasta,
można również podjąć działania mające na celu zachęcenie osób związanych z miastem
(np. przez pracę) i korzystającym z jego infrastruktury (np. edukacyjnej) do zameldowania się
w Dębicy. Ustalając priorytety w tym obszarze trzeba starannie ważyć koszty oraz
spodziewaną efektywność działań. Najważniejszym czynnikiem jest jednak rozwój
przedsiębiorczości. Historia pokazuje, że szybki rozwój miasta następował równolegle ze
wzrostem zakładów przemysłowych. Wzrost miejsc pracy oraz dodatkowe pieniądze które
napływają na rynek lokalny powodują również wzrost potrzeb konsumpcyjnych oraz
wpływają na rozwój innych dziedzin np. usług. Powoduje to również wzrost zainteresowania
wynajmem lokali oraz może wpłynąć na wzrost średniej płacy. To ostatnie jest również
bardzo pożądane gdyż jak pokazują ostatnie badania decyzje o wyjazdach zagranicznych
najczęściej podejmowane są z przyczyny niskich płac nie pozwalających na godne życie.
Stabilność zatrudnienia, godne płace to czynnik niezbędny do planowania powiększania
rodziny oraz wzrostu demograficznego.
Poprawa oferty kształcenia, szczególnie w zakresie szkolnictwa zawodowego i wyższego jest
istotna zarówno z punktu widzenia przyciągania inwestorów, jak i przyciągania nowych
mieszkańców do miasta, a także podnoszenia jakości życia mieszkańców Dębicy i zachęcania
ich do pozostania w mieście (szczególnie dotyczy to ludzi młodych). Konieczna jest
współpraca ze szkołami wyższymi szczególnie o profilu technicznym. Ponieważ
obserwujemy tendencje do likwidacji filii i centralizacji Uczelni nie przewiduje się
możliwości istnienia w Dębicy samodzielnego ośrodka akademickiego. Jednak współpraca
pomiędzy samorządem, biznesem, oświatą i uczelniami jest bardzo wskazana. Może to być
w postaci klas patronackich, wspólnych prac badawczych i rozwojowych a również w postaci
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współpracy w zakresie pisania prac magisterskich studentom uczelni wyższych. Ten temat
można szczególnie rozwinąć w zakresie zagospodarowania przestrzennego, architektury,
estetyki miasta oraz problemów transportowych i ochrony środowiska naturalnego. Silna
pozycja lokalnych firm może doprowadzić do ściślejszej współpracy z ośrodkami
badawczymi w celu zlecania prac rozwojowych i innowacyjnych a nawet możliwości
powstania lokalnych dobrze wyposażonych laboratoriów służących kilku przedsiębiorstwom.
Jak wykazują badania polskiego przemysłu bez silnego impulsu innowacyjności nie będzie
możliwe

stworzenie

trwałej

przewagi

konkurencyjnej.

Na

poziomie

kształcenia

podstawowego i średniego Dębica ma sukcesy i osiągnięcia, którymi może się chwalić, ale
z drugiej strony oceny mieszkańców ujawnione w ankietach wskazują na potrzebę dalszej
wytężonej pracy przede wszystkim nad jakością edukacji. Dodatkowym wyzwaniem jest
planowana reforma edukacji w zakresie szkolnictwa podstawowego i średniego. Ważne jest
aby przewidywana reforma nie odbiła sie przejściowo na poziomie dębickiej edukacji.
Uzyskanie przez miasto statusu ośrodka subregionalnego nie spowoduje automatycznej
i natychmiastowej zmiany strategii na poziomie krajowym i regionalnym. Dlatego kluczowe
jest maksymalne wykorzystanie obecnego statusu bieguna wzrostu oraz uzyskiwanie
maksymalnego możliwego wpływu na politykę regionu w drodze współpracy z innymi
ośrodkami, przede wszystkim Ropczycami i Mielcem (jest to zgodne ze strategią
województwa podkarpackiego).
Realizacja inwestycji prorozwojowych natrafia na barierę dostępności środków finansowych.
Nowe zasady określania wielkości dopuszczalnego zadłużenia oznaczają w praktyce, że
miasto będzie miało ograniczone możliwości finansowania inwestycji długiem. Strategicznie
oznacza to konieczność maksymalnego wykorzystania środków unijnych, ale również
poszukiwania nowych sposobów realizacji inwestycji, np. inwestycji Spółek Gminnych,
partnerstwa publiczno-prywatnego oraz rozważenia sprzedaży majątku miasta, którego
posiadanie nie jest niezbędne z punktu widzenia zadań gminy.
Jakość życia mieszkańców
Podnoszenie jakości życia mieszkańców jest pochodną rozwoju gospodarczego, dlatego
rozwiązanie wymienionych wyżej problemów tej sfery będzie miało kluczowe znaczenie
również dla poprawy jakości życia Dębiczan.
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Jakość życia może być oceniana na podstawie zobiektywizowanych parametrów, ale też jest
przedmiotem subiektywnej oceny i odczuć mieszkańców. Przeprowadzona w pierwszej części
dokumentu analiza koncentrowała się na obiektywnych parametrach, natomiast wyniki badań
ankietowych pokazują z kolei jak to widzą mieszkańcy. Generalnie obraz miasta widziany
przez pryzmat liczb i wskaźników jest zdecydowanie lepszy niż ten widziany oczami
mieszkańców.
Dobrym przykładem jest rynek pracy – w mieście bezrobocie jest znacząco niższe niż
w okolicy, czy w regionie; pracodawców jest wielu i działają w różnych branżach. Jednakże
mieszkańcy oceniają możliwości uzyskania zatrudnienia oraz warunki prowadzenia
działalności gospodarczej szczególnie krytycznie.
Działania w tym zakresie są niewątpliwie potrzebne zarówno w zakresie poprawiania
warunków prowadzenia działalności gospodarczej jak i komunikacji z mieszkańcami.
Naprzeciw tym oczekiwaniom ma wyjść utworzenie Dębickiej Agencji Rozwoju
Regionalnego jako instytucji otoczenia biznesu i narzędzia miasta do prowadzenia
skuteczniejszej polityki gospodarczej.
Pomimo niewątpliwych sukcesów (sztandarowym przykładem są tu rokroczne opery) oferta
kulturalna w mieście, w tym działalność domów kultury została również oceniona nie
najlepiej. Zwraca uwagę znacznie mniejsze niż gdzie indziej korzystanie przez mieszkańców
Dębicy z oferty kinowej.
Sytuacja ta związana jest przede wszystkim z katastrofalnym stanem technicznym
istniejących Domów Kultury. Sytuacje trochę poprawiło przejęcie w użytkowanie Domu
Kultury Kosmos i utworzenie kina cyfrowego 3D z możliwością internetowej rezerwacji
biletów. Niezbędne jest jednak podjecie szerokich działań modernizacyjnych istniejących
Domów Kultury gdyż w przeciwnym wypadku grozi im zamknięcie (niespełnianie norm
pożarowych ). Gmina Miasta Dębica złożyła wnioski o dofinansowanie modernizacji Domu
Kultury Śnieżka oraz Domu Kultury „Mors”. Obecnie wnioski są w trakcie weryfikacji przez
Urząd Marszałkowski.
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Słabo

oceniono

również

dostępność

i

jakość

podstawowej

opieki

medycznej

(w przeciwieństwie do aptek). Jednak wpływ Gminy Miasta Dębica na tą sferę jest
ograniczony.
Osobny obszar problemowy to stan zagospodarowania przestrzeni publicznej (wyposażenie
w parkingi, chodniki, małą architekturę) oraz komunikacja, szczególnie z sąsiednimi
gminami. Podejmowane działania w zakresie stworzenia sprawnego transportu pomiędzy
sąsiednimi gminami nie przynoszą spodziewanych efektów. To samo dotyczy modernizacji
lub budowy nowego centrum komunikacyjnego przewozów osobowych ( Dworzec PKS ).
Niezbędna jest tutaj szeroka współpraca miasta z powiatem i sąsiednimi gminami. Wskazane
jest też wybranie jednego operatora realizującego przewozy (np. MKS) i doposażenie go
w niezbędny tabor. Jest taka możliwość w postaci realizacji projektów zapisanych w strategii
DROF. Gmina Miasta Dębica otrzymała pozytywną decyzję o przyznaniu dofinansowania
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, w ramach którego
możliwy będzie zakup 10 autobusów oraz remont infrastruktury drogowej.
Wspólne działania powinny dotyczyć również promocji, rozwoju turystyki i polityki
inwestycyjnej. Inwestorzy z zewnątrz nie rozróżniają faktu istnienia dwóch gmin Dębica.
Dotychczasowe doświadczenia pokazują również że niektóre inwestycje są dublowane
w sąsiednich samorządach i powodują wzrost kosztów zamiast tworzenia wartości dodanej.
Współpraca w ramach Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego powinna być
rozwijana i poszerzana o coraz to nowe obszary.
Podsumowując należy stwierdzić, że dla dalszego rozwoju miasta konieczny jest zarówno
rozwój gospodarczy jak i zwiększenie liczby ludności. To spowoduje inną ocenę naszego
miasta jako ważnego ośrodka rozwoju na Podkarpaciu.
Aby to osiągnąć konieczna jest poprawa jakości życia mieszkańców, zarówno obiektywnie,
jak i w sferze odczuć i odbioru sytuacji przez mieszkańców miasta i regionu. Do tego
potrzebne są zarówno przemyślane działania jak i właściwa promocja i komunikacja,
bowiem obecnie wydaje się, że ocena mieszkańców jest gorsza niż faktyczny stan miasta.
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II.

MISJA MIASTA DĘBICA NA LATA 2017 – 2022

Misja miasta stanowi ideę jego rozwoju, jest przesłaniem i obietnicą skierowaną do
mieszkańców, nadaje ogólny kierunek przyszłego rozwoju miasta oraz określa pośrednio
dziedziny, którymi władze miasta chcą się zajmować w planowanym okresie. Określenie
misji jest publiczną częścią planu strategicznego. Dzięki niej cele działalności władz miasta
stają się zrozumiałe dla jego mieszkańców. Misja jako myśl przewodnia miasta określa
sposób, w jaki chce być ono postrzegane przez otoczenie, a zarazem wyznacza obszar jego
działania

i

kierunki

rozwoju

oraz

zaangażowanie

poszczególnych

jednostek

administracyjnych wokół funkcji, jakie miasto zamierza realizować.
Tworząc misję miasta Dębica opierano się głównie na wynikach analizy SWOT oraz
głównych potrzebach wskazywanych w raporcie.
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MISJA MIASTA
Dębica stworzy swoim mieszkańcom możliwość wielopłaszczyznowego rozwoju w drodze
ścisłej współpracy z sąsiednimi samorządami i powiatem
oraz najbliższymi jej ośrodkami regionalnymi.
Dębica wykorzysta atuty swojej lokalizacji, dobrej infrastruktury i istniejący potencjał do
stworzenia atrakcyjnej oferty inwestycyjnej i udokumentowania swojej pozycji jako
subregionalnego ośrodka gospodarczego i administracyjnego.

Zaproponowane w misji kierunki rozwoju wynikają z
odpowiadają na bieżące potrzeby lokalnej społeczności.

analiz i badań a jednocześnie

Dalszy rozwój gospodarczy miasta jest możliwy dzięki pełniejszemu wykorzystaniu
potencjału położenia i przygotowaniu nowego otwarcia na rozwój przedsiębiorczości.
Założenie Dębickiej Agencji Rozwoju Regionalnego, utworzenie Rady Gospodarczej
działającej przy burmistrzu miasta oraz wprowadzenie Polityki Rozwoju Przedsiębiorczości
powinno wpłynąć na wzrost gospodarczy.

Równolegle z poprawą sytuacji gospodarczej powinno następować wielopłaszczyznowe
wzbogacanie oferty dotyczącej jakości życia. Stworzy to możliwości zatrudnienia na większą
skalę i przyczyni się do poprawy warunków życia. To z kolei poprawi postrzeganie miasta
jako obszaru atrakcyjnego do stałego zamieszkania i zahamuje niekorzystne zjawisko
migracji, które dotyka miasto zwłaszcza obrębie wykształconej, młodej części dębickiej
społeczności. Podjęte działania wymagać będą dużej aktywności lokalnych władz nie tylko na
polu inwestycji infrastrukturalnych.
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III.

WIZJA MIASTA DĘBICA W 2022 ROKU

Wizja miasta jest spojrzeniem w jego przyszłość, odzwierciedla oczekiwania i aspiracje
mieszkańców, ale przede wszystkim władz miasta. Wskazuje sytuację w jakiej miasto pragnie
i może się znaleźć w przyszłości. Stanowi przy tym obraz miasta w sytuacji wypełnienia
sformułowanej misji i osiągnięcia wyznaczonych celów strategicznych.
WIZJA MIASTA W ROKU 2022
Owocna współpraca miasta z sąsiadami i stworzenie dobrej oferty inwestycyjnej sprzyja
ożywieniu gospodarczemu. Otwarcie miasta na rozwój i przedsiębiorczość przynosi wzrost
zatrudnienia i zapewnia ogólny wzrost miasta.
W roku 2022 Dębica jest liczącym sie w województwie ośrodkiem subregionalnym.
To miasto atrakcyjne dla inwestorów, przedsiębiorców i partnerów biznesowych
o zróżnicowanej wielkości, a przy tym przyjazne i otwarte dla mieszkańców.
Młodzi ludzie wiążą z Dębicą swoją przyszłość zawodową i rodzinną.

Określenie pożądanego wizerunku miasta w perspektywie czasowej ujętej w strategii stanowi
podstawę do formułowania szczegółowych celów i działań zmierzających do realizacji
założonej wizji. Samodzielne inicjatywy Dębicy, ale także jej współdziałanie z partnerami
w ramach DROF i współpraca z powiatem podejmowane będą z myślą o jej mieszkańcach
i zrównoważonym rozwoju miasta.
Wielopłaszczyznowy

program

ożywienia

społeczno-gospodarczego

powinien

na

przestrzeni najbliższych pięciu lat przyczyniać się do podniesienia jakości życia
mieszkańców m. in. w sferze gospodarczej, edukacyjnej, kulturalnej i społecznej.
Władze miasta w oparciu o wymianę informacji i doświadczeń na szczeblu regionalnym
stworzą zarówno dębickim przedsiębiorcom jak i inwestorom zewnętrznym możliwości
rozwoju prowadzonej przez nich działalności gospodarczej i promocji oferowanych przez
nich produktów i usług. Rozwój gospodarczy miasta przyczyni się do zwiększenia
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zatrudnienia w mieście, a co za tym idzie stabilizacji materialnej mieszkańców. Powstanie
Agencji Rozwoju Regionalnego pomoże przedsiębiorcom a planowane utworzenie Inkubatora
Przedsiębiorczości ma zachęcić do podejmowania działalności gospodarczej przez aktywne
osoby fizyczne i młodych kandydatów na przedsiębiorców.
Dzięki powstającym rozwiązaniom infrastrukturalnym miasto stanie się nowoczesnym
ośrodkiem produkcyjno – usługowym Podkarpacia o subregionalnym znaczeniu, przyjaznym
dla zamieszkujących go osób i atrakcyjnym do prowadzonej w nim działalności gospodarczej.
Dębica roku 2020 to miasto z perspektywami dalszego rozwoju, w którym chce się mieszkać i
inwestować.
Miasto przekracza oczekiwaną ilość 50 tyś. mieszkańców i wykazuje sie dodatnim
przyrostem naturalnym.
Nowi inwestorzy w mieście i sąsiednich gminach potrzebują nowych pracowników co
powoduje że maleje bezrobocie i zatrzymany zostaje odpływ młodych z miasta.
Potrzeby na nowych pracowników powodują wzrost średniego wynagrodzenia. Duża podaż
miejsc pracy zwiększa bezpieczeństwo pracowników i ich skłonność do inwestycji.
Zwiększa sie popyt na działki pod budowę domów i rośnie zapotrzebowanie na mieszkania.
Wzrost zasobności osób wpływa tez na zwiększenie obrotów handlu i usług.
Widać tez ożywienie na rynku lokali mieszkalnych i użytkowych. Zmniejsza sie ilość
pustostanów a rośnie ilość firm handlowych i usługowych.
Dębicka Agencja Rozwoju Regionalnego wyszła juz z okresu początkowego i zaczyna
owocna działalność na rzecz wspomagania przedsiębiorczości. Jest ona operatorem
Inkubatora Przedsiębiorczości gdzie nowi często młodzi przedsiębiorcy uzyskują pomoc przy
założeniu i starcie w biznesie. Agencja prowadzi też fundusz pożyczkowy który oferuje niskie
oprocentowanie dla przedsiębiorców.
Miasto wykorzystuje swoje położenie i dogodne połączenia komunikacyjne. Przy zjazdach z
autostrad istnieją strefy aktywności gospodarczej. Rozwija sie też jako miejsce przeładunków
Dworzec Dębica Towarowa.
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Udaje się pozyskać nowe tereny inwestycyjne przy Dębickim Parku Przemysłowym.
Poprawia się standard życia w mieście. Miasto jest czyste, estetyczne i bezpieczne. Są tutaj
świetne warunki do uprawiania sportu. Oferta kulturalna jest skierowana do wszystkich
mieszkańców zarówno bardzo wymagających jak i amatorów.
Zdecydowanie ulega poprawie jakość powietrza. Władze miasta dbają o rozwój istniejących
terenów zielonych i tworzą nowe. Szczególnie mieszkańcom przypadły do gustu zadbane
tereny za wałem przeciwpowodziowym przy rzece Wisłoce.
Poprawiła sie też estetyka miasta. Udało się uporać z nieestetyczną reklamą oraz brzydkimi
elewacjami i budynkami. Istnieje duża presja ze strony mieszkańców na sąsiadów którzy nie
chcą stosować właściwych standardów.
Miasto zdecydowanie zwiększyło wymagania w zakresie ogólnej estetyki

i widać tego

efekty.
Poprawa w tak wielu dziedzinach powoduje że mieszkańcy są dumni ze swojego miasta.
Sytuacja ta została także zauważona w województwie gdzie Dębica traktowana jest właściwie
ze względu na osiągnięta pozycję.
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IV.

CELE I ZADANIA STRATEGICZNE

OBSZAR I – ROZWÓJ GOSPODARCZY MIASTA:

Przedsiębiorczość jest jedną z tych aktywności społecznych, która może zapewnić naszemu
środowisku rozwój zarówno w wymiarze finansowym jak i społecznym. Wspieranie
aktywności

gospodarczej

przez

samorząd

powinno

przyczynić

sie

do

rozwoju

przedsiębiorczości. Pogłębienie współpracy pomiędzy samorządem a biznesem pozwoli
uzyskać impulsy rozwojowe dla miasta a co za tym idzie wzrost poziomu życia mieszkańców.
Rozwój gospodarczy miasta jest niezwykle istotny jako podstawa zapewnienia dochodów
zarówno gminy jak i przede wszystkim dochodów mieszkańców miasta. W perspektywie
strategicznej istotna jest nie tylko wysokość dochodów ale również ich bezpieczeństwo.
Bezpieczeństwo dochodów i pracy opierać się powinno na dywersyfikacji: obecności
i rozwoju jak największej ilości małych i średnich przedsiębiorstw możliwie najbardziej
zróżnicowanych branżowo. Jest to kluczowe z tego względu, że właśnie przedsiębiorstwa
z sektora MŚP są najbardziej elastyczne i najszybciej reagują na zmiany rynkowe, a z drugiej
strony wszelkie kryzysy, nawet jeśli dotyczą całej gospodarki, to ich skutki koncentrują się w
wybranych branżach.
Tworzenie warunków sprzyjających prowadzeniu działalności gospodarczej to nie tylko
kwestia inwestycji w infrastrukturę, ulg podatkowych, itp., ale przede wszystkim budowanie
w mieście pozytywnej atmosfery wokół przedsiębiorczości, nastawienie na znajdowanie
rozwiązań, łatwy dostęp do rzetelnej i zrozumiałej informacji, sprawna i szybka obsługa
w zakresie spraw leżących w kompetencjach gminy, przede wszystkim związanych
z gospodarką przestrzenną i pozwoleniami na budowę. Ważne jest aby potencjalny inwestor
nie miał problemu ze skontaktowaniem się z właściwą komórką w urzędzie i mógł tam
uzyskać maksymalna ilość informacji i pomoc. Dotyczy to szczególnie inwestorów
zagranicznych, których kłopoty wynikają nie tylko z bariery językowej ale również
z problemów ze zrozumieniem polskiej struktury władzy i administracji.
Ważne jest przygotowanie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej, w tym przygotowanie terenów
inwestycyjnych na gruntach miejskich i sąsiednich gmin. Dotyczy to przede wszystkim
zapewnienia uzbrojenia dla tych terenów. Ze względu na uwarunkowania (brak odpowiednich
dużych terenów stanowiących własność miasta) działania te muszą objąć również obszary
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znajdujące się w posiadaniu innych niż miasto podmiotów, które mogą być interesujące dla
mniejszych inwestorów. Jedną z dróg rozwiązania problemu niedostatecznej podaży terenów
inwestycyjnych w gestii miasta jest korekta jego granic lub ścisła współpraca z sąsiednimi
gminami.
Dla rozwoju miasta istotne jest aby tworzone przedsiębiorstwa i miejsca pracy były miejscami
pracy dla osób o wyższych kwalifikacjach – aby rozwój gospodarczy miasta opierał się na
rozwoju kompetencji a nie na niskich kosztach siły roboczej. Przyciągnięcie tego rodzaju
inwestorów wymaga zapewnienia dostępności wykwalifikowanych kadr, co z kolei wymaga
rozwinięcia oferty edukacyjnej na poziomie wyższym oraz zapewnienia jakości życia
oczekiwanej przez takie kadry.
Władze miasta wykonały cały szereg analiz i badań oraz opracowały kompleksowy plan
działań ,, Lokalny Program Rozwoju Przedsiębiorczości dla Miasta Dębica na lata 20172022,,
Teraz kolej na jego wdrożenie.
CELE STRATEGICZNE DO REALIZACJI:


Przygotowanie

kompleksowej

oferty

inwestycyjnej

skierowanej

do

potencjalnych inwestorów, poprzez pozyskanie przez władze miasta nowych
terenów pod inwestycje, współpraca w tych tematach z sąsiednimi gminami


Utworzenie Dębickiej Agencji Rozwoju Regionalnego jako instytucji
wspierania przedsiębiorczości.



Stałe podnoszenie jakości obsługi przedsiębiorców i inwestorów, m.in.
poprzez zapewnienie im dostępu do rzetelnej, aktualnej i kompleksowej
informacji



Budowanie klimatu sprzyjania i wspierania przedsiębiorczości



Konsekwentne budowanie wizerunku miasta Dębica jako regionalnego
ośrodka gospodarczego z bogatymi tradycjami i jasna wizją dynamicznego
rozwoju; budowanie wizerunku musi się odbywać metoda dużej aktywności
członków władz i administracji miasta oraz konsekwentnych działań PR



Rozwijanie współpracy z sąsiednimi gminami oraz innymi ośrodkami
regionalnymi dla skutecznej realizacji konkretnych celów i budowania pozycji
miasta Dębica w regionie jako lidera ważnych inicjatyw.
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OBSZAR II – Podniesienie jakości życia mieszkańców:
W zakresie infrastruktury transportowej krajowej i regionalnej sytuacja miasta Dębica
poprawiła się dzięki budowie autostrady A4 oraz modernizacji linii kolejowej E 30. Te
przedsięwzięcia wpłynęły nie tylko na lepsze skomunikowane Dębicy z innymi ośrodkami,
ale również poprawiają sytuację wewnątrz miasta poprzez inne obciążenie ruchem sieci
drogowej oraz co najmniej częściowe rozwiązanie problemów przepustowości wiaduktów
kolejowych w relacjach północ - południe. Działania w tym zakresie w rozpatrywanym
okresie 2017-2020 powinny koncentrować się w zakresie zewnętrznym na poprawie
skomunikowania z Mielcem, który zgodnie ze Strategią Województwa ma w przyszłości
stanowić wspólne z Dębica centrum rozwojowe. W tym kontekście szczególne ważne jest
utrzymanie i modernizacja linii kolejowej oraz utworzenie węzła intermodalnego w obrębie
stacji Dębica Towarowa. Planowana jest także dalsza rozbudowa infrastruktury drogowej
m.in. przebudowa połączeń autostrady z miastem. W zakresie wewnętrznym kluczowe jest
zwiększenie spójności komunikacyjnej miasta, ukształtowanie polityki komunikacyjnej
miasta, w tym rozwiązanie problemu miejsc parkingowych. Należy inwestować w nowe
autobusy MKS oraz stworzyć spójny system komunikacji na terenie miasta i okolicznych
gmin. Kluczowe jest także zwiększenie dostępności oraz częstotliwości odjazdów autobusów,
na osiedlach z wysoką zabudową jednorodzinną. Wspólnie ze Starostwem Powiatowym
i sąsiednimi gminami należy rozwiązać problem dworca PKS. Sam dworzec powinien pełnić
funkcję centrum przesiadkowego. Teren przydworcowy również wymaga działań ze strony
miasta gdyż odstaje on bardzo estetyką od wyremontowanego dworca kolejowego.
W zakresie pozostałej infrastruktury technicznej konieczna jest kontynuacja dotychczasowych
działań zmierzających do jej modernizacji i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw
podstawowych mediów. Gmina Miasta Dębica planuje rozbudowę infrastruktury technicznej
na osiedlu Gawrzyłowa, po zabezpieczeniu środków na to zadanie. Do końca I kwartału 2018
roku wykonany zostanie projekt budowlany instalacji kanalizacyjnej na ul. W. Macha. Istotne
jest również zabezpieczenie mieszkańców przed powodziami. W tym celu niezbędne jest
opracowanie planów zabezpieczenia powodziowego na potokach. Reasumując istotny jest
zrównoważony rozwój miasta, dzięki któremu zaspokojone zostaną potrzeby mieszkańców
całego miasta, a nie tylko osiedli znajdujących się w jego centralnej części.
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Zapewnienie w Dębicy zdecydowanie większej niż obecnie oferty edukacji na poziomie
wyższym ma kluczowe znaczenie dla rozwoju miasta. Jest to istotne nie tylko ze względu na
rozwój

gospodarczy

i

potrzeby

potencjalnych

inwestorów,

którzy

poszukują

wykwalifikowanych kadr, ale również stanowi odpowiedź na inne problemy Dębicy. Główną
grupą mieszkańców opuszczającą miasto są młodzi ludzie w wieku 16-25 lat, a więc ci,
którzy wyjeżdżają aby się kształcić i już nie wracają. Stworzenie możliwości zdobycia
odpowiedniego wykształcenia szczególnie zawodowego w Dębicy

zapobiegłoby tym

wyjazdom; część takich osób zostałaby w mieście na stałe, założyła rodziny, co w sytuacji
problemów demograficznych miasta i konieczności zwiększenia ilości jego mieszkańców ma
istotne znaczenie. Naturalnym uzupełnieniem działań zmierzających do zachęcenia młodych
ludzi do mieszkania w Dębicy jest zapewnienie opieki żłobkowej i przedszkolnej na
odpowiednim poziomie i o dobrej dostępności dla mieszkańców miasta.
Konsekwentnie również bardzo istotna jest dostępność podstawowej opieki zdrowotnej.
Opieka ta powinna mieć zapewniony odpowiedni poziom, ale najważniejszym problemem
jest dostępność – odległość i czas oczekiwania w kolejce.
Uzupełniającym czynnikiem wpływającym na odbiór jakości życia jest oferta kulturalna
i sportowa , przy czym ważne jest aby oferta kierowana była nie tylko do osób z wąskiego
kręgu profesjonalistów ale również do odbiorcy masowego. Juz podjęte działania w tym Kino
Cyfrowe, plany modernizacji Domów Kultury, Lodowiska i stadionu lekkoatletycznego
powinny poprawić istniejącą infrastrukturę oraz dodać dalszej dynamiki dla istniejących
zorganizowanych i niezorganizowanych działań podejmowanych przez mieszkańców.
Poprawę bezpieczeństwa w mieście ma zapewnić nowoczesny stale rozbudowywany system
kamer cyfrowych wraz z centrum monitorowania w siedzibie Straży Miejskiej.
Dodatkowo powinna pomóc prowadzona okresowa ocena stanu bezpieczeństwa oraz
wypracowane lepsze standardy współpracy pomiędzy Strażą Miejską i Policją.
Dużo w mieście jest do zrobienia w zakresie ogólnej estetyki i planowania przestrzennego.
Pomimo upływu czasu ( ponad 25 lat ) od transformacji ustrojowej jest w mieście wiele
budynków i placów wymagających działań remontowych i renowacyjnych. Niektóre budynki
ze zniszczoną elewacją stoją w pobliżu głównych osi transportowych miasta tj. przy ulicach
Krakowska- Rzeszowska - Kościuszki. Poprawa tego stanu wymaga wielu działań ponieważ
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najczęściej są to budynki prywatne.

Niektóre szczególnie drewniane

mogą zagrażać

bezpieczeństwu.
Docelowo wskazane jest utworzenie w mieście stanowiska urbanisty (architekta) który
w zakresie swoich obowiązków miałby realizację obowiązków z szeroko pojętego ładu
przestrzennego.
Niezbędna jest też poprawa jakości powietrza w mieście a szczególnie zmniejszenie tzw.
niskiej emisji. Jak wskazują badania największy wpływ na niska emisję ma używanie do
ogrzewania przez mieszkańców paliw stałych szczególnie węgla. Często są to paliwa bardzo
słabej jakości które przy spalaniu wydzielają nie tylko zanieczyszczenia gazowe ale również
emitują duże ilości pyłu. Wskazana jest tu praca nad świadomością mieszkańców, wspieranie
stosowania ekologicznych i odnawialnych źródeł ciepła. Dodatkowo istnieją też możliwości
podłączania do sieci dostawczej dużych producentów ciepła - MPEC.
Konieczne jest także monitorowanie i zapobieganie spalaniu śmieci i odpadów w domowych
paleniskach. W tym zakresie

niezbędna jest pomoc władz państwowych szczególnie

w określeniu minimalnych parametrów paliw i palenisk dopuszczanych do obrotu rynkowego
w Polsce. Sam samorząd tego nie może zmienić.
Oddzielnym problemem jest emisja spalin z pojazdów. W tym zakresie niezbędne jest
poprawianie płynności ruchu w mieście, wspieranie ekologicznych pojazdów oraz mocna
promocja zbiorowej ekologicznej komunikacji miejskiej.
W zakresie mieszkalnictwa samorząd musi aktywnie działać w zakresie przygotowania
planów rozwoju miasta i zwiększania podaży działek pod budownictwo mieszkaniowe.
Miasto powinno wspierać osoby, których nie stać na samodzielną budowę domów należy
inwestować w mieszkania komunalne i socjalne. Dobrym przykładem jest zgłoszenie chęci
budowy mieszkań w ramach rządowego programu ,,Mieszkanie +". Zgodnie z założeniami
Programu lokale będą wykończone „pod klucz” - nieruchomości dostępne w tym stanie będą
gotowe do zamieszkania. Przekazanie do eksploatacji pierwszych mieszkań planowane jest na
2018 rok
Pozostałe potrzeby powinni uzupełniać lokalni deweloperzy którzy oferują mieszkania do
sprzedaży w budynkach wielorodzinnych.
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W zakresie dostępu do Internetu w mieście nie ma większych problemów. Oczywiście
potrzeby w tym zakresie cały czas rosną szczególnie w zakresie przepustowości. Miasto chce
wspierać inwestorów poprawiających infrastrukturę internetową w szczególności budowę
światłowodów. Na terenie miasta są też wydzielone miejsca z darmowym Internetem.
Niezbędne jest też sukcesywne inwestowanie w sprzęt komputerowy i inne nośniki cyfrowe
będące na wyposażeniu oświaty i jednostek miejskich. Potrzebne jest również udzielanie
wsparcia osobom wykluczonym cyfrowo.
Konieczne jest także wprowadzanie e usług przez Urząd Miejski oraz inne instytucje tak, aby
mieszkaniec mógł załatwić wiele spraw bez konieczności wychodzenia z domu.

CELE STRATEGICZNE DO REALIZACJI:


Poprawa stanu technicznego dróg miejskich, zwiększenie ilości miejsc
parkingowych. Budowa Centrum Przesiadkowego dla komunikacji osobowej
i kolejowej.



Rozwój komunikacji zbiorowej zarówno wewnątrz miasta jak i połączeń
z innymi miejscowościami.



Zwiększenie (w określonym zakresie) zasobu mieszkań komunalnych.
Najtańszą propozycją wydaje się wykonanie nadbudów na już istniejących
budynkach. Obecnie taka możliwość istnieje na czterech, pięciu budynkach co
pozwoli uzyskać około 25 nowych mieszkań a jednocześnie dzięki takiemu
działaniu zrewitalizowanie pozostałej (już zamieszkałej) części budynku).



Budowa mieszkań socjalnych (o obniżonym standardzie i niskich kosztach
wykonania i utrzymania). Szacunkowe potrzeby w tym zakresie to 30, 40
mieszkań.



Budowa mieszkań w ramach programu Mieszkanie +



Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc w żłobkach.



Stymulowanie zagęszczenia sieci placówek POZ.



Modernizacja Domów Kultury i infrastruktury sportowej ( lodowisko, stadion
lekkoatletyczny ) oraz rozszerzenie oferty dla odbiorcy masowego.



Wspieranie Odnawialnych Źródeł Energii
mieszkańców miasta
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Wspieranie informatycznych narzędzi komunikacji z mieszkańcami oraz
wprowadzenie E-usług

Pomimo rozdzielenia priorytetów strategicznych na dwa obszary, to są one bardzo spójne
i przenikają się. Realizacja poszczególnych celów będzie oddziaływać nie tylko na obszar do
którego dany cel należy, ale również na pozostałe cele, niezależnie od obszarów
strategicznych.
Realizacja zadań wymaga nakładów finansowych przekraczających możliwości budżetu
miasta Dębica, dlatego niezbędne jest poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania.
Szanse na to stwarzają m.in. różnego rodzaju programy krajowe i międzynarodowe, dlatego
konieczne jest ich staranne monitorowanie oraz bardzo skuteczne aplikowanie. Środki te
powinny być wykorzystywane bardziej niż do tej pory, bowiem ich dostępność w przyszłości
będzie znacznie mniejsza. Ograniczeniem będzie zdolność miasta do zapewnienia wkładu
własnego, dlatego strategia poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji
rozwojowych nie może ograniczać się do aplikowania o środki unijne, ale musi uwzględniać
też angażowanie kapitału prywatnego, czy optymalizację dotychczasowego zadłużenia
i gospodarowania majątkiem.
Współpraca międzynarodowa z posiadanymi miastami partnerskimi może ułatwić
znajdowanie rozwiązań różnorodnych problemów dzięki wymianie doświadczeń. Istotne jest,
aby rozwijanie tych kontaktów obejmowało nie tylko przedstawicieli urzędu ale angażowało
również mieszkańców, przede wszystkim przedsiębiorców i młodzież.

V.

MONITORING STRATEGII

Profesjonalne wykonanie zadania zawsze wymaga odpowiedniej kontroli. Systematycznie
przeprowadzany monitoring strategii pozwoli na uniknięcie ewentualnych błędów przy
realizacji założonych celów, jak również określi aktualny stopień wdrażania dokumentu.
Zapewni także zgodność efektów z wcześniej zatwierdzonymi założeniami.
Świadomość poczynionych postępów lub ewentualnych braków w tym zakresie pozwoli na
efektywniejsze planowanie bieżących działań i egzekwowanie osiąganych rezultatów.
Bezpośredni nadzór nad wdrażaniem strategii będzie należał do Burmistrza Miasta Dębica.
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Jako najwyższy organ władzy wykonawczej podstawowego szczebla samorządowego
odpowiada on za kreowanie strategii rozwoju, realizację polityki miasta oraz monitorowanie
jej wyników. Do wypełnienia tych zadań powinny zostać zaangażowane wszystkie podległe
mu służby.
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Ryc. 1

Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Dębicy
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W celu terminowego i efektywnego wdrażania strategii realizacją zadań zaplanowanych
w wyznaczonych obszarach rozwoju będą zajmowali się wybrani pracownicy następujących
wydziałów Urzędu Miasta Dębica:
OBSZAR I: ROZWÓJ GOSPODARCZY MIASTA


Dębicka Agencja Rozwoju Regionalnego



Wydział Inwestycji



Wydział Rozwoju Miasta i Przedsiębiorczości



Wydział Infrastruktury Miejskiej



Wydział Gospodarki Przestrzennej

OBSZAR II: PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW


Wydział Inwestycji



Wydział Rozwoju Miasta i Przedsiębiorczości



Wydział Infrastruktury Miejskiej



Wydział Gospodarki Komunalnej



Miejski Zarząd Oświaty



Wydział Spraw Obywatelskich



Biuro Organizatora Transportu Zbiorowego



Biuro Gospodarki Odpadami



Gminne Spółki z o.o. i jednostki organizacyjne

Funkcję kontrolną nad realizacją zadań zaplanowanych w niniejszym dokumencie sprawował
będzie Burmistrz Miasta wraz z Radą Miejską. Tabela nr 77 przedstawia proponowane
wskaźniki, za pomocą których w sposób obiektywny będzie można ocenić postępy we
wdrażaniu strategii.
Tabela 51

Proponowane wskaźniki monitoringu
OBSZAR I – ROZWÓJ GOSPODARCZY MIASTA
NAZWA WSKAŹNIKA

Liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw – spółki
kapitałowe KRS (ogółem)
Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców
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JEDNOSTKA

CZĘSTOTLIWOŚĆ

szt.

rok

szt./ 1000
mieszkańców

rok
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Stopa bezrobocia w mieście i powiecie

%

kwartał

Wartość wsparcia pozyskana z funduszy UE

zł

rok

Powierzchnia terenów inwestycyjnych dla potencjalnych
przedsiębiorców pod nowe inwestycje

ha

rok

Wartość inwestycji miejskich

zł

rok

Wpływy z podatku CIT i podatku od nieruchomości od
przedsiębiorców

zł

rok

tak / nie

rok

Status Dębicy jako samodzielnego ośrodka
subregionalnego

OBSZAR II– PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
NAZWA WSKAŹNIKA

JEDNOSTKA

CZĘSTOTLIWOŚĆ

Długość zmodernizowanych dróg miejskich

km

rok

Wartość inwestycji drogowych (miejskich i
powiatowych)

zł

rok

Liczba nowopowstałych miejsc parkingowych

szt.

rok

Liczba czynnych przyłączy sieci wodociągowych

szt.

rok

Zużycie wody z sieci wodociągowej przez jednego
mieszkańca

m3/rok/osobę

rok

szt.

rok

szt.

rok

Ilość bezrobotnych absolwentów wyższych uczelni

osoby

rok

Ilość zarejestrowanych samochodów osobowych w
mieście

szt.

rok

Ilość uczestników masowej oferty kulturalnej

osoby

rok

Ilość wejść na basen miejski

osoby

rok

zł

rok

osoby

rok

Liczba czynnych przyłączy sieci kanalizacyjnej
w mieście
Ilość wydanych pozwoleń na budowę (domy
jednorodzinne)

Średnie zarobki na jednego mieszkańca
Ilość placówek podstawowej opieki zdrowotnej
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VI.

PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA 2014 - 2020

Tak jak Dębica jest ważnym elementem Regionu Podkarpackiego i Polski, tak i strategia
rozwoju miasta realizowana będzie w kontekście założeń nakreślonych dla całego
województwa i kraju. Dlatego jej spójność z dokumentami strategicznymi dla tych obszarów
jest nie tylko naturalna, ale wręcz konieczna. Zgodność Strategii Rozwoju Miasta z
założeniami „Strategii Rozwoju Kraju 2020” oraz „Strategia Rozwoju Województwa –
Podkarpackie 2020” zapewni możliwość korzystania ze wsparcia finansowego w ramach
programów krajowych oraz programów finansowych z funduszy Unii Europejskiej.
Perspektywa czasowa aktualnej Strategii Miasta nie przypadkowo jest całkowicie zbieżna z
nową perspektywą finansową funduszy europejskich. Stanowić one bowiem będą bardzo
istotny element finansowania znacznej części działań podejmowanych przy jej realizacji.
Dlatego niezwykle istotne z punktu widzenia miasta jest racjonalne wykorzystanie środków
finansowych możliwych do pozyskania w ramach unijnej polityki rozwoju. Tym bardziej, iż
prawdopodobnie będzie to ostatni okres korzystania z tak znaczących funduszy zewnętrznych.
Zbudowanie przy ich wykorzystaniu trwałych podstaw rozwoju gospodarczego i społecznego
będzie miało kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju Dębicy.
Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym kierunki interwencji w latach 2014-2020
trzech polityk unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej
Polityki Rybołówstwa. W Umowie wzięto pod uwagę zapisy unijnych i krajowych
dokumentów strategicznych, oraz dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem
perspektywy 2004-2006 i 2007-2013. Umowa Partnerstwa przedstawia m.in.: cele i priorytety
interwencji w ujęciu tematycznym i terytorialnym, układ programów operacyjnych i zarys
systemu finansowania oraz wdrażania. Ujęte w niej dokumenty programowe na perspektywę
finansową UE na lata 2014-2020 obejmują:


Program Inteligentny Rozwój 2014-2020



Program Polska Cyfrowa 2014-2020



Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020



Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020



Program Polska Wschodnia 2014-2020



Program Pomoc Techniczna 2014-2020
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Ryc. 2 Możliwości zewnętrznego finansowania przedsięwzięć środkami z Funduszy pomocowych Unii Europejskiej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRR i MIiR
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