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I. CHARAKTERYSTYKA I DIAGNOZA AKTUALNEGO STANU SPOŁECZNO-

GOSPODARCZEGO POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO 

1. SYSTEM ZARZĄDZANIA 

 Poniższy schemat przedstawia strukturę organizacyjną Starostwa Powiatowego 

w Ropczycach jednostki organizacyjnej Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.  

Najważniejszymi włodarzami są: 

• Starosta Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego 

• Wicestarosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego 

 

RYSUNEK 1. SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W ROPCZYCACH . 

 

 

Źródło: bip.spropczyce.pl 
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2. PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO 

2.1. KRÓTKA HISTORIA 

Poniżej przedstawiono rys historyczny poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu 

ropczycko – sędziszowskiego. 

Gmina Ropczyce 

Pierwsze wzmianki historyczne dotyczące Ropczyc pochodzą z czasów Bolesława 

Wstydliwego (10 maja 1252 roku). Ropczyce założone zostały przez Jana i Mikołaja Gielniców na 

mocy dokumentu lokacyjnego nadanego przez króla Kazimierza Wielkiego 3 marca 1362 r. Gośćmi 

miasta byli królowie polscy: Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, Stefan 

Batory. 

W 1578 r. Ropczyce, określane „małym Gdańskiem”, otrzymały status stolicy powiatu.  

Po II wojnie światowej Ropczyce stały się prężnie działającym ośrodkiem przemysłowym 

Podkarpacia. Odpowiednia infrastruktura techniczna i baza edukacyjna sprawiły, iż powstał tutaj 

nowoczesny ośrodek przemysłowy o randze krajowej. W gminie zlokalizowane są zakłady 

przemysłowe z następujących branż: metalurgicznej, maszynowej, materiałów ogniotrwałych 

i przetwórstwa rolno – spożywczego. 

Gminę Ropczyce stanowią: miasto Ropczyce (podzielone na osiedla: Brzyzna, Chechły, 

Czekaj, Granice, Pietrzejowa, Północ, Witkowice, Śródmieście, Św. Barbary) oraz sołectwa: 

Brzezówka, Gnojnica, Lubzina, Mała, Niedźwiada, Okonin, Łączki Kucharskie. 

W stolicy gminy – Ropczycach, będącej jednocześnie stolicą powiatu, znajdują się następujące 

urzędy i instytucje: Starostwo Powiatowe, Urząd Skarbowy, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowa 

Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Urząd Stanu Cywilnego, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, 

Urząd Miejski. 

Na terenie gminy Ropczyce w mieście Ropczyce funkcjonują następujące instytucje: 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji, Prokuratura 

Rejonowa, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Sąd Rejonowy, Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie, KRUS Placówka Terenowa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Powiatowy Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej. 

Gmina Iwierzyce 

Początki wsi znajdujących się aktualnie w obrębie gminy Iwierzyce sięgają XIV wieku, z tego 

też okresu pochodzą pierwsze wzmianki pisane o tym obszarze. Wieś Iwierzyce od początków 

swego istnienia administracyjnie przynależała do Kasztelani Sandomierskiej, jednakże bezpośredni 

nadzór nad wsią sprawował Wójt. Do Kasztelani Sandomierskiej należały również: Wiercany 

i Bystrzyca, pozostałe wsie: Nockowa, Wiśniowa, Olchowa, Sielec były własnością królewską. 

Sytuacja administracyjna poszczególnych wsi zmieniła się po I rozbiorze Polski w 1772 r. Weszły 

one wówczas w skład zaboru austriackiego. Sytuacja taka utrzymywała się do roku 1918, kiedy 

Polska odzyskała niepodległość. Wtedy też wyodrębniła się samodzielna Gromada Olimpów 

wchodząca wcześniej w skład Iwierzyc. Po II wojnie światowej nastąpiła kolejna reforma 

administracyjna, która zmieniła oblicze Polski oraz przynależność administracyjną poszczególnych 

miast i wsi. Wtedy to powstała gmina Iwierzyce, która istnieje do dziś. Warto wspomnieć, że po 

II wojnie światowej z dwóch przysiółków należących do Nockowej i Wiśniowej powstała samodzielna 

wieś Będzienica. Gmina, jednolita pod względem administracyjnym, podzielona jest pomiędzy trzy 
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parafie: Parafia Nockowa (Iwierzyce, Nockowa, Wiercany, Olimpów, Będzienica i część Wiśniowej), 

Bystrzyca (Bystrzyca, część Wiśniowej) i Sędziszów Małopolski (Sielec). Gmina Iwierzyce zasięgiem 

administracyjnym obejmuje dziewięć wsi: Iwierzyce, Nockowa, Wiercany, Olimpów, Wiśniowa, 

Bystrzyca, Będzienica, Sielec, Olchowa. 

Gmina Ostrów 

Krajobraz gminy tworzą tereny lekko pofałdowane, wydmy piaskowe, podmokłe łąki, bagna, 

oczka wodne, płytkie doliny rzek i potoków, masywy leśne, pola uprawne. Główną rzeką gminy jest 

Tuszymka, zwana też Kamionką lub Potokiem Ocieckim. Południowym skrajem gminy przepływa 

Wielopolka. Sieć cieków wodnych uzupełniają małe strumienie. W Kamionce znajduje się sztuczny 

zbiornik wodny, wokół którego powstały ośrodki wypoczynkowe. Pierwsza wzmianka o Ostrowie 

znajduje się w przywileju króla Kazimierza Wielkiego na założenie osady Borek, wystawionym 

w 1346 roku. Dokument dotyczy dzisiejszej wsi Borek Wielki, zaś Ostrów z nią graniczył. W XV 

wieku lokowano Skrzyszów (wspomniany przez Długosza w "Liber Beneficiorum"), Ociekę (założona 

przez Tarnowskich), a w XVI - Kozodrzę, Kamionkę i Bliznę. W XVII wieku, w wyniku trzebieży 

puszczy powstały Zdżary. W 1498 roku utworzono w Ropczycach tenutę królewską czyli kompleks 

dóbr dzierżawnych. W jej skład wchodziły Ostrów i Ocieka. Z rejestru poborowego z 1536 roku 

wynika, że Ostrów był w tym czasie własnością Piotra Ligęzy, zaś u schyłku XVI wieku - Hieronima 

z Mielca, starosty brzeskiego. Mieszkańcy śródleśnych osad trudnili się eksploatacją złóż rudy 

darniowej, przetapianej w tzw. dymarkach, produkcją smoły, dziegciu, węgla drzewnego, 

bartnictwem i z czasem uprawą roli. W 1504 roku ziemię ropczycką złupili Tatarzy. Spalony został 

również Ostrów, a wielu jego mieszkańców wzięto w jasyr. W 1614 roku utworzono niegrodowe 

starostwo ropczyckie - Ostrów i okoliczne wsie znalazły się w jego granicach. W 1655 roku Szwedzi 

zniszczyli Kozodrzę, Ostrów i Skrzyszów, a w 1657 roku starostwo splądrowali żołnierze Jerzego II 

Rakoczego z Siedmiogrodu. Okolice te ucierpiały także w czasie konfederacji barskiej, bezlitośnie 

grabione przez walczące strony. Po I rozbiorze Polski w 1772 roku pod zaborem austriackim region 

wiódł ubogi żywot, charakterystyczny dla całej Galicji. Spokojną egzystencję przerwała rabacja  

w 1846 roku. Pod koniec XIX wieku nastąpił rozwój gospodarczy regionu. Powstały organizacje 

społeczne i instytucje finansowe wspierające rolników (kasy pożyczkowe, kółka rolnicze, 

spółdzielnie handlowe). W okresie międzywojennym region należał do najbiedniejszych 

w Małopolsce. Budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego poprawiła sytuację ekonomiczną 

mieszkańców regionu. Wielu z nich znalazło zatrudnienie w powstających zakładach w Mielcu, 

Dębicy i Pustkowie, a także w Ropczycach.  

Okres powojenny to mozolna odbudowa zniszczonych i spalonych wsi, tworzenie warunków 

do normalnego życia. W 1955 roku Ropczyce, które w 1937 roku utraciły powiatowe funkcje na 

rzecz Dębicy, ponownie awansowały do rangi stolicy powiatu. W jego skład weszły m.in. gromadzkie 

rady w Kamionce, Ociece i Ostrowie. W 1973 roku, po zmianach w podziale administracyjnym kraju, 

gromady uległy likwidacji i powstała gmina w Ostrowie. 

Gmina Sędziszów Małopolski 

Sędziszów Małopolski po raz pierwszy wymieniony został w spisach „świętopietrza” za lata 

1325 – 1327, był siedzibą parafii o obszarze ponad 200 km2, leżącej w dekanacie dębickim. W 1483 

roku Jan Odrowąż ze Sprowy uzyskał odpowiedni przywilej, który zatwierdzał granice nowo 

powstałego ośrodka miejskiego i ustanawiał cotygodniowe, środowe targi. Dzięki mecenatowi Beaty 

z Tęczyńskich Odrowążowej w mieście powstał szpital dla ubogich, a przy nim kościół pod 

wezwaniem św. Ducha. W mieście znajdowały się browar, karczma i rzeźnie. Ożywienie 

gospodarcze Sędziszów Małopolski odczuł za rządów Mikołaja Spytka Ligęzy – począwszy od lat 

dwudziestych XVI wieku. Budowano w mieście mosty, drogi, umacniano brzegi rzek. Złoty wiek 
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w dziejach miasta rozpoczął się wraz z panowaniem w nim Potockich. Po pierwszym rozbiorze 

Polski w 1772 roku miasto znalazło się pod panowaniem austriackim. W 1818 roku przez miasto 

przejeżdżał car Rosji Aleksander I, w Sędziszowie Małopolskim w 1855 roku gościł również cesarz 

Franciszek Józef. 

W latach 1856 – 1858 przez Sędziszów Małopolski poprowadzono linię kolejową łączącą 

Kraków i Lwów. W drugiej połowie XIX wieku doszło do społecznego i gospodarczego ożywienia 

miasta. Przejawem tego było usytuowanie w pobliżu dworca kolejowego cukrowni, istniejącej 

w latach 1870 – 1890. Od 1874 roku w mieście istniała Ochotnicza Straż Pożarna.  

I wojna światowa oraz epidemia grypy hiszpanki spowodowały znaczny ubytek mieszkańców 

miasta. Budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego w widłach Wisły i Sanu zaowocowała 

rozwojem przemysłowym miasta. Rozwój przemysłowy zahamowany został przez wybuch II wojny 

światowej. Miasto zostało wyzwolone 4 sierpnia 1944 roku.  

Lata pięćdziesiąte, sześćdziesiąte i siedemdziesiąte przyniosły nowe inwestycje  

w mieście. Wybudowano: dom kultury, dom strażaka, budynek liceum, rozbudowano szkoły 

podstawowe, powstał stadion sportowy, osiedle mieszkaniowe, obwodnica miasta. 

Gmina Wielopole Skrzyńskie  

Wielopolszczyzna to tradycyjna nazwa terenów należących do gminy Wielopole Skrzyńskie. 

Obszar ten cechuje się spójnością pod względem gospodarczym i kulturowym. Centrum tego 

regionu było zawsze Wielopole Skrzyńskie, które na przestrzeni wieków wywierało wpływ na 

pozostałe miejscowości, przyczyniając się do rozwoju tradycji i kultury.  

Osada nad Wielopolką istniała już w XII wieku, około 1348 r. wieś otrzymała prawa miejskie, 

które następnie utraciła w okresie międzywojennym. O tym, że w pewnym okresie dziejów Wielopole 

Skrzyńskie zaliczono do grona miast zdecydowało korzystne położenie wsi na drodze handlowej 

z Sandomierza przez Ropczyce, doliną Wielopolki do Węgier. Sprzyjało to rozwojowi rzemiosła 

i handlu. W tym okresie ponad połowę mieszkańców wsi stanowili Żydzi. W wyniku kolejnych wojen, 

epidemii, ruchów społecznych (rzeź galicyjska), pożarów znacznie zmniejszyła się liczba ludności, 

co między innymi stanowiło przyczynę odebrania Wielopolu praw miejskich.  

W skład gminy wchodzi 5 wsi: Brzeziny, Broniszów, Glinik, Nawsie i Wielopole Skrzyńskie. 
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2.2. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I RELACJE ZEWNĘTRZNE   

RYSUNEK 2. POŁOŻENIE NA MAPIE WOJEWÓDZTWA. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_ropczycko-s%C4%99dziszowski 

Powiat Ropczycko – Sędziszowski, którego siedzibą jest miasto Ropczyce został utworzony 

w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Usytuowany jest w zachodniej części województwa 

podkarpackiego. Powiat wchodzi w skład obszaru metropolitarnego miasta Rzeszowa. Graniczy on 

z powiatami:  

• od północy z powiatem kolbuszowskim, 

• od południa z powiatem strzyżowskim, 

• od zachodu z powiatami: dębickim i mieleckim, 

• od wschodu z powiatem rzeszowskim. 

Powiat ropczycko-sędziszowski zajmuje powierzchnię 54832 ha (548 km2), co stanowi 

0,17% powierzchni kraju oraz 3,07 % województwa podkarpackiego. 

 W skład powiatu ropczycko-sędziszowskiego wchodzą: 

• gminy miejsko-wiejskie 

- Ropczyce 

- Sędziszów Małopolski 

• gminy wiejskie 

- Iwierzyce 

- Ostrów 

- Wielopole Skrzyńskie 

• miasta 
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- Ropczyce 

- Sędziszów Małopolski. 

RYSUNEK 3. GMINY POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO. 

 

 Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_ropczycko-s%C4%99dziszowski 

 

Szczegółowe informacje na temat powierzchni powiatu oraz powierzchni gmin wchodzących 

w jego skład przedstawiono w poniższych tabelach. 

TABELA 1. POWIERZCHNIA POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO W ROKU 2019. 

Nazwa JST 

ogółem w ha ogółem w km2 

2019 2019 

[ha] [km2] 

Powiat ropczycko-sędziszowski 54 831 548 

Iwierzyce  6 553 66 

Ostrów  9 619 96 

Ropczyce  13 908 139 

Sędziszów Małopolski  15 403 154 

Wielopole Skrzyńskie 9 348 93 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 
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2.3. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I ZASOBY NATURALNE   

Powiat ropczycko-sędziszowski charakteryzuje położenie na styku dwóch krain. Rejon 

północny to tereny nizinne, natomiast południowy należy do skraju pasma górskiego o nieco 

surowszym klimacie. 

Na terenie powiatu można wyróżnić trzy jednostki geobotaniczne: Puszczę Sandomierską, 

Pogórze Lessowe, Pogórze Fliszowe. Około 66,5% terenu powiatu zajmują użytki rolne 

zlokalizowane głównie na przedgórzu, ok.10% są to lasy. Kompleksy leśne zachowały się 

w rejonach: Gnojnicy, Ocieki, Okonina, Brzezin. 

Sieć hydrograficzną powiatu tworzą rzeki: Wielopolka o długości 56 km będąca prawym 

dopływem Wisłoki, dwie łączące się ze sobą, będące prawym dopływem Wielopolki: Budzisz 

(22,6km) i Bystrzyca (32,3km), a także Tuszymka (28,3km) będąca prawym dopływem Wisłoki. Na 

terenie powiatu znajduje się również kilka większych zbiorników wodnych: zbiornik w miejscowości 

Kamionka (7,3 ha powierzchni), w miejscowości Czarna Sędziszowska (45ha powierzchni), 

w miejscowości Cierpisz (2,5 ha powierzchni). 

Na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego istnieje kilka form ochrony przyrody. 

Pierwsza z nich to obszary chronionego krajobrazu. Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar 

Chronionego Krajobrazu obejmuje gminy: Sędziszów Małopolski, Wielopole Skrzyńskie, Iwierzyce, 

Czudec (powiat strzyżowski), Boguchwała (powiat rzeszowski), Strzyżów (powiat strzyżowski). 

Teren tego obszaru obejmuje fragment Pogórza Strzyżowskiego, występuje tu głównie krajobraz 

rolniczy. Cechą charakterystyczną jest obecność pokrywy lessowej w jego północnej części oraz 

strefy przejściowej do pokryw fliszowych w części południowej. Dominują tu grądy a w obniżeniach 

buczyna karpacka i łęgi podgórskie wzdłuż potoków. Spotyka tu się łąki wilgotne z ostrożeniem oraz 

rajgrasem wyniosłym. Z gatunków chronionych występują: lepiężnik biały, bluszcz pospolity, lilia 

złotogłów, podkolan biały, wawrzynek wilczełyko. Z interesujących ptaków spotyka się: bociana 

czarnego, jarząbka, dzięcioła średniego, słowika szarego, kruka, grubodzioba i inne. Kolejnym 

obszarem jest Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu, który na terenie 

powiatu obejmuje część gminy Sędziszów Małopolski oraz Ostrów. Zajmuje fragment Płaskowyżu 

Kolbuszowskiego o krajobrazie rolniczo-leśnym. Występuje tu duża różnorodność środowisk - od 

piaszczystych wydm do bagien, torfowisk i wód. Rosną tu bory sosnowe i mieszane, lasy mieszane, 

olsy, łęgi, kwaśne łąki, szuwary oczeretowe, mannowe, zbiorowiska wydmowe, ziołoroślowe, 

trzęślicowe, łąki ostrożeniowe i rajgrasowe. 

Kolejną formą ochrony przyrody są parki krajobrazowe. Czarnorzecko-Strzyżowski Park 

Krajobrazowy na terenie powiatu obejmuje cześć gminy Wielopole Skrzyńskie. Park utworzono 

w najwyższej i najcenniejszej przyrodniczo części Pogórza Strzyżowskiego i sąsiadującego z nim 

Pogórza Dynowskiego. Zachowały się tu naturalne lasy bukowo-jodłowe. Tutejsza flora roślin 

naczyniowych liczy ponad 700 gatunków, w tym ponad 45 górskich. Spośród nich na szczególną 

uwagę zasługują: obrazki alpejskie, róża francuska, czosnek niedźwiedzi, kłokoczka południowa, 

storczyk plamisty i buławnik wielkokwiatowy. W parku stwierdzono występowanie ok. 140 gatunków 

zwierząt chronionych. 

Na terenie powiatu znaleźć można również rezerwaty przyrody. „Szwajcaria Ropczycka” to 

nazwa pierwszego z nich. Znajduje się w niemal samym centrum Ropczyc i obejmuje wąwóz 

lessowy, wraz z otaczającym go lasem. Obejmuje on obszar 2,59 ha. Na dnie wąwozu z niemal 

pionowymi, ciekawie wyrzeźbionymi ścianami, zbudowano deptak spacerowy. Wzgórze, na 

obszarze którego znajduje się rezerwat, ma wysokość 275 m n.p.m. i jest rozcięte głębokim 

parowem z suchym dnem. Część ścian wąwozu osiąga dość znaczne różnice poziomów wysokości, 
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wahające się do kilkunastu metrów, o nachyleniu nawet do 80–90°. Kolejnym rezerwatem jest 

„Zabłocie”, który w powiecie ropczycko-sędziszowskim obejmuje miejscowość Czarną 

Sędziszowską. Rezerwat powstał dlatego, że na tym terenie stwierdzono występowanie 160 

gatunków ptaków, z których blisko 30 to gatunki związane ze środowiskiem wodnym, w tym 

zagrożone wyginięciem. Możemy tu zobaczyć np.: bociany czarne, perkozy, kureczki nakrapiane, 

łyski i wiele gatunków dzikich gęsi i kaczek. W okolicy polują bieliki, orliki krzykliwe i trzmielojady. 

W powiecie znajduje się także kilkadziesiąt drzew i krzewów, które uznane zostały za pomniki 

przyrody.  

Na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego występują obszary NATURA 2000. Należą 

do nich: Dolna Wisłoka z Dopływami na terenie gmin Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Wielopole 

Skrzyńskie; Las nad Braciejową w miejscowości Mała; Puszcza Sandomierska w gminie Sędziszów 

Małopolski. 

 

2.4. TURYSTYKA 

Powiat ropczycko-sędziszowski położony jest w południowo-wschodniej Polsce  

w województwie podkarpackim. Korzystne położenie powiatu w pobliżu dużych ośrodków 

przemysłowych (Rzeszów, Dębica, Mielec) oraz ciekawe usytuowanie na pograniczu dwóch 

odmiennych pod względem budowy geologicznej i ukształtowania krain (rejon północny- tereny 

nizinne, należące do klimatu podgórskich nizin i kotlin; rejony południowe- znacznie surowsze pod 

względem klimatu, bo należące do skraju pasma górskiego) stanowi bardzo dobrą bazę 

wypoczynkową dla ludności z pobliskich przemysłowych aglomeracji. Powiat ropczycko-

sędziszowski pod względem turystycznym kształtuje się bardzo obiecująco, walory przyrodnicze 

stanowią podłoże pod rozwój branży turystycznej. Powstały na rzece Tuszymce zbiornik retencyjny 

wykorzystywany jest do celów rekreacyjno-wypoczynkowych, a jego powierzchnia wynosi 7,3 ha.  

Miłośnicy turystyki rowerowej i pieszej również znajdą dla siebie wiele atrakcji. Pierwszy ze 

szlaków rowerowych to trasa Ropczyce-Mała-Ropczyce, długości ok. 37,5 km. Jest to trasa górska 

i dość wyczerpująca, ale bardzo spektakularna pod względem widokowym. Kolejna z tras 

Ropczyce-Gnojnica-Ropczyce mająca 28,5 km, również dość wymagająca, z mnogością 

podjazdów, ale odpłacająca się niesamowitym krajobrazem. Natomiast najdłuższa z tras 

rowerowych (40,2 km) Ropczyce-Kamiona-Ropczyce prowadzi w większości przez tereny nizinne, 

zalesione, na trasie znajduje się już wspomniany wcześniej zalew na rzece Tuszymce. Pasjonaci 

turystyki pieszej skorzystać mogą z 33 kilometrowej trasy Przełęcz Bardo-Brzeziny-Ropczyce. 

Przejście zajmuje ok. 9 godzin, prowadzi wierzchołkami okolicznych wzniesień. Znacznie dłuższa 

trasa Ropczyce-Ocieka-Niwiska (45 km) lecz prowadząca terenami nizinnymi, pozwala na przejście 

zarówno terenami otwartymi jak i leśnymi ścieżkami. Na trasie znajduje się punkt widokowy, 

z którego można zobaczyć panoramę Ropczyc. 

Teren powiatu obfituje również w wiele ciekawych zabytków, które warto obejrzeć.  

Do najciekawszych należą: 

• Dwór w Lubzinie- wybudowany na przełomie XVIII i XIX w., 

• Zespół dworsko-parkowy w Witkowicach - powstały w latach 1797-1806 dla rodziny 

Lubienieckich, 

• Ratusz w Sędziszowie Małopolskim- powstały w XVII w., przebudowany w XIX w., 

• Klasztor oo. Kapucynów w Sędziszowie Małopolskim – XVIII w., 



STRATEGIA ROZWOJU POWIATU ROPCZYCKO – SĘDZISZOWSKIEGO NA LATA 2021 -2030 

 

 

 
12 

• Ruiny koszar w Sędziszowie Małopolskim - wzniesione z początkiem XVIII  

w. dla prywatnego wojska Michała Potockiego, od rozbiorów do ok.  

1900 r. koszary wojsk austriackich, 

• Pałac Lubienieckich i Michałowskich w Iwierzycach - XVIII w., 

• Dwór Franciszka Preka w Sielcu - XIX w., 

• XVIII-wieczna ambona i XIX-wieczne organy kościelne w kościele Matki Boskiej 

Królowej Polski w Ostrowie, 

• Dwór Hieronima Mieleckiego w Skrzyszowie - XVI w., 

• Klasycystyczny dwór w Woli Ocieckiej - XIX w., 

• Fragmenty wyrzutni rakiet V-2 i bunkry w Ociece - pozostałości hitlerowskiego 

poligonu doświadczalnego, 

• Budynek Kasy Oszczędności w Ropczycach, 

• Pomnik Chrystusa Króla w Małej, 

• Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Ropczycach, 

oraz wiele zabytkowych kościołów i kapliczek. 
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3. SPOŁECZEŃSTWO  

3.1. TRENDY DEMOGRAFICZNE  

Obszar powiatu ropczycko – sędziszowskiego w roku 2019 zamieszkiwało ogółem 74515 

mieszkańców z czego nieco ponad połowę stanowią kobiety (50,58%). W latach 2010-2019 

struktura mieszkańców powiatu ze względu na płeć utrzymywała się na podobnym poziomie, o czym 

świadczy wskaźnik feminizacji (liczba kobiet na 100 mężczyzn), który w całym tym okresie osiągał 

wartości ok. 102. Liczba ludności powiatu stanowi ok. 3,5% populacji województwa podkarpackiego. 

Obszary miejskie powiatu zamieszkuje 37,86% mieszkańców, a obszary wiejskie 62,14% 

mieszkańców. Najliczebniejszą pod względem mieszkańców przestrzenią miejską w powiecie jest 

miasto Ropczyce, liczące 15 860 mieszkańców.  

Powiat ropczycko-sędziszowski charakteryzuje się gęstością zaludnienia na poziomie 136 

osób na 1 km2. Na tle innych powiatów województwa podkarpackiego (z wyłączeniem miast na 

prawach powiatu) w rankingu pod względem liczby osób na km2 zajmuje 6 miejsce. Natomiast 

gęstość zaludnienia powiatu jest większa niż średnia dla województwa (119 os./km2) i kraju (123 

os./km2). 

Z roku na rok w powiecie ropczycko-sędziszowskim odnotowuje się systematyczny wzrost 

liczby ludności. W roku 2019 populacja powiatu zwiększyła się o 2,06% w stosunku do roku 2010. 

WYKRES 1. LICZBA LUDNOŚCI W POWIECIE ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIM W LATACH 2010-2019. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 
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TABELA 2. LUDNOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO NA 

KONIEC 2019. 

Nazwa JST 
Ogółem Mężczyźni Kobiety 

2019 2019 2019 

Powiat Ropczycko-Sędziszowski 74 515 36 824 37 691 

Iwierzyce 7 735 3 872 3 863 

Ostrów 7 358 3 672 3 686 

Ropczyce 27 487 13 532 13 955 

Ropczyce - miasto 15 860 7 757 8 103 

Ropczyce - obszar wiejski 11 627 5 775 5 852 

Sędziszów Małopolski 23 784 11 669 12 115 

Sędziszów Małopolski - miasto 12 350 6 058 6 292 

Sędziszów Małopolski - obszar wiejski 11 434 5 611 5 823 

Wielopole Skrzyńskie 8 151 4 079 4 072 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 

Najbardziej liczną grupa mieszkańców powiatu ropczycko – sędziszowskiego są osoby 

w wieku produkcyjnym - 45798 osób, co jednocześnie stanowi 3,5% ogółu mieszkańców 

województwa podkarpackiego w tej kategorii. Liczba mieszkańców powiatu w wieku 

przedprodukcyjnym wynosi 15092 i stanowi 3,9 % ogółu mieszkańców województwa 

podkarpackiego w tej kategorii. Najmniej mieszkańców powiatu odnotowano wśród osób w wieku 

poprodukcyjnym: 13625 osób, co stanowi 3,14% mieszkańców województwa w tej kategorii. Choć 

liczba mieszkańców powiatu stale rośnie, to liczba osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym 

w tym samym okresie maleje. Wzrosty odnotowywane są w grupie osób w wieku poprodukcyjnym 

i jest to tendencja niebezpieczna. 

WYKRES 2. LUDNOŚĆ WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH W POWIECIE ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIM. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 
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TABELA 3. WSPÓŁCZYNNIK OBCIĄŻENIA DEMOGRAFICZNEGO OSOBAMI STAR SZYMI W POWIECIE 

ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIM. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ludność w wieku nieprodukcyjnym 
na 100 osób w wieku produkcyjnym 59,3 58,7 58,7 58,7 59 59,4 60 61,1 61,8 62,7 

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 
100 osób w wieku 
przedprodukcyjnym 67,5 70,4 73,2 75,8 78,8 81,9 84,9 87,1 88,8 90,3 

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 
100 osób w wieku produkcyjnym 23,9 24,2 24,8 25,3 26 26,8 27,6 28,4 29,1 29,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 

 

Saldo migracji wewnętrznych w latach 2010-2019 jest ujemne (wyjątek stanowi rok 2013) 

i w roku 2019 wynosiło -95. Odnotowuje się przewagę osób opuszczających powiat nad osobami, 

które w nim osiadają. Natomiast saldo migracji zagranicznych od roku 2016 jest dodatnie i rośnie 

z roku na rok, co oznacza, że więcej osób powraca do kraju i osiada w powiecie ropczycko-

sędziszowskim, niż wyjeżdża z niego za granicę. 

 

TABELA 4. SALDO MIGRACJI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH W POWIECIE ROPCZYCKO-

SĘDZISZOWSKIM. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Saldo migracji wewnętrznych -34 -62 -80 35 -23 -62 -64 -80 -42 -95 

Saldo migracji zewnętrznych 11 -8 -3 -8 -14 -1 21 25 32 41 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 

 

Przyrost naturalny w powiecie ropczycko-sędziszowskim na 1000 ludności w ostatnich 

siedmiu latach wykazuje wartości dodatnie. Jest on wyższy niż średnia dla województwa oraz 

znacznie wyższy niż średnia dla kraju. 

 

TABELA 5. PRZYROST NATURALNY NA 100 OSÓB W POWIECIE ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIM. 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Polska -0,5 0 -0,7 -0,1 0 -0,7 -0,9 

Podkarpacie 0,8 0,7 0,1 0,5 1,2 0,9 0,3 

Powiat ropczycko-sędziszowski 2,4 2,7 1,7 2,5 3,6 2,9 2,2 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 
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3.2. POMOC SPOŁECZNA  

Na terenie powiatu działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach. Do zadania 

PCPR należą: 

• realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych 

i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, 

• pełnienie funkcji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, który m. in. ma za zadanie 

zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki 

rodziców w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka oraz placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, 

• finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych 

w rodzinach zstępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-

wychowawczych itp., 

• przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontunuowanie nauki osobom 

opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, 

• pomoc przy integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do 

życia, 

• prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym 

oraz umieszczanie w nich skierowanych osób, 

• prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz 

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

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

osób z zaburzeniami psychicznymi, 

• prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, 

• prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, 

• udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, 

• szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z ternu powiatu, 

• doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy 

społeczne z terenu powiatu, 

• doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej z terenu powiatu,  

• realizacja zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania 

osób niepełnosprawnych, 

• realizacja programów na rzecz osób niepełnosprawnych, 

• orzekanie o niepełnosprawności, 

• prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

• realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na 

celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego 

wsparcia,  

• opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie, 

• analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie 

odpowiednich w tym zakresie inicjatyw, 

• pomoc cudzoziemcom. 
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W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działają następujące jednostki: 

1. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, do zadań którego należą: 

• świadczenie interwencji kryzysowej osobom w sytuacji kryzysu, w tym związanego 

z przemocą w rodzinie, poprzez udzielanie natychmiastowej specjalistycznej pomocy 

psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, 

w sytuacjach uzasadnionych – tymczasowego schronienia w hostelu do 3 miesięcy.  

• prowadzenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego 

i rodzinnego.  

• działalność profilaktyczna, informacyjna i edukacyjna w zakresie możliwości i form uzyskania 

pomocy, 

• opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie,  

• opracowanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie 

• współpraca pomiędzy instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami 
pozarządowymi w zakresie pomocy osobom w sytuacji kryzysowej, w tym z problemem 
przemocy w rodzinie, w tym organizacja szkoleń w zakresie interwencji kryzysowej 
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

2. Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i rządzeń pomocniczych w Ropczycach do 

zadań której należy bezpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego lub 

wspomagającego połączonego z doradztwem i instruktażem obsługi, dla mieszkańców powiatu 

ropczycko-sędziszowskiego, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność 

wymagają wsparcia z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu. 

3. Placówka wsparcia dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach stanowiąca formę wsparcia 

rodziny, mającej trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w opiece 

i wychowaniu dziecka. 

Przy PCPR w Ropczycach działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

w Ropczycach, do zadań którego należy ustalenie i wydanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności 

i niepełnosprawności oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień na wniosek osób lub 

przedstawicieli ustawowych. 

W realizacji zadań powiatu z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, PCPR 

w Ropczycach współpracuje na zasadzie partnerstwa z organami administracji rządowej 

i samorządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami 

wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami prawnymi i fizycznymi. 

PCPR w Ropczycach co kilka lat opracowuje powiatową strategię rozwiązywania problemów 

społecznych. Obecny okres programowania to lata 2021-2027. 

W powiecie działają dwa domy pomocy społecznej: 

• Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Rudzie. Wg danych za m-c październik 2020 r. 

przebywa w nim 94 osoby. Dom przystosowany jest na przyjęcie 103 osób. 

• Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie. Dom zapewnia 92 miejsca. Wg danych za m-c 

październik 2020 r. przebywa w nim 92 os, w tym 15 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

intelektualnie oraz 77 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. 
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W każdej gminie powiatu funkcjonują gminne ośrodki pomocy społecznej. 

 

3.3. PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI 

Zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa jest każdemu obywatelowi 

gwarantowane konstytucyjnie. Państwo ma w obowiązku o to zadbać, a do dyspozycji posiada 

odpowiednie instytucje i formacje. Do zakresu takich działań należy prewencja, czyli zapobieganie 

pojawiania się zagrożeń oraz przeciwdziałanie skutkom zdarzeń już zaistniałych. Do głównych 

zadań powiatu w tym zakresie należą zadania z zakresu bezpieczeństwa obywateli, porządku 

publicznego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, a także zapobieganie innym 

nadzwyczajnym zdarzeniom, które zagrażają życiu lub bezpieczeństwu obywateli. 

Poniższa tabela obrazuje rodzaje przestępstw popełnianych w powiecie ropczycko-

sędziszowskim w latach 2012-2019. Zauważalna jest tendencja spadkowa w latach od 2012 do 

2018, wzrost nastąpił w roku 2019. Natomiast w roku 2019, w stosunku do roku 2012 nastąpił 

spadek liczby przestępstw o 28,6%.  

TABELA 6. LICZBA ORAZ KATEGORIE PRZESTĘPSTW NA TERENIE POWIATU ROPCZYCKO-

SĘDZISZOWSKIEGO. 

Kategoria przestępstwa 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Przestępstwa 
kryminalne 1098 963 765 552 729 697 631 784 

Kradzież cudzej rzeczy 687 568 490 314 432 374 363 470 

Kradzież z włamaniem 226 184 92 51 69 41 55 56 

Rozbój, wymuszenie 
rozbójnicze 170 115 94 25 71 49 54 84 

Przestępstwa 
gospodarcze 8 4 3 6 10 0 0 1 

Przestępstwa 
narkotykowe 60 71 76 90 138 188 100 149 

Kierowanie pojazdem 
w stanie nietrzeźwości 21 24 18 24 26 30 33 42 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach. 

Poniższy wykres przedstawia obrazowo kształtowanie się poszczególnych kategorii 

przestępstw na przestrzeni lat 2012-2019. Przez cały ten okres najczęściej popełnianymi 

przestępstwami były kradzieże rzeczy cudzych. Tendencje spadkowe wykazują przestępstwa takie 

jak kradzieże z włamaniem oraz rozbój i wymuszenia rozbójnicze. Niepokojąca jest natomiast 

tendencja wzrostowa przestępstw narkotykowych. 
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WYKRES 3. PRZESTĘPSTWA WEDŁUG KATEGORII W POWIECIE ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIM. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach. 

 

Poniższe tabele prezentują interwencje Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Ropczycach oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w poszczególnych gminach z terenu powiatu 

ropczycko – sędziszowskiego. W roku 2010 nadzwyczajna liczba interwencji OSP spowodowana 

była okresem powodziowym.  

W kolejnych latach liczba interwencji jest bardzo do siebie zbliżona. 

 

 

TABELA 7. LICZBA INTERWENCJI PPSP NA TERENIE POSZCZEGÓLNYCH GMIN . 

Nazwa JST 
Liczba interwencji PPSP 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ogółem 749 575 529 395 435 451 531 544 486 561 

Iwierzyce 29 46 76 26 43 40 42 48 37 49 

Ostrów 44 53 45 38 36 42 59 73 53 62 

Wielopole Skrzyńskie 25 34 29 23 29 47 41 50 37 39 

Ropczyce - obszar 
wiejski 

105 86 64 55 68 45 54 51 60 83 

Sędziszów Małopolski- 
miasto 

114 86 83 64 54 66 70 75 75 112 

Sędziszów Małopolski- 
obszar wiejski 

115 82 82 61 76 95 101 99 105 88 

Ropczyce - miasto 317 188 150 128 129 116 164 148 119 128 
Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach 
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TABELA 8. LICZBA INTERWENCJI OSP NA TERENIE POSZCZEGÓLNYCH GMIN . 

Nazwa JST 
Liczba interwencji OSP 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ogółem 3172 812 739 603 648 652 657 719 729 923 

Iwierzyce 95 69 111 48 56 56 54 68 54 70 

Ostrów 292 78 68 65 49 62 71 97 81 120 

Wielopole Skrzyńskie 118 74 53 56 56 97 72 81 79 98 

Ropczyce - obszar 
wiejski 

401 119 80 89 106 88 78 79 111 165 

Sędziszów Małopolski - 
miasto 

412 92 111 76 59 72 75 75 87 158 

Sędziszów Małopolski - 
obszar wiejski 

885 126 133 114 109 133 125 148 175 140 

Ropczyce - miasto 969 254 183 155 213 144 182 171 142 172 
Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach 
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4. GOSPODARKA 

4.1. PODMIOTY GOSPODARCZE 

W powiecie ropczycko-sędziszowskim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych 

było 5511 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 496 stanowiły osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 487 nowych podmiotów, a 280 podmiotów 

zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2019 najwięcej (535) podmiotów 

zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (430) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (406) 

podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (280) podmiotów wyrejestrowano 

natomiast w 2019 roku. Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających 

osobowość prawną w powiecie ropczycko-sędziszowskim najwięcej (232) spółek cywilnych. 

Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 

299) jest mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników. 1,3% (71) wśród osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie ropczycko-sędziszowskim 

najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są hurtowy i detaliczny; naprawa 

pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.6%) oraz budownictwo (22.4%). 

Procentowy udział podmiotów gospodarczych powiatu ropczycko – sędziszowskiego 

w stosunku do województwa wynosi około 3%, natomiast w stosunku do kraju około 0,1%.  

WYKRES 4. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W LATACH 2009-

2019. 

 

Źródło: www.polskawliczbach.pl 
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TABELA 9. PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG KLAS WIELKOŚCI W ROKU 2019. 

Podmioty według klas wielkości w 2019 roku 

Mikroprzedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych) 5 299 

Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych) 174 

Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych) 34 

Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych) 4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 

W powiecie ropczycko – sędziszowskim najwięcej przedsiębiorstw stanowią 

mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 9 osób. W 2019 roku ich stan wynosił ponad 5 tys., co 

stanowi 96,16% wszystkich podmiotów. Kolejna grupa co do klasy wielkości stanowi około 4% 

zarejestrowanych podmiotów.  Wiele z nich to firmy rodzinne: piekarnie, masarnie, firmy 

budowlane, cukiernicze, handlowe oraz związane z przemysłem drzewnym. Do największych 

zakładów przemysłowych powiatu zaliczają się: 

• Zakład produkcyjny „Cukrownia Ropczyce” działający w ramach koncerny Südzucker 

Polska S.A., 

• Zakłady Magnezytowe "Ropczyce" S.A. - której przedmiotem działalności jest produkcja 

materiałów związanych z ceramiką ogniotrwałą, 

• Aero Gearbox International – firma produkująca części do silników lotniczych, 

• Safran Transmission Systems Poland - firma produkująca części do silników lotniczych, 

• Rega Yacht - wytwórca łodzi i jachtów, 

• Drewspan, Drewsystem, Fanum - producent elementów ze sklejki służącej do wyrobu mebli 

oraz producent maszyn do obróbki drewna, 

• PPHiU "Kabanospol" - firma zajmująca się ubojem i przetwórstwem żywca wołowego 

i wieprzowego, 

• Wytwórnia Parkietów "Baran", 

• Wytwórca Filtrów "PZL Sędziszów" S.A., 

• UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o., 

• Weldon Sp. z o.o.,  

• ZM INVEST S.A., 

• EUROVIA Polska S.A. 

Potencjał gospodarczy powiatu to wynik szeregu czynników rozwojowych, do których 

należy m.in.: korzystne położenie, rozwijająca się od pokoleń przedsiębiorczość mieszkańców 

powiatu. Potencjał gospodarczy powiatu jest efektem nie tylko dużej liczby mikroprzedsiębiorstw 

działających na jego obszarze, lecz także ich zróżnicowanej struktury branżowej. 

Poniżej przedstawiono dane dotyczące liczby aktywnych przedsiębiorstw od 2010 roku. 
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TABELA 10. LICZBA ZAREJESTROWANYCH PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANYCH DO 

REJESTRU REGON W OKRESIE 2010-2019. 

 

Nazwa JST 
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Powiat Ropczycko-
Sędziszowski 

4 465 4 503 4 570 4 750 4 867 4 998 5 096 5 197 5 333 5 511 

Iwierzyce 380 379 408 417 429 428 436 475 500 530 

Ostrów 373 381 374 384 402 416 423 433 444 474 

Ropczyce 1 940 1 977 2 038 2 106 2 129 2 179 2 211 2 192 2 219 2 287 

Sędziszów Małopolski 1 401 1 387 1 371 1 433 1 472 1 514 1 552 1 589 1 637 1 681 

Wielopole Skrzyńskie 371 379 379 410 435 461 474 508 533 539 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 

Jak widać z powyżej tabeli liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw z roku na rok ciągle 

wzrasta. Od 2010 roku do 2019 roku liczba przedsiębiorstw wzrosła o około 25%. 

Poniżej przedstawiono wykres dotyczący głównych branż, w których działają 

przedsiębiorstwa.  

WYKRES 5. BRANŻE W KTÓRYCH DZIAŁAJĄ PRZEDSIĘBIORSTWA . 

przemysł i 
budownictwo

31%

rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo

1%

pozostała działalność
68%

przemysł i budownictwo rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo pozostała działalność

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 

      

Ważnym wskaźnikiem dla rozwoju gospodarki jest liczba nowych zarejestrowanych 

przedsiębiorstw podmiotów gospodarki narodowej.  
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WYKRES 6. LICZBA NOWO ZAREJESTROWANYCH PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANYCH 

DO REJESTRU REGON W OKRESIE OD 2010 R. DO 2019  ROKU. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 

 

W badanym okresie liczba nowo rejestrowanych przedsiębiorstw utrzymuje się na 

podobnym poziomie i wynosi około 500 nowych przedsiębiorstw w roku. Należy również zaznaczyć 

fakt, iż do wzrostu nowo powstałych przedsiębiorstw przyczynia się możliwość skorzystania 

z funduszy unijnych. 

Kolejnym wskaźnikiem, określającym stan gospodarki, jest liczba podmiotów 

wyrejestrowanych z rejestru regon podmiotów gospodarki narodowej. 

W ciągu ostatnich 10-ciu lat sytuacja przedstawiała się następująco: 

WYKRES 7. LICZBA WYREJESTROWANYCH PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANYCH DO 

REJESTRU REGON W OKRESIE OD 2010 R. DO 2019 ROKU. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 
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Jak widać z przedstawionych danych na wykresie liczba wyrejestrowanych podmiotów 

gospodarki narodowej w ciągu roku waha się od 280 do 406. Najmniej wyrejestrowanych 

przedsiębiorstw było w 2019 roku, podobna liczba również wystąpiła w 2010 r. i 2013 r. Natomiast 

najwięcej wyrejestrowanych przedsiębiorstw było w latach 2010 – 2011 oraz 2015 – 2018. 

Porównując liczbę podmiotów nowo zarejestrowanych do liczby podmiotów 

wyrejestrowanych w poszczególnych latach, można jednoznacznie stwierdzić, iż w każdym roku 

liczba firm nowo zarejestrowanych jest większa od liczby firm wyrejestrowanych, co świadczy 

o wzroście przedsiębiorczości w regionie.   

Należy również podkreślić fakt, iż duży obszar powiatu ropczycko-sędziszowskiego 

stanowią użytki rolne. Jest to aż 66,5% całkowitej powierzchni powiatu, z czego 46,9% stanowią 

grunty orne, 18,4% łąki i pastwiska, 1,2% sady. Stąd też niemal 40% wszystkich pracujących to 

osoby zajmujące się rolnictwem. 

 

4.2. BEZROBOCIE 

Podstawowe dane charakteryzujące sytuację na rynku pracy w powiecie ropczycko-

sędziszowskim zostały przedstawione w poniższej tabeli. 

TABELA 11. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE ROPCZYCKO-

SĘDZISZOWSKIM W LATACH 2010-2019. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Stopa 
bezrobocia w 
województwie 15,4 15,5 16,4 16,3 14,6 13,2 11,5 9,6 8,7 7,9 

Stopa 
bezrobocia 
w powiecie 18,7 19,7 21,8 21,9 18,7 17 13,1 12,4 11,9 10,2 

Bezrobotni 
ogółem 5 034 5 482 6 168 6 344 5 431 4 882 3 695 3 535 3 426 2 919 

w tym kobiety 2 657 2 981 3 116 3 202 2 864 2 590 1 975 1 984 1 952 1 622 

udział 52,78% 54,38% 50,52% 50,47% 52,73% 53,05% 53,45% 56,12% 56,98% 55,57% 

Bezrobotni 
poniżej 25 roku 
życia 1 508 1 737 1 736 1 580 1 286 1 044 720 561 554 444 

udział 29,96% 31,69% 28,15% 24,91% 23,68% 21,38% 19,49% 15,87% 16,17% 15,21% 

Bezrobotni 
w wieku 55 lat 
i więcej 293 339 421 456 406 439 312 364 398 391 

udział 5,82% 6,18% 6,83% 7,19% 7,48% 8,99% 8,44% 10,30% 11,62% 13,39% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 

 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Ropczycach na dzień 31.12.2019 r. zarejestrowanych 

było 2919 bezrobotnych (w tym 1622 to kobiety). Stopa bezrobocia, rozumiana jako stosunek 

liczby osób bezrobotnych do liczby osób aktywnych ekonomicznie na terenie powiatu ropczycko-

sędziszowskiego na koniec 2019 r. wynosiła 10,20%, i była o 2,2 pp. wyższa niż średnia dla 

województwa. Należy jednak zauważyć, że w przeciągu prezentowanego okresu spada ona 

zarówno w województwie, jak i w całym powiecie. W latach 2016-2019 w powiecie obniżyła się 
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o 2,9 pp. W stosunku do ogółu osób bezrobotnych ponad połowa to kobiety, jednak w skali 

województwa, a także kraju wskaźnik ten kształtuje się na bardzo zbliżonym poziomie. 

W 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ropczycach zarejestrowało się ogółem 4715 

bezrobotnych (w 2018 r. – 4874 osób). Tradycyjnie, większość zarejestrowanych stanowiły osoby 

powracające do ewidencji po raz kolejny, czyli już wcześniej zarejestrowane w urzędzie, tj. 3852 

osób (81,69%). Zarejestrowanych po raz pierwszy odnotowano 837 osób (17,75% ogólnego 

napływu).  

Od początku 2019 roku wyrejestrowano 5222 osób (w analogicznym okresie 2018 r. – 4983 

osób). Zauważalny jest wzrost osób wyrejestrowujących się rok do roku, a także fakt, że liczba 

odpływu bezrobotnych jest wyższa, niż liczba osób rejestrujących się. Główną przyczyną utraty 

statusu bezrobotnego było podjęcie pracy – 2795 osób oraz niepotwierdzenie gotowości do pracy 

– 742 osób.  

Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się bezrobocia ze względu na poziom 

wykształcenia. W określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na ich wykształcenie przyjęto 

pięć kategorii, a mianowicie są to bezrobotni z wykształceniem: wyższym, policealnym i średnim 

zawodowym, średnim ogólnokształcącym, zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym. 

Co roku najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem policealnymi 

średnim zawodowym oraz zasadniczym zawodowym. Kolejną grupą, co do liczebności osób 

bezrobotnych, są osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym. Najmniej bezrobotnych 

odnotowuje się w grupach osób z wykształceniem wyższym i średnim. 

WYKRES 8. ZMIANY OSÓB BEZROBOTNYCH ZE WZGLĘDU NA POZIOM WYKSZTAŁCENIA . 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Pracy w Ropczycach. 

 Z analizy struktury wiekowej zarejestrowanych osób bezrobotnych wynika, że rokrocznie 

najliczniejszą grupę stanowią ludzie młodzi w przedziale statystycznym od 25 do 34 roku życia – 

31,1%, w liczbie 1065 osób. Znaczny udział bezrobotnych przypada również na przedziały od 35 

do 44 lat - 24,2% i 45 do 54 lat - 16,9% ogółu. 
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WYKRES 9. ZMIANY OSÓB BEZROBOTNYCH ZE WZGLĘDU  NA WIEK. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Pracy w Ropczycach. 

 

4.3. ZATRUDNIENIE ORAZ WYNAGRODZENIA 

 Według danych z GUS na koniec roku 2018 w powiecie ropczycko-sędziszowskim 

pracowało 20831 osób. Poniższa tabela prezentuje liczbę osób pracujących  

w poszczególnych sektorach ekonomicznych. Najwięcej osób pracuje w sektorze rolniczym (ok. 

40%). Jednak na przestrzeni lat jest to stała liczba. Natomiast liczba osób pracujących  

w sektorach pozarolniczych stale rośnie. W odniesieniu do ogółu osób pracujących  

w sektorze przemysłowym (na 31.12.2018 r.) pracuje 29%, w sektorze usługowym 11%,  

w sektorze finansowym 1%, w pozostałych sektorach 20%. 

TABELA 12. LICZBA OSÓB PRACUJĄCYCH WEDŁUG SEKTORÓW EKONOMICZNYCH . 

Sektor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ogółem 18 877 18 818 18 938 19 390 20 098 19 901 20 567 20 720 20 831 

rolniczy 8 234 8 231 8 229 8 222 8 228 8 230 8 223 8 221 8 216 

przemysłowy 4 940 4 805 4 763 5 193 5 503 5 539 5 880 6 025 5 961 

pozostałe 3 755 3 617 3 631 3 523 3 846 3 752 3 965 4 042 4 150 

usługowy 1 766 1 984 2 144 2 280 2 333 2 193 2 316 2 279 2 305 

finansowy 182 181 171 172 188 187 183 153 199 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 

 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w powiecie prezentowane jest w poniższej tabeli 

w zestawieniu ze średnimi wynagrodzeniami w województwie i kraju. Z roku na rok wynagrodzenia 

zarówno w powiecie, województwie i kraju rosną. Podczas gdy płace w powiecie i województwie 

utrzymują podobną dynamikę wzrostu, średnia płaca w kraju wzrasta nieco szybciej i każdego roku 

dysproporcja między wynagrodzeniem w powiecie i wynagrodzeniem w kraju pogłębia się. Jest to 

bardzo niekorzystna tendencja, zubażająca mieszkańców powiatu, co przekłada się na niskie 
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dochody własne gmin z podatku PIT. Przeciwdziałaniem tego typu zmian może być zmiana 

kierunków kształcenia młodzieży oraz promocja powiatu wśród inwestorów.  Podczas gdy w roku 

2010 było to ok. 680 zł, w roku 2019 jest to już 970 zł różnicy. Niestety płace w województwie 

podkarpackim są jednymi z najniższych w kraju, co automatycznie przekłada się na niskie płace 

w powiecie. 

TABELA 13. PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE W POWIECIE , WOJEWÓDZTWIE I KRAJU. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Polska 3 435 3 625,21 3 744,38 3 877,43 4 003,99 4 150,86 4 290,52 4 527,89 4 834,76 5 181,63 

Województwo 
Podkarpackie 2 877,43 3 023,21 3 152,36 3 282,69 3 412,3 3 527,62 3 653,67 3 837,17 4 089,81 4 388,16 

Powiat 
ropczycko-
sędziszowski 2 757,27 2 895,86 3 036,58 3 138,68 3 236,75 3 365,62 3 472,89 3 675,99 3 898,22 4 216,57 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 
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 5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

5.1. DROGOWNICTWO, UKŁAD KOMUNIKACYJNY I TRANSPORT 

W 2018 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim zarejestrowanych było 56187 

pojazdów, w tym 38747 samochodów osobowych, 4775 samochodów ciężarowych, 185 

autobusów, 1023 ciągników siodłowych oraz 5056 motocykli.  

Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej: typowe auto 

osobowe ma szacunkowy wiek 18,1 lat, masę całkowitą 1650-1899 kg, napędzane jest silnikiem o 

pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna. Typowe auto ciężarowe ma 

szacunkowy wiek 18 lat, ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy, typowy 

autobus ma szacunkowy wiek 20,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy, typowy ciągnik 

siodłowy ma szacunkowy wiek 13,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy, typowy motocykl ma 

szacunkowy wiek 26,5 lat.  

Zarejestrowano 12 taksówek oraz 12 licencji na taksówki. 

TABELA 14. POJAZDY SAMOCHODOWE I CIĄGNIKI ZAREJESTROWANE W POWIECIE ROPCZYCKO-

SĘDZISZOWSKIM W ROKU 2018. 

Rodzaj pojazdu samochodowego Liczba 

Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w 2018 roku 56 187 

Samochody osobowe 38 747 

Samochody ciężarowe 4 775 

Samochody ciężarowo-osobowe 24 

Autobusy 185 

Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi) 323 

Ciągniki samochodowe 1 023 

Ciągniki rolnicze 6 078 

Motocykle 5 056 

Motorowery 4 200 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 

 

Na terenie powiatu ropczycko – sędziszowskiego istnieje ogółem 1039,6 km dróg,  

z czego: 

• drogi o nawierzchni twardej 347 km; 

• drogi o nawierzchni twardej ulepszonej 324,3 km; 

• drogi o nawierzchni gruntowej 368,3 km. 

 

W okresie 2010 – 2019 liczba kilometrów dróg wzrosła o 63%. Największy przyrost 

odnotowano w drogach o nawierzchni gruntowej.  
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WYKRES 10. KILOMETRY DRÓG WEDŁUG RODZAJU NAWIERZCHNI NA PRZESTRZENI LAT 2010-2019. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 

 

Podstawowym wyzwaniem dla rozwoju układu drogowego jest potrzeba zapewnienia 

wysokiej klasy technicznej i funkcjonalnej głównego szkieletu drogowego, którego celem będzie 

przejęcie ruchu tranzytowego oraz usprawnienie ruchu lokalnego. Wskazuje się,  

że główne inwestycje w drogi powiatowe powinny mieć na celu dostosowanie ich sieci  

do nowych przebiegów dróg krajowych i wojewódzkich, zapewnienie dojazdu, prowadzenie 

nowych linii transportu autobusowego, a w ograniczonym zakresie również ukształtowanie nowych 

połączeń. Należy zaznaczyć, że istotnym wyzwaniem jest potrzeba podniesienia i poprawy 

spójności parametrów technicznych dróg powiatowych, co pozwoli znacząco poprawić 

bezpieczeństwo ruchu.  

Realizacja powyższych zadań wiąże się z koniecznością poniesienia dużych wydatków 

finansowych. Zdobycie finansowania w celu realizacji projektów oraz poprawa bezpieczeństwa 

ruchu drogowego będą podstawowym wyzwaniem dla rozwoju sieci dróg powiatowych. 
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RYSUNEK 4. SIEĆ DRÓG POWIATOWYCH. 

 

Źródło: www.mapy.geoportal.gov.pl  

 

Ważną gałęzią związaną z rozwojem transportu są przewozy kolejowe. Stanowią one 

integralną część regionalnego systemu transportowego, przy czym są mniej podatne na 

utrudnienia związane ze zmiennymi warunkami drogowymi. Zrównoważony rozwój przewozów 

kolejowych może w dużym stopniu zniwelować skutki nadmiernych przewozów drogowych, takie 

jak: korki, hałas czy zanieczyszczenie środowiska. Zatem zanik zatorów i utrzymanie płynności 

ruchu nastąpi tylko w przypadku zmniejszenia liczby pojazdów korzystających z infrastruktury 

drogowej. W tym celu przewozy kolejowe powinny zapewniać szybkie, wygodne i niezawodne 

połączenia między małymi i dużymi miejscowościami. 

Województwo Podkarpackie modernizuje kolejowe przewozy pasażerskie, m.in. te 

przechodzące przez teren powiatu ropczycko – sędziszowskiego.  
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W latach 2021-2025 planowany jest do realizacji projekt pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolei 

Aglomeracyjnej – PKA”. Pomoc finansową na organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich 

realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA, zadeklarował również Powiat 

Ropczycko – Sędziszowski. 

Przez teren powiatu ropczycko – sędziszowskiego przechodzi jedna z głównych linii 

kolejowych w województwie podkarpackim: linia kolejowa Kraków Główny – Medyka.  

W powiecie znajduje się 5 stacji/przystanków kolejowych w miejscowościach: Lubzina, 

Ropczyce, Ropczyce – Witkowice, Sędziszów Małopolski, Będziemyśl. Według danych 

statystycznych (2017r.), liczba osób korzystających z transportu kolejowego, wygląda następująco:  

• Przystanek Będziemyśl obsługiwał 10 - 19 pasażerów na dobę.  

• Przystanek Lubzina - obsługiwał 50 - 99 pasażerów na dobę. 

• Stacja Ropczyce - stacja obsługiwała 150 - 199 pasażerów na dobę. 

• Przystanek Ropczyce - Witkowice obsługiwał 50 - 99 pasażerów na dobę. 

• Stacja Sędziszów Małopolski obsługiwała 150 - 199 pasażerów na dobę 

Należy również wyartykułować fakt, iż dworzec w Sędziszowie Małopolskim został 

zmodernizowany i jest jednym z pierwszych w Polsce obiektów dworcowych, wybudowanych od 

podstaw w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych PKP. Jest on pozbawiony barier 

architektonicznych i dzięki temu w pełni dostosowany do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami. Ponadto na dworcu wprowadzono szereg usprawnień dla osób 

niedowidzących i niewidzących. 

RYSUNEK 5. LINIA KOLEJOWA KRAKÓW-MEDYKA. 

 
Źródło: www.plk-sa.pl/biuro-prasowe/mapy/ 
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5.2. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA 

System wodociągowo - kanalizacyjny gmin powiatu ropczycko – sędziszowskiego jest 

w różnym stopniu zintegrowany i zcentralizowany.  

Analizując dostępne dane dotyczące infrastruktury technicznej można wyróżnić dwa główne 

wskaźniki dotyczące sieci wodociągowej i kanalizacyjnej tj. budynki mieszkalne podłączone do 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Sieć wodociągowa 

Jak wynika z zebranych danych na terenie powiatu ropczycko – sędziszowskiego, dostęp 

do sieci wodociągowej jest bardzo zróżnicowany. Najwięcej budynków mieszkalnych podłączonych 

do sieci wodociągowej jest w gminie Ostrów i w gminie Sędziszów Małopolski. Natomiast najmniej 

budynków podłączonych do sieci wodociągowej jest w gminie Wielopole Skrzyńskie.  

WYKRES 11. BUDYNKI MIESZKALNE PODŁĄCZONE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ- W % OGÓŁU BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH W 2019 ROKU. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 

  

W przeliczeniu na długość czynnej sieci wodociągowej podanej w km, sytuacja kształtuje się 

następująco: 

• w gminie Iwierzyce – 91,8 km 

• w gminie Ostrów – 126,3 km 

• w gminie Ropczyce – 180,5 km 

• w gminie Sędziszów Małopolski – 213,7 km 

• w gminie Wielopole Skrzyńskie – 8,0 km 
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WYKRES 12. DŁUGOŚĆ CZYNNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W POWIECIE W 2019 ROKU. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 

 

Jak wynika z przedstawionego wykresu dotyczącego długości czynnej sieci wodociągowej 

w powiecie w 2019 roku, można stwierdzić, iż największą liczbę kilometrów sieci wodociągowej 

posiadają: gmina Sędziszów Małopolski (213,7 km) i gmina Ropczyce (180,5 km). Najgorsza 

sytuacja panuje w gminie Wielopole Skrzyńskie, gdzie długość sieci wodociągowej wynosi tylko 

8 km.   

Sieć kanalizacyjna 

Na podstawie zebranych danych, dotyczących budynków mieszkalnych podłączonych do 

sieci kanalizacyjnej na dzień 31.12.2019 r., można stwierdzić, że najwięcej budynków 

podłączonych jest w gminie Ostrów - aż 88,6%. W gminach: Ropczyce, Iwierzyce, Sędziszów 

Małopolski ten wskaźnik utrzymuje się na poziomie około 50%.  

Natomiast w gminie Wielopole Skrzyńskie inwestycja dotycząca budowy sieci 

kanalizacyjnej w 2019 roku była w trakcie realizacji.   
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WYKRES 13. BUDYNKI MIESZKALNE PODŁĄCZONE DO SIECI KANALIZACYJNEJ  - W % OGÓŁU BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH W 2019 ROKU. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 

 

W przeliczeniu na długość czynnej sieci kanalizacyjnej podanej w km, sytuacja wygląda 

następująco: 

• w gminie Iwierzyce – 78,5 km 

• w gminie Ostrów –167,0 km 

• w gminie Ropczyce – 153,8 km 

• w gminie Sędziszów Małopolski – 229 km 

• w gminie Wielopole Skrzyńskie – 14,2 km (sieć w trakcie budowy) 
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WYKRES 14. DŁUGOŚĆ CZYNNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ W POWIECIE W 2019 ROKU. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl  

 

Długość sieci kanalizacyjnej w powiecie wynosi 642,5 km, w tym najdłuższa - aż 229 km 

jest zlokalizowana w gminie Sędziszów Małopolski.  

 

Infrastruktura gazowa 

Dostęp do sieci gazowej posiada każda gmina. Również tutaj należy wyróżnić gminę 

Ropczyce i Sędziszów Małopolski.  

W przeliczeniu na długość czynnej sieci gazowej podanej w km, sytuacja wygląda następująco: 

• w gminie Iwierzyce – 120,73 km 

• w gminie Ostrów – 99,95 km 

• w gminie Ropczyce – 309,72 km 

• w gminie Sędziszów Małopolski – 272,67 km 

• w gminie Wielopole Skrzyńskie – 97,62 km 
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WYKRES 15. DŁUGOŚĆ CZYNNEJ SIECI GAZOWEJ W POWIECIE W 2019 ROKU. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 

  Jak widać z przestawionej analizy infrastruktury technicznej, najlepiej prezentują się gminy 

Ropczyce i Sędziszów Małopolski, gdzie ponad 70% budynków na dostęp do w/w infrastruktury. 

Natomiast najgorsza sytuacja występuje w gminie Wielopole Skrzyńskie, gdzie tylko 18% 

budynków jest podłączona do sieci wodociągowej, występuje również brak sieci kanalizacyjnej.  

 
 

5.3.  INFRASTRUKTURA TELEINFORMATYCZNA 

Na terenie powiatu ropczycko – sędziszowskiego aktualnie dostęp do szerokopasmowego 

Internetu jest aktualnie ograniczony, co niewątpliwie należy uznać za barierę dla rozwoju 

społecznego i gospodarczego analizowanego obszaru.  

Należy w tym zakresie wyróżnić Gminę Ropczyce i Gminę Sędziszów Małopolski, które 

bezpłatnie udostępniły dostęp do bezprzewodowego Internetu w miejscach publicznych.   

Gmina Ropczyce na ten właśnie cel pozyskała środki z programu WiFi4EU, natomiast 

Gmina Sędziszów Małopolski bezpłatny Internet udostępnia w ramach współpracy z jednym 

z operatorów.  
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6. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

6.1. EDUKACJA 

Przedszkola 

Na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego w roku 2020 znajdowało się 22 

przedszkola, 74 oddziały przedszkolne prowadzone przy szkołach podstawowych oraz dwa punkty 

przedszkolne. 

TABELA 15. LICZBA PRZEDSZKOLI NA TERENIE POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO  

W ROKU 2020. 

Nazwa JST przedszkola 

oddziały 
przedszkolne w 

szkołach 
podstawowych 

punkty 
przedszkolne 

Powiat ropczycko-sędziszowski 22 74 2 

Iwierzyce 1 8 0 

Ostrów 2 11 0 

Ropczyce 9 24 1 

Sędziszów Małopolski 9 23 1 

Wielopole Skrzyńskie 1 8 0 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 

 

Szkoły podstawowe 

W powiecie funkcjonują 44 szkoły podstawowe, na które składa się 412 oddziałów. 

TABELA 16. LICZBA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO 

W ROKU 2020. 

Nazwa JST liczba szkół podstawowych liczba oddziałów 

Powiat Ropczycko-Sędziszowski 44 412 

Iwierzyce 5 42 

Ostrów 6 47 

Ropczyce 13 140 

Sędziszów Małopolski 14 131 

Wielopole Skrzyńskie 6 52 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 

Szkoły ponadpodstawowe 

W powiecie działają następujące szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Ropczycko – Sędziszowski (dane z roku szkolnego 2020/2021): 

• 3 licea ogólnokształcące 

1) Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach – 18 oddziałów 
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2) Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim – 17 

oddziałów 

3) Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Ropczycach (w ramach Zespołu Szkół  

im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach) – 4 oddziały 

• 3 technika: 

1) Technikum nr 1 w Sędziszowie Małopolskim (w ramach Zespołu Szkół Technicznych 

im. prof. K. Olszewskiego w Sędziszowie Młp.) – 12 oddziałów 

2) Technikum nr 2 w Ropczycach (w ramach Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. 

Wincentego Witosa w Ropczycach) – 22 oddziały 

3) Technikum nr 1 w Ropczycach (w ramach Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza 

w Ropczycach) – 32 oddziały  

• 3 branżowe szkoły I stopnia 

1) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Ropczycach (w ramach Zespołu Szkół  

im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach) – 1 oddział 

2) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Ropczycach (w ramach Zespołu Szkół Agro-

Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach) – 4 oddziały 

3) Branżowa Szkoła nr 3 Specjalna (w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Ropczycach) – 4 oddziały. 

 

Ponadto Powiat Ropczycko-Sędziszowski jest organem prowadzącym dla następujących 

jednostek (wszystkie działają w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 

w Ropczycach):  

• Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna w Ropczycach – 21 oddziałów, 

• Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy – 3 oddziały, 

• Przedszkole Specjalne „Ogród Dobrych Serc” w Ropczycach – 2 oddziały. 

 

6.2. OCHRONA ZDROWIA 

Uplasowanie się zdrowia wysoko w hierarchii ludzkości oraz przypisywanie mu dużej 

wartości społecznej, sprawia, że jest ono ważne nie tylko dla pojedynczego człowieka, ale  

i całego państwa. Zatem jest ono znaczną determinantą wzrostu gospodarczego. Natomiast do 

zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia należy profilaktyka, promocja zdrowia, leczenie chorób 

oraz rehabilitacja. 

W powiecie działa publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, którego działanie 

obejmuje wszystkie gminy powiatu. Świadczy on usługi z zakresu podstawowej opieki medycznej, 

medycyny pracy, leczenia specjalistycznego, leczenia stacjonarnego, rehabilitacji, psychiatrii i 

leczenia uzależnień, a także ratownictwa medycznego.  

 Na dzień 31.12.2019 r. do lekarzy rodzinnych zapisanych było 31610 pacjentów, do 

pielęgniarek 39328 pacjentów, do położnych 22624 pacjentów, do higienistek szkolnych 9300 

pacjentów. 

 Poniższa tabela prezentuje liczbę porad udzielonych w ramach podstawowej opieki 

zdrowotnej, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, a także ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.  
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TABELA 17. LICZBA PORAD UDZIELONYCH W RAMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROKU 2019. 

  Liczba porad 

Podstawowa Opieka Zdrowotna 137 346 

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna 19 584 

Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna 138 209 
Źródło: dane własne Starostwa Powiatowego w Ropczycach. 

Ponadto w Sędziszowie Małopolskim działa publiczny Szpital Powiatowy pod wezwaniem 

Ojca Pio, w którym znajdują się następujące oddziały: izba przyjęć, oddział chirurgii planowej 

(liczba łóżek 13), oddział chorób wewnętrznych (liczba łóżek 40), oddział anestezjologii 

i intensywnej terapii oraz leczenia bólu (liczba łóżek 4), oddział neurologii (liczba łóżek 28). 

 Poniższa tabela przestawia liczbę pacjentów, czas pobytu w szpitalu oraz średnie 

obłożenie poszczególnych oddziałów. 

TABELA 18. RUCH PACJENTÓW W LECZENIU SZPITALNYM W ROKU 2019. 

Liczba pacjentów 
Oddział Chorób 
Wewnętrznych 

Oddział 
Neurologii 

Oddział 
Chirurgii 
Planowej 

Oddział 
Anestezjologii 
i Intensywnej 

Terapii 

Przyjęci 2 177 1 172 716 56 

Liczba osobo-dni 12 790 5 708 1 362 918 

Średnia czas pobytu chorego w dniach 5,97 4,96 1,91 17,65 

% obłożenie oddziału 87,6 55,85 28,7 62,88 
Źródło: dane własne Starostwa Powiatowego w Ropczycach. 

Przy szpitalu powiatowym działa również publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  

w Sędziszowie Małopolskim. Udziela on całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują 

swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji, oraz 

zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego. Odbiorcami świadczeń są osoby 

wymagające stałej, długotrwałej opieki i pielęgnacji, z dużymi deficytami samoobsługi i samoopieki, 

osoby mające określone problemy zdrowotne. Posiada on 38 łóżek. 

Pomimo ciągłych inwestycji w infrastrukturę poziom usług zdrowotnych w powiecie jest 

niezadowalający, Szpital Powiatowy w Sędziszowie Małopolskim posiada zbyt małą liczbę 

oddziałów. 

 W tabeli zamieszonej poniżej ukazano ruch pacjentów oraz obłożenie Zakładu 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. 

TABELA 19. RUCH PACJENTÓW W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM W ROKU 2019. 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 

Leczonych 77 

Przyjętych  41 
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Wypisanych 5 

Zgonów 34 

Liczba osobodni 13 888 

% oblężenia oddziału 100,02% 
Źródło: dane własne Starostwa Powiatowego w Ropczycach. 

W powiecie ropczycko-sędziszowskim udzielane są również świadczenia w zakresie 

rehabilitacji leczniczej. Rodzaje rehabilitacji, liczbę zabiegów, pacjentów oraz wizyt prezentuje 

poniższa tabela. 

TABELA 20. LICZBA WYKONANYCH ŚWIADCZEŃ W RAMACH REHABILITACJI LECZNICZEJ W ROKU 2019. 

Rehabilitacja 
Liczba 

wykonanych 
zabiegów 

Liczba pacjentów Liczba wizyt 

Ambulatoryjna Ropczyce 95 616 1 842 3 006 

Ambulatoryjna Sędziszów Małopolski 86 659 1 969 2 704 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej 3 416 213 239 

Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci 2 797 139 140 

Domowa Ropczyce 5 186 85 179 

Domowa Sędziszów Małopolski 6 989 52 105 

Poradnia Rehabilitacyjna - 643 714 
Źródło: dane własne Starostwa Powiatowego w Ropczycach. 

Na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego w zakresie ochrony zdrowia działają również 

następujące niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej: 

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIOMAR w Ropczycach i w Wielopolu Skrzyńskim, 

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LIDER w Sędziszowie Małopolskim, 

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna w Sędziszowie Małopolskim, 

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MED w Ostrowie, 

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne MEDYK w Sędziszowie 

Małopolskim i w Łączkach Kucharskich. 

Na terenie powiatu, według danych na 31.12.2019 r., działa 22 apteki oraz 7 punktów 

aptecznych. 

 

6.3. MIESZKALNICTWO 

W 2019 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim oddano do użytku 272 mieszkania. Na 

każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,65 nowych lokali. Jest to wartość znacznie 

mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla 

całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim to 21 038 

nieruchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 280 mieszkań. Jest to wartość 

znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od 

średniej dla całej Polski. 76,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 15,1% na 

sprzedaż lub wynajem, 8,8% jako lokale społeczne czynszowe. Przeciętna liczba pokoi w nowo 
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oddanych mieszkaniach w powiecie ropczycko-sędziszowskim to 5,19 i jest znacznie większa od 

przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej 

liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do 

użytkowania w 2019 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim to 122,30 m2 i jest znacznie 

większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie 

większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.  

Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne, 92,79% mieszkań przyłączonych jest do 

wodociągu, 88,60% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,21% mieszkań 

posiada łazienkę, 74,71% korzysta z centralnego ogrzewania, a 64,12% z gazu sieciowego. 

Poniżej przedstawiony został wykres obrazujący zasoby mieszkaniowe w powiece 

ropczycko – sędziszowskim w latach 2010 - 2019.  

WYKRES 16. LICZBA MIESZKAŃ W POWIECIE ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIM W LATACH 2010-2019. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 

 

 

W powiecie ropczycko – sędziszowskim liczba mieszkań wzrastała z roku na rok.  

W roku 2010 wynosiła 19550 mieszkań, natomiast w 2019 r. już 21038, co stanowi przyrost 

o około 11%. Większość mieszkań stanowią budynki zabudowy jednorodzinnej i rolniczej 

zagrodowej.  

Analizując wskaźnik względem poszczególnych gmin, przedstawiono poniższy wykres: 
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WYKRES 17. LICZBA MIESZKAŃ Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE GMINY POWIATU ROPCZYCKO-

SĘDZISZOWSKIEGO W ROKU 2019. 

 
      Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 

 

 

Jak wynika z przedstawionego wykresu najwięcej mieszkań zlokalizowanych jest  

w gminach Ropczyce i Sędziszów Małopolski, liczba ta kolejno wynosi 7,9 tys. i 6,7 tys.  

W pozostałych gminach liczba mieszkań utrzymuje się na podobnym poziomie około 2 tys. 

mieszkań. 

Spośród ogółu mieszkań w 2018 roku wyposażenie w instalacje techniczno – sanitarne 

przedstawiało się następująco: 

• 19 313 mieszkań było wyposażonych w wodociąg, 

• 17 735 mieszkań było wyposażonych w łazienki, 

• 15 551 mieszkań miało instalacje centralnego ogrzewania, 

• 13 346 mieszkań miało instalacje gazowe. 

 

Kolejnymi miernikami obrazującymi zasoby mieszkaniowe w powiecie są wskaźniki: 

- przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania, 

- przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę, 

- przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu, 

- przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie. 
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TABELA 21. WARUNKI MIESZKANIOWE NA TERENIE POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO 

W ROKU 2019. 

Nazwa JST 
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Powiat Ropczycko-Sędziszowski 86,7 m2 24,5 m2 4,15 m2 3,54 m2 

Iwierzyce  91 m2 25,2 m2 4,25 m2 3,62 m2 

Ostrów  93,3 m2 25,3 m2 4,19 m2 3,7 m2 

Ropczyce  84,4 m2 24,4 m2 4,08 m2 3,46 m2 

Sędziszów Małopolski  84,3 m2 24,1 m2 4,2 m2 3,5 m2 

Wielopole Skrzyńskie  92,3 m2 24,7 m2 4,07 m2 3,74 m2 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 

Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania w powiecie wynosiła 86,7 m2. 

Największa wartość tego wskaźnika została osiągnięta w gminie Ostrów – 93,3 m2, a najmniejsza 

wartość w gminie Sędziszów Małopolski – 84,3 m2. Natomiast wskaźnik: Przeciętna liczba izb w 1 

mieszkaniu wynosi w powiecie 3,54 m2. Największa wartość osiągnięta została w gminie Wielopole 

Skrzyńskie – 3,74 m2 najniżej wartość wskaźnika została osiągnięta w Ropczycach 

i w Sędziszowie Małopolskim około 3,5 m2.  

  

Następnym wskaźnikiem określającym warunki mieszkaniowe w powiecie jest wskaźnik 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę - dla powiatu wynosi on 24,5 m2.  

W gminach Iwierzyce i Ostrowie wskaźnik ten jest najwyższy, ponieważ wynosi powyżej 25 

m2. Wskaźnik Przeciętna liczba osób przypadająca na 1 mieszkanie wynosi w powiecie 3,54 m2 

i wskaźnik ten jest dla wszystkich gmin jest podobny. 
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WYKRES 18. PRZECIĘTNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1 MIESZKANIA W POWIECIE ROPCZYCKO-

SĘDZISZOWSKIM W OKRESIE 2010-2019. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 

 

Wskaźnik Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w powiecie ropczycko – 

sędziszowskim w 2019 roku wynosił 86,7 m2. Od 2010 roku odnotowano wzrost w/w wskaźnika 

o około 2,30 m2. 

 

WYKRES 19. PRZECIĘTNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKANIA NA 1 OSOBĘ W POWIECIE 

ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIM W OKRESIE 2010-2019. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 

 

Kolejnym wskaźnikiem określającym mieszkalnictwo jest wskaźnik Przeciętna powierzchnia 

użytkowa mieszkania na 1 osobę, który w 2019 roku wyniósł 24,5 m2 i wzrósł o 2,10 m2 od 2010 

roku.  
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WYKRES 20. PRZECIĘTNA LICZBA IZB W 1 MIESZKANIU W POWIECIE ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIM 

W OKRESIE 2010-2019. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 

 

Wskaźnik Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu przez badany okres nieznacznie wzrósł 

zaczynając w 2010 r. od wartości 4,05, a przyjmując wartość w 2010 roku 4,15; co daje wzrost 

o 0,10.  

WYKRES 21. PRZECIĘTNA LICZBA OSÓB NA 1 MIESZKANIE W POWIECIE ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIM 

W OKRESIE 2010-2019. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 

Wskaźnik Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu wyniosła w 2010 roku 3,73; natomiast 

w roku 2019 roku 3,54; co oznacza nieznaczny spadek o 0,19 punktu.  

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na zasoby mieszkaniowe jest liczba mieszkań 
oddanych do użytkowania.  

http://www.stat.gov.pl/
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WYKRES 22. MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W POWIECIE ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIM 

W OKRESIE 2010-2019. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 

 

Jak wynika z przedstawionego wykresu, liczba oddanych do użytku mieszkań  

w okresie od 2010 r. do 2019 r. wahała się. W latach 2010 do 2013 nastąpił znaczny wzrost 

oddawanych do użytku mieszkań, a po tym roku wskaźnik wahał się, ciągle jednak wykazując 

wzrost.  

W 2019 roku w powiecie oddano do użytku 272 mieszkań, w tym najwięcej w gminie 

Ropczyce i w gminie Sędziszów Małopolski, a najmniej w gminach Iwierzyce i Wielopole 

Skrzyńskie, co przedstawia poniższy wykres.  
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WYKRES 23. MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W 2019 ROKU Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE 

GMINY. 

 
     Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 

Kolejnym wyznacznikiem określającym zasoby mieszkaniowe powiatu ropczycko – 

sędziszowskiego jest liczba wydanych pozwoleń na budowę. Na przełomie lat 2010 – 2019 miernik 

ten przybierał różne wartości w zależności od miejsca (gminy), a także roku, co przedstawia 

poniższy wykres.  

WYKRES 24. LICZBA WYDANYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ W POWIECIE W OKRESIE 2010-2019. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 

 

Jak przedstawiono na wykresie liczba pozwoleń na budowę przez badany okres ma 

tendencję wzrostową - od 2010 r. do 2019 roku odnotowano wzrost o 176. W latach 2012  

i 2014 można zauważyć nieznaczny spadek wydanych pozwoleń względem poprzedniego roku.   

Poniżej przedstawiono wykres pokazujący liczbę wydanych pozwoleń budowalnych 

w poszczególnych gminach powiatu w ostatnim badanym roku, czyli w 2019 r.  
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WYKRES 25. LICZBA WYDANYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ W 2019 ROKU Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE GMINY. 

 źródło: 

Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 

 

Z przedstawionych danych wynika, iż w 2019 roku największą liczbę pozwoleń na budowę 

wydano w gminie Ropczyce - aż 360, w tym obszar miejski - 230, a obszar wiejski - 130.  

O około 40% mniej pozwoleń wydano w gminie Sędziszów Małopolski – 223, w tym obszar 

miejski - 127, a obszar wiejski - 96. Są to najwyższe wartości wydanych pozwoleń w powiecie 

w 2019 roku.  

Ta sytuacja jest jednak zrozumiała ze względu na status i usytuowanie w/w gmin. Wśród 

gmin wiejskich w 2019 roku najwięcej pozwoleń wydano w gminie Ostrów - 97, natomiast najmniej 

pozwoleń wydano w gminie Wielopole Skrzyńskie.   
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7. KULTURA I SZTUKA 

Wspieranie działalności kulturalnej jest istotne dla rozwoju człowieka jako jednostki,  

a także dla rozwoju całego społeczeństwa. Dzięki dobrej dostępności do instytucji kultury oraz 

wydarzeń kulturalnych mieszkańcy powiatu mają możliwość poznawania tradycji i historii tego 

obszaru, przez co wzrasta ich poczucie przynależności do lokalnej społeczności oraz umacniają 

się więzi między mieszkańcami.  

Na obszarze powiatu ropczycko – sędziszowskiego działają liczne instytucje kultury, 

zarówno prywatne jak i publiczne, grupy artystyczne oraz koła (kluby). W 2019 r. na obszarze 

powiatu ropczycko - sędziszowskiego funkcjonowało 10 instytucji kultury, 42 grupy artystyczne 

oraz 48 kół (klubów). Najwięcej instytucji kultury działało w gminie Ropczyce.   

Poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez instytucje kultury 

oraz udział w grupach artystycznych i kołach, mieszkańcy powiatu ropczycko – sędziszowskiego 

mają możliwość rozwijania swoich uzdolnień muzycznych, plastycznych, tanecznych itd.  

 

TABELA 22. INSTYTUCJE KULTURY, GRUPY ARTYSTYCZNE I KOŁA (KLUBY) W ROKU 2019. 

Nazwa JST Instytucje kultury Grupy artystyczne Koła (kluby) 

Powiat Ropczycko-

Sędziszowski 
10 42 48 

Iwierzyce 1 9 2 

Ostrów 1 2 3 

Ropczyce 5 8 29 

Sędziszów Małopolski 1 7 3 

Wielopole Skrzyńskie 2 16 11 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 

W 2019 r. na terenie powiatu funkcjonowało 10 instytucji kultury, w tym aż połowa  

z tej liczby przypada na gminę Ropczyce. Grup artystycznych było 42, z czego najwięcej w gminie 

Wielopole Skrzyńskie - 16, z kolei najwięcej kół/klubów zarejestrowano w Ropczycach.  

W 2019 roku w powiecie zorganizowano 262 imprezy, w których brało udział 64837 osób. 

Najwięcej imprez zorganizowano w gminie Sędziszów Małopolski i w gminie Ropczyce. Udział 

w nich brało kolejno 23,5 tys. oraz 16,3 tys. uczestników.  

TABELA 23. LICZBA ZORGANIZOWANYCH IMPREZ W OKRESIE OD 2011 ROKU DO 2019  ROKU.  

 

Nazwa JST 
Zorganizowane imprezy 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Powiat Ropczycko-Sędziszowski 285 237 240 248 212 187 178 273 262 

Iwierzyce 52 45 29 38 39 39 41 64 55 

Ostrów 7 24 30 30 30 10 8 26 25 

Ropczyce 121 69 68 77 83 78 73 102 120 

Sędziszów Małopolski 46 54 56 52 37 29 32 46 39 

Wielopole Skrzyńskie 59 45 57 51 23 31 24 35 23 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 

TABELA 24. LICZBA UCZESTNIKÓW IMPREZ  W OKRESIE OD 2011 ROKU DO 2019 ROKU.  

 

Nazwa JST 
Liczba Uczestników Imprez 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Powiat Ropczycko-
Sędziszowski 

75 764 74 145 75 483 85 796 64 665 57 117 45 702 59 894 64 837 

Iwierzyce 9 952 13 506 8 670 10 210 11 280 10 500 9 325 10 600 10 170 

Ostrów 5 600 6 130 8 000 7 500 7 500 7 800 770 6 150 5 880 

Ropczyce 19 119 24 319 20 840 29 206 23 866 17 470 15 880 15 826 23 507 

Sędziszów Małopolski 25 963 24 750 22 670 20 150 14 200 13 017 10 887 12 878 16 380 

Wielopole Skrzyńskie 15 130 5 440 15 303 18 730 7 819 8 330 8 840 14 440 8 900 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 

W roku 2018 powstała nowa instytucja kultury pn. Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej 

w Ropczycach, dla którego organizatorem jest Powiat Ropczycko-Sędziszowski. PCEK 

w Ropczycach prowadzi, określoną statutem oraz ustawą o organizowaniu i  prowadzeniu 

działalności kulturalnej, wszechstronną działalność w obszarze kultury. 

Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach działa na rzecz rozwoju kultury  

w powiecie ropczycko-sędziszowskim. Prowadząc działalność edukacyjną, propaguje 

obrzędowość ludową oraz rozwija i zaspokaja potrzeby kulturalne, przygotowując mieszkańców 

powiatu do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenia jej wartości. Wykorzystuje przy 

tym nowoczesne technologie i formy multimedialne. 

Na terenie powiatu ropczycko – sędziszowskiego funkcjonują 23 biblioteki i ich filie. 

Najwięcej bibliotek znajduje się w gminach Ropczyce i Sędziszów Małopolski odpowiednio po 8 i 6 

placówek. W gminie Iwierzyce zlokalizowana jest tylko jedna placówka. 

TABELA 25. BIBLIOTEKI W GMINACH POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO W ROKU 2019. 

Nazwa JST 
biblioteki i filie 

2019 

Powiat Ropczycko-Sędziszowski 23 

Iwierzyce 1 

Ostrów 4 

Ropczyce 6 

Sędziszów Małopolski 8 

Wielopole Skrzyńskie 4 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 

Badając wskaźnik liczby osób przypadającej na 1 placówkę biblioteczną, najwięcej osób 

przypada na bibliotekę zlokalizowaną w Iwierzycach, natomiast najmniej osób przypada na cztery 

biblioteki usytuowane w gminie Ostrów.  
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WYKRES 26. LICZBA LUDNOŚCI PRZYPADAJĄCA NA 1 PLACÓWKĘ BIBLIOTECZNĄ W ROKU 2019. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 

Największy wskaźnik wypożyczonych woluminów przypadający na jednego czytelnika 

w 2019 roku  został odnotowany w gminie Ostrów, wyniósł 22,7,  natomiast najniższy wskaźnik 

został odnotowany w gminie Wielepole Skrzyńskie, wyniósł 12,4. Średnia liczba książek 

przypadająca na 1 czytelnika w powiecie ropczycko – sędziszowskim wynosi 18,4. 

WYKRES 27. LICZBA WYPOŻYCZONYCH WOLUMINÓW PRZYPADAJĄCA NA 1 CZYTELNIKA W ROKU 2019. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 

 

Reasumując, w 2019 r. na obszarze powiatu ropczycko – sędziszowskiego funkcjonowały 

23 biblioteki, z księgozbiorem liczącym łącznie 232756 woluminów. Biblioteki są dostępne dla 

wszystkich mieszkańców gmin powiatu (w każdej gminie znajduje się co najmniej jedna biblioteka), 

a na 1 bibliotekę w powiecie ropczycko - sędziszowskim przypada średnio 3240 mieszkańców. 
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Statystyczny czytelnik bibliotek na terenie powiatu ropczycko - sędziszowskiego wypożycza 18,4 

książek rocznie. 

Obecnie na terenie powiatu działa jedno kino w Sędziszowie Małopolskim. W 2019 r. liczba 

widzów wyniosła 28584 osób, podczas gdy w 2010 r. tylko 3319 osób odwiedziło kino.  

Wzrost liczby odwiedzających z pewnością związany jest z dynamicznym wzrostem liczby 

premier filmowych. Kino w Ropczycach zostało zamknięte w 2011 r.  

 

WYKRES 28. LICZBA WIDZÓW W KINACH NA PRZEŁOMIE LAT  2010-2019. 
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        Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 
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8. SPORT I REKREACJA 

Dostępność do obiektów sportowych dla mieszkańców w gminach powiatu ropczycko 

– sędziszowskiego jest zróżnicowana. W 2018 roku na terenie powiatu działało 42 obiekty 

sportowe. Najlepszą dostępność do obiektów sportowych mieli mieszkańcy z gminy 

Ropczyce – 22 obiekty sportowe. 

 Wśród obiektów sportowych na terenie powiatu można wyróżnić:  

• w gminie Iwierzyce: 3 stadiony; 

• w gminie Ostrów: 1 boisko uniwersalne; 

• w gminie Wielopole Skrzyńskie: 1 stadion, 1 boisko piłkarskie; 

• w gminie Sędziszów Małopolski: 2 stadiony, 8 boisk piłkarskich, 1 boisko do 

piłki siatkowej, 1 boisko uniwersalne – wielozadaniowe, 1 sala sportowa; 

• w gminie Ropczyce: 5 stadionów, 3 boiska piłkarskie, 4 boiska uniwersalne/ 

wielozadaniowe, 4 korty tenisowe (otwarte i zamknięte), 1 pływalnia, 1 

strzelnica, 1 lodowisko, 1 skatepark, 2 siłownie zewnętrzne. 

 

Na terenie powiatu ropczycko – sędziszowskiego w 2018 roku działało 47 klubów 

sportowych, w których ćwiczyło 2513 osób, w tym tylko 490 kobiet. 

TABELA 26. ORGANIZACJE SPORTOWE WRAZ Z LICZBĄ OSÓB ĆWICZĄCYCH . 

Nazwa JST 
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Powiat 
Ropczycko-
Sędziszowski 

47 2 513 2 023 490 1 757 62 72 41 21 

Iwierzyce 2 88 88 0 21 2 2 4 1 

Ostrów 4 219 190 29 154 5 8 1 2 

Ropczyce 24 1 205 858 347 962 30 32 28 5 

Sędziszów 
Małopolski 

14 890 785 105 544 22 28 5 13 

Wielopole 
Skrzyńskie 

3 111 102 9 76 3 2 3 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 

Jak wynika z przedstawionych danych najwięcej klubów sportowych działa w gminie 

Ropczyce – 24, co stanowi ponad 50% ogólnej liczby działających klubów w powiecie, gdzie 

ćwiczyło 1205 osób. Najmniej klubów sportowych znajduje się w gminie Iwierzyce – 2, gdzie 

ćwiczyło 88 mężczyzn. 

Należy również zwrócić uwagę na realizowane projekty dotyczące aktywności 

sportowej i obiektów sportowych. 
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Jednym z takich zadań było przedsięwzięcie „Budowa i przebudowa boisk szkolnej 

infrastruktury sportowej Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego”, dofinansowane ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu 

rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2017. 

W ramach tego zadania wykonane zostało: 

• boisko do piłki nożnej (parametry Orlik, 26x56m) o nawierzchni z trawy syntetycznej,  

• bieżnia 200 m o nawierzchni poliuretanowej, 

• boisko do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, 

• boisko do tenisa o nawierzchni poliuretanowej, 

• boisko do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, 

• boisko do piłki ręcznej o nawierzchni poliuretanowej, 

• miejsce rzutu kulą z polem rzutów z mączki ceglanej, 

• skocznia w dal o nawierzchni poliuretanowej, 

• ogrodzenie terenu boiska o wysokości 3,30m wraz murkiem, bramami wjazdowymi  

i furtkami wejściowym (567 mb), 

• ciągi komunikacyjne pieszo-jezdne wykończone kostką brukową, 

• nowa powierzchnia utwardzona przed bramami wjazdowymi na teren boiska, 

• piłkochwyty wysokości 6m o łącznej długości 100mb, 

• barierki wraz z furtkami przed bieżnią o wysokości 1,1m oraz długości 82,20 mb, 

• dodatkowe barierki na schodach terenowych wysokości 1,10m i łącznej długości  

20 mb, 

• oświetlenie boiska, 

• instalacja monitoringu, 

• zaplecze techniczne. 

 

Celem projektu był rozwój szkolnej infrastruktury sportowej oraz poprawa stanu 

przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania 

fizycznego, służącej lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak 

również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. 

Powstały obiekt ma charakter ogólnodostępny i służy nie tylko społeczności szkolnej, 

ale w okresie pozalekcyjnym również ogółowi mieszkańców. 
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II. ANALIZA SWOT 

I. Gospodarka i rolnictwo 

Mocne Strony Słabe Strony 

− Relatywnie niższe koszty pracy 
w porównaniu do innych części regionu 
i Polski 

− Wysoki wskaźnik przedsiębiorczości 
mieszkańców przejawiający się dużą 
liczbą zarejestrowanych 
mikroprzedsiębiorstw 

− Dostępność terenów możliwych do 
przygotowania pod inwestycje 

− Działalność dużych przedsiębiorstw 
w pobliżu Ropczyc i Sędziszowa Młp.  

 

− Strukturalne niedopasowanie podaży 
pracy do popytu, zwłaszcza na terenach 
wiejskich 

− Niewielka liczba ofert pracy (wskaźnik 
bezrobocia w powiecie wyższy od 
średniej w województwie) 

− Niskie nasycenie instytucjami otoczenia 
biznesu (tj. inkubatory 
przedsiębiorczości, parki 
technologiczne), których celem jest 
rozwój lokalnych innowacyjnych firm 
i tworzenie korzystnych warunków dla ich 
powstawania 

Szanse Zagrożenia 

− Położenie powiatu na 
międzynarodowych traktach 
komunikacyjnych 

− Bliskie sąsiedztwo stolicy województwa 

− Dostępność zewnętrznych środków 
finansowych (środki UE) 

− Rozwój rolnictwa ekologicznego 

− Popyt na usługi budowlane 

− Dostosowywanie kierunków kształcenia 
do potrzeb lokalnego rynku pracy 

− Bliskość Portu Lotniczego w Jasionce 

− Peryferyjność powiatu względem reszty 
Polski, w szczególności względem 
układu terytorialnego: północ-południe 

− Silna konkurencja inwestycyjna w 
regionie (Rzeszów, Mielec, Dębica, 
Tarnobrzeg, Stalowa Wola) 

− Napływ produktów rolnych spoza kraju 

− Malejący rynek zbytu artykułów rolnych 

− Pandemia SARS-CoV-2 

Źródło: opracowanie własne 

II. Przestrzeń i środowisko, kultura i sztuka, sport i rekreacja 

Mocne Strony Słabe Strony 

− Walory krajoznawcze (m.in. rezerwaty, 
zasoby leśne, zbiorniki wodne) 

− Stan środowiska naturalnego 

− Zabytki kultury materialnej 

− Miejsce urodzenia Tadeusza Kantora 
(malarz i reżyser) oraz Józefa Mehoffera 
(malarz, grafik) 

− Dobre zaplecze sportowe (Ropczyce, 
Sędziszów Młp.) 

− Słabo rozwinięta baza turystyczna i jej 
otoczenie 

− Ograniczone wykorzystanie zasobów 
przyrodniczych i historycznych 
w turystyce 

− Region niebudzący skojarzeń (brak 
lokalnej marki) 
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− Warunki naturalne do rozwoju 
agroturystyki i gospodarstw 
ekologicznych, 

− Zróżnicowana oferta kulturalna 

Szanse Zagrożenia 

− Zdrowy styl życia 

− Rozwój turystyki przyrodniczej 

− Źródła energii odnawialnej 

− Moda na nowe formy turystyki (np. nordic 
walking) 

− Promowanie twórców i artystów 
lokalnych  

− Szybszy rozwój bazy turystycznej 
w powiatach ościennych 

− Ograniczone środki finansowe na rozwój 
i promocję kultury, turystyki, sportu 

− Słabo rozwinięty obszar usług 
turystycznych ograniczający 
wykorzystanie walorów historycznych 
i naturalnych 

Źródło: opracowanie własne 

 

III. Społeczeństwo i infrastruktura społeczna 

Mocne Strony Słabe Strony 

− Relatywnie wysoki wskaźnik przyrostu 
naturalnego 

− Dobrze zorganizowana sieć szkół 
ponadpodstawowych 

− Polepszające się warunki mieszkaniowe 

− Adekwatna do potrzeb liczba miejsc 
w domach pomocy społecznej 

− Wysoka wykrywalność przestępstw 

− Wysokie ujemne saldo migracji 
wewnętrznych 

− Spadek liczby osób w wieku 
produkcyjnym 

− Narastające zjawisko emigracji 

− Niewystarczająca dostępność opieki 
zdrowotnej 

Szanse Zagrożenia 

− Rozwój strefy usług społecznych we 
współpracy z podmiotami spoza sfery 
publicznej 

− Rozwój opieki zdrowotnej w zakresie 
specjalistycznej opieki medycznej 

 

− Starzenie się społeczeństwa 

− Wzrost zachorowań na choroby 
cywilizacyjne 

− Emigracja ludzi młodych 
i wykwalifikowanych specjalistów 

− Wzrost liczby przestępstw 
narkotykowych 

− Ubożenie społeczeństwa 

Źródło: opracowanie własne 
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IV. Infrastruktura techniczna 

Mocne Strony Słabe Strony 

− Rozwój sieci dróg i poprawa jakości ich 
nawierzchni 

− Dobre połączenie kolejowe wschód-
zachód 

− Połączenia komunikacyjne z autostradą 
A4 oraz drogą krajową 94 

− Zmodernizowany dworzec kolejowy 
w Sędziszowie Młp. 

− Rozwój sieć kanalizacyjnej 
i wodociągowej 

− Postępujący spadek liczby połączeń 
autobusowych 

− Niewielka liczba chodników i ciągów 
rowerowych 

− Ograniczony dostęp do Internetu 

Szanse Zagrożenia 

− Wsparcie rozwoju transportu publicznego 

− Wykorzystanie ruchu tranzytowego 
wschód – zachód 

 

− Klęski żywiołowe, w tym zagrożenie 
powodziowe 

− Duża kapitałochłonność inwestycji 
infrastrukturalnych 

Źródło: opracowanie własne 
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III. MISJA, WIZJA, CELE 
 

Misja Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego: 

„Powiat Ropczycko-Sędziszowski racjonalnie wykorzystujący kapitał 

ludzki, zasoby gospodarcze i walory środowiskowe w celu 

zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz 

podnoszenia poziomu życia mieszkańców.” 

 

Wizja Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego: 

„Powiat Ropczycko – Sędziszowski obszarem zrównoważonego 

rozwoju gospodarczego generującego wysokiej jakości miejsca pracy 

oraz oferującym korzystne warunki do życia i rozwoju”. 

 

Cele Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego: 

CEL GŁÓWNY:  

Efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów oraz poprawa jakości 
życia mieszkańców dla zrównoważonego rozwoju powiatu. 

 

CELE STRATEGICZNE: 

 

I. WSPARCIE ROZWOJU INNOWACJI I LOKALNEJ GOSPODARKI 

Obszary i cele szczegółowe: 

1) Gospodarka (w tym rolnictwo i turystyka) 

Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości oraz rolnictwa 
i turystyki  

 

2) Rynek pracy 
Aktywizacja zawodowa oraz wsparcie w tworzeniu dobrej jakości miejsc 
pracy 
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II. POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

Obszary i cele szczegółowe: 

1) Bezpieczeństwo 
Rozwój infrastruktury i systemów zapewniających mieszkańcom 
bezpieczeństwo i poprawę jakości życia. 

 

2) Zdrowie 
I. Zapewnienie dostępności do sytemu zdrowia oraz ustawiczna jego poprawa. 
 
II. Promowanie aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia oraz ogólnych 
postaw prozdrowotnych. 

 
3) Edukacja 
Podnoszenie jakości nauczania i dostosowanie go do potrzeb gospodarki. 

 
4) Społeczeństwo 
I. Wsparcie aktywnego udziału w życiu publicznym, rozwój instytucji 
obywatelskich. 
 
II. Wsparcie rozwoju kultury z zachowaniem pamięci o dziedzictwie wraz 
z uwzględnieniem nowoczesnych trendów. 
 
III. Podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, przyczyniających się 
do poprawy sytuacji życiowej mieszkańców. 
 
 

III. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

Obszary i cele szczegółowe: 

1) Źródła energii 
Dbałość o bezpieczeństwo energetyczne oraz zwiększanie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii. 

 

2) Czynniki naturalne i antropogeniczne 
Zapobieganie oraz minimalizowanie skutków zagrożeń wywołanych 
czynnikami naturalnymi i rozwojem cywilizacyjnym. 

 

3) Bioróżnorodność 
Zachowanie bioróżnorodności i ochrona zasobów przyrodniczych powiatu. 
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IV. DOSTĘPNOŚĆ USŁUG 

Obszary i cele szczegółowe: 

1) Infrastruktura transportowa i transport publiczny 
Rozwój infrastruktury transportowej oraz poprawa dostępności 
komunikacyjnej powiatu.  

 

2) Infrastruktura informacyjno-komunikacyjna 
Rozwój sieci informacyjno-komunikacyjnej zapewniającej dostępność usług. 

 

3) Współpraca 
Budowa i rozwój partnerstw na rzecz rozwoju powiatu. 
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IV. KIERUNKI ROZWOJU POWIATU ROPCZYCKO – SĘDZISZOWSKIEGO 

W ŚWIETLE EUROPEJSKICH, KRAJOWYCH I REGIONALNYCH 

DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH 
 

Cele strategiczne rozwoju Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego wpisują się 

w europejskie, krajowe i regionalne dokumenty programowe. W myśl zasady subsydiarności, 

jednostki wyższego rzędu wspomagają realizację strategii lokalnych poprzez wsparcie 

polityczne, organizacyjne i finansowe. Z kolei Powiat Ropczycko – Sędziszowski poprzez 

swoje działania przyczynia się do realizacji polityk terytorialnych, istotnych z punktu widzenia 

rozwoju regionu, państwa i kontynentu. Zgodnie z zaleceniami sformułowanymi w ustawie 

z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, lokalne dokumenty 

programowe powinny być spójne z unijnymi i krajowymi dokumentami strategicznymi. 

 

System aktów strategicznych, planistycznych oraz operacyjnych obowiązujących na 

poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym, istotnych dla realizacji polityki 

rozwoju Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, tworzą następujące dokumenty: 
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TABELA 27. ZGODNOŚĆ CELÓW Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI WOJEWÓDZTWA , KRAJU ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ. 

Dokumenty strategiczne i ich cele 
Cele strategiczne Strategii Rozwoju Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego 

Cel strategiczny 
nr 1 

Cel strategiczny 
nr 2 

Cel strategiczny 
nr 3 

Cel strategiczny 
nr 4 

Umowa Partnerstwa na lata 2021 - 

2027 (projekt – założenia) 

 

Cel Polityki 2 – bardziej przyjazna dla 
środowiska bezemisyjna Europa  
(a Greener, carbon free Europe) 

   
 

Cel Polityki 3 – lepiej połączona Europa 
 (a more Connected Europe) 

   
 

Cel Polityki 4 – Europa o silniejszym wymiarze 
społecznym  

(amore Social Europe) 
   

 

Cel Polityki 5 – Europa bliżej obywateli  
(a Europe closer to citizens) – zintegrowany 
i zrównoważony rozwój wszystkich typów 

terytoriów 

   

 

Strategia Europa 2020 

Cel 1. Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na 
poziomie 75% 

   
 

Cel 3. Zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych o 20% 

   
 

Cel 5. Wspieranie włączenia społecznego 
 

   
 

 Cel 6. Zmniejszenie liczby osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

   
 

Strategia na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 

2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

Cel szczegółowy I – Trwały wzrost gospodarczy 
oparty coraz silniej o wiedzę, dane 

i doskonałość organizacyjną 
   

 

Cel szczegółowy II – Rozwój społecznie 
wrażliwy i terytorialnie zrównoważony 

    

Cel szczegółowy III – Skuteczne państwo 
i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu 
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społecznemu i gospodarczemu 

Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego 2030 

Cel 1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju 
w wymiarze społecznym, gospodarczym, 

środowiskowym i przestrzennym 
   

 

Cel 2. Wzmacnianie regionalnych przewag 
konkurencyjnych 

   
 

Program Zintegrowanej 
Informatyzacji Państwa na lata 

2014 - 2022 

4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu 
komunikacji między obywatelami i innymi 

interesariuszami a państwem 
   

 

4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej 
jednostek administracji publicznej oraz 
usprawnienie zaplecza elektronicznej 

administracji (back office) 

   

 

Strategiczny plan adaptacji dla 
sektorów i obszarów wrażliwych na 

zmiany klimatu do roku 2020 
z perspektywą do roku 2030  

(SPA 2020) 

Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego i dobrego stanu środowiska 

   
 

Cel 2. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu 
na obszarach wiejskich 

   
 

Cel 3. Rozwój transportu w warunkach zmian 
klimatu 

   
 

Cel 4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju 
regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem 

zmian klimatu 
   

 

Koncepcja Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 2030 

Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej 
i terytorialne równoważenie rozwoju kraju 

poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, 
tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania 

się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój 
obszarów wiejskich oraz wykorzystanie 
potencjału wewnętrznego wszystkich 

terytoriów 

   

 

Cel 3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju 
w różnych skalach przestrzennych poprzez 

rozwijanie infrastruktury transportowej 
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i telekomunikacyjnej 

Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych 
wspierających osiągnięcie i utrzymanie 

wysokiej jakości środowiska przyrodniczego 
i walorów krajobrazowych Polski 

   

 

Polska 2030. Trzecia fala 
nowoczesności. Długookresowa 

Strategia Rozwoju Kraju 

Cel 1. Wspieranie prorozwojowej alokacji 
zasobów w gospodarce, stworzenie warunków 

dla wzrostu oszczędności oraz podaży pracy 
i innowacji 

   

 

Cel 3. Poprawa dostępności i jakości edukacji 
na wszystkich etapach oraz podniesienie 

konkurencyjności nauki 
   

 

Cel 4. Wzrost wydajności i konkurencyjności 
gospodarki 

   
 

Strategia Zrównoważonego 
Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 

2030 

Cel szczegółowy I – 
Zwiększenie opłacalności produkcji rolnej 

i rybackiej 
   

 

Cel szczegółowy II – 
Poprawa jakości życia, infrastruktury i stanu 

środowiska 
   

 

Cel szczegółowy III – 
Rozwój przedsiębiorczości, pozarolniczych 
miejsc pracy i aktywnego społeczeństwa 

   
 

Strategia rozwoju województwa-
Podkarpackie 2030 

1. Gospodarka i nauka 
Wzmacnianie potencjału regionalnej 

gospodarki oraz zwiększanie udziału nauki 
i badań dla innowacyjnego i zrównoważonego 

rozwoju społeczno-gospodarczego 
województwa 

   

 

2. Kapitał ludzki i społeczny  
Wzmacnianie kapitału ludzkiego i społecznego 
jako podstawy umożliwiającej rozwój regionu 
oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców 
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3. Infrastruktura dla zrównoważonego 
rozwoju i środowiska 

Rozbudowa infrastruktury służącej rozwojowi 
oraz optymalizacja wykorzystania zasobów 

naturalnych i energii przy zachowaniu dbałości 
o stan środowiska przyrodniczego 

   

 

4. Dostępność usług 
Zwiększenie dostępu obywateli do usług 
publicznych i podniesienie standardu ich 

świadczenia dla poprawy jakości życia 
i wzmacniania procesów rozwojowych 

   

 

 

Źródło: opracowanie własne
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V. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA STRATEGII 

Realizacja przewidzianych w Strategii projektów inwestycyjnych oraz zadań będzie 

wymagać wydatkowania znacznych środków finansowych. W obecnej sytuacji ekonomiczno 

– prawnej główne źródła finansowania rozwoju lokalnego stanowią: 

• Budżet jednostek samorządu terytorialnego: gmin, powiatu, województwa, 

• Budżet państwa: dotacje celowe, środki z rezerw celowych poszczególnych 

ministerstw, 

• Środki funduszy celowych, np. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, 

• Środki z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Inicjatyw 

Wspólnotowych Unii Europejskiej, 

• Środki z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego, 

• Środki pochodzące z Banku Gospodarstwa Krajowego, 

• Środki pochodzące z Banku Ochrony Środowiska, 

• Środki pochodzące z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 

• Środki pochodzące z Banku Światowego. 

 

Nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 umożliwi 

pozyskanie znacznych funduszy z programów krajowych oraz z programu regionalnego. 

Środki finansowe na realizację celów będą pochodzić nie tylko z funduszy obecnie 

istniejących, ale także z nowo powstałych funduszy tj.  Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 

Transformacji lub z Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia 

odporności.  

Należy jednak nadmienić, iż w okresie opracowywania Strategii Rozwoju Powiatu 

Ropczycko – Sędziszowskiego na lata 2021 – 2030 trwały konsultacje w ramach nowej 

pespektywy finansowej na lata 2021 – 2027, dlatego też istnieje prawdopodobieństwo,  

iż możliwym będzie również korzystanie z innych instrumentów finansowania, które pojawią 

się w okresie programowania UE 2021 – 2027. 
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VI. PROCES REALIZACJI STRATEGII: WDRAŻANIE, MONITORING, 

EWALUACJA 

1. SYSTEM WDRAŻANIA STRATEGII 

Osiągnięcie założonych w Strategii Rozwoju Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 

celów długoterminowych będzie możliwe dzięki kilku składowym. Współpraca pomiędzy 

członkami zespołu Rady Programowej ds. Monitorowania i Ewaluacji, możliwości 

finansowych powiatu, a także ilości uzyskanych środków krajowych oraz unijnych, które są 

źródłem współfinansowania zadań. Podmiotem koordynującym wdrażanie strategii będzie 

Starostwo Powiatowe w Ropczycach. Narzędziem wdrażania niniejszej strategii jest 

Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2021-2030, stanowiący Załącznik Nr 1 do Strategii. 

Wdrażanie Strategii Powiatu przebiegać będzie na trzech poziomach: społecznym, 

merytorycznym i organizacyjnym.  

• Poziom społeczny obejmuje czynności zmierzające do rozpowszechnienia wśród 

lokalnej społeczności zapisów Strategii oraz informowanie o realizowanych działaniach. 

Ważne jest: 

- doręczenie do jednostek samorządu terytorialnego, gmin, organizacji gospodarczych 

oraz organizacji pozarządowych pełnego dokumentu Strategii, 

- publikacja w lokalnych i regionalnych mediach informacji o Strategii, 

- wykorzystywanie wydarzeń odbywających się w powiecie do promocji działań 

strategicznych; 

 

• Poziom merytoryczny uwzględnia procedury działań oraz systemy mające związek 

z przeglądami Strategii, oceną rzeczową i merytoryczną, a także aktualizacją zapisów; 

 

• Poziom organizacyjny określa strukturę organizacyjną Powiatu odpowiedzialną za 

zarządzanie „Strategią Rozwoju Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na lata 2021-2030” 

oraz współpracę z samorządami gminnymi w tym procesie. 

 

Współdziałanie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z Gminami pozwoli na sprawne 

zarządzanie programami strategicznymi.  

Skuteczne zastosowanie Strategii będzie zależało od następujących czynników, m.in.: 

1) Sprawnego działania podmiotu koordynującego wdrażanie Strategii; 

2) Współdziałania Starostwa Powiatowego z władzami Powiatu i gminami w zakresie 

realizacji działań strategicznych; 

3) Podawania do informacji publicznej postępów w realizacji Strategii w celu promocji 

i budowania poczucia integracji wśród mieszkańców; 

4) Zdobywania partnerów strategicznych działań spośród administracji samorządowej, 

organizacji społecznych, przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych itp.; 

5) Wsparcia finansowego, które zapewni realizację całościowego przedsięwzięcia;  

6) Udziału w debatach samorządowych, naukowych i konferencjach w celu promowania 

Strategii na zewnątrz powiatu oraz zdobywania doświadczeń; 

7) Bieżącego odnoszenia się do wydarzeń społecznych, politycznych, gospodarczych 

oraz zmieniającej się sytuacji w kraju.  
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2. MONITORING I EWALUACJA  
Monitoring jest sprawdzaniem wyników osiąganych w odniesieniu do określonych 

uprzednio oczekiwań. To proces systematycznego gromadzenia i analizowania informacji 

jakościowych i ilościowych służący modyfikacji strategii w przypadku potrzeby zmian. 

Ewaluacja to obiektywna ocena i interpretacja zebranych danych. Ewaluacja 

powinna służyć zgromadzeniu rzetelnych i przydatnych informacji, które pozwolą 

wykorzystać uzyskaną w ten sposób wiedzę w procesie decyzyjnym.  

Monitoring i ewaluacja są głównymi funkcjami zarządzania obok organizacji, 

planowania i koordynowania.  

Do procesu monitorowania i ewaluacji oddelegowany zostanie zespół – Rada 

Programowa ds. Monitorowania i Ewaluacji. Rada składać się będzie z przedstawicieli 

władz Powiatu, przedstawicieli organizacji pozarządowych, sektora biznesu oraz lokalnych 

liderów. Monitoring będzie polegać na ciągłym prowadzeniu obserwacji mechanizmu 

realizacji Strategii, tj. jej rezultatów. Monitoring będzie ważną składową zarządzania 

rozwojem Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Raporty z monitoringu będą opracowywane 

raz do roku. Do sporządzania raportów z monitoringu niezbędne będzie wykorzystywanie 

różnorodnych źródeł informacji, tj. istniejących systemów monitoringu, wyspecjalizowanych 

instytucji takich jak: Główny Urząd Statystyczny czy Urząd Statystyczny w Rzeszowie. 

Konieczne będzie również pozyskiwanie informacji z innych instytucji czy organizacji, np. 

badań ankietowych. Zbieranie danych na potrzeby monitoringu dokonywane będzie przez 

odpowiednie wydziały Starostwa Powiatowego. Za analizę danych odpowiadać będą 

odpowiednie wydziały Starostwa.  

Ewaluacja polegać będzie na interpretacji wyników i informacji uzyskanych podczas 

monitoringu. Badanie ewaluacyjne prowadzone będzie co 3 lata. Za przeprowadzenie 

ewaluacji oraz ewentualne korekty odpowiadać będzie Rada Programowa ds. Monitorowania 

i Ewaluacji. 

 

Wskaźniki realizacji celów strategicznych: 
 

Cel strategiczny 1: 

WSPARCIE ROZWOJU INNOWACJI I LOKALNEJ GOSPODARKI 

Wskaźniki:  

• Liczba pracujących wg sektorów ekonomicznych 

• Liczba mikroprzedsiębiorstw 

• Liczba małych przedsiębiorstw 

• Liczba średnich przedsiębiorstw 

• Liczba dużych przedsiębiorstw 

• Stopa bezrobocia, liczba bezrobotnych 

• Struktura bezrobocia wg wieku, wykształcenia 

• Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w powiecie 

 

Cel strategiczny 2: 

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

Wskaźniki: 

• Liczba interwencji Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach  

• Liczba interwencji Ochotniczej Straży Pożarnej 
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• Liczba przestępstw ogółem 

• Liczba przestępstw gospodarczych 

• Liczba przestępstw kryminalnych 

• Liczba wykroczeń na drogach 

• Liczba budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej 

• Długość czynnej sieci wodociągowej w powiecie 

• Liczba budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej 

• Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w powiecie 

• Długość czynnej sieci gazowej w powiecie 

• Liczba przedszkoli na terenie powiatu 

• Liczba szkół podstawowych na terenie powiatu 

• Liczba szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu 

• Liczba porad udzielonych w ramach opieki zdrowotnej 

• Liczba łóżek w szpitalach ogólnych 

• Liczba łóżek w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym 

• Liczba wykonanych świadczeń w ramach rehabilitacji leczniczej 

• Liczba mieszkań w powiecie 

• Warunki mieszkaniowe wg powierzchni na terenie powiatu 

• Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w powiecie 

• Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w powiecie 

• Liczba mieszkań oddanych do użytku w powiecie 

• Liczba wydanych pozwoleń na budowę w powiecie 

• Liczba instytucji kultury w powiecie 

• Liczba imprez zorganizowanych w powiecie 

• Liczba uczestników imprez w powiecie 

• Liczba bibliotek w powiecie 

• Liczba widzów w kinach  

• Liczba organizacji sportowych w powiecie 

• Liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej 

• Liczba osób korzystających w różnego rodzaju form wsparcia w obszarze pomocy 

społecznej 

 

Cel strategiczny 3: 

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

Wskaźniki: 

• Liczba ośrodków turystyki w powiecie 

• Liczba nowych form turystyki w powiecie  

• Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w powiecie 

• Liczba projektów/kampanii mających na celu zwiększenie świadomości ekologicznej 

mieszkańców 

• Liczba zlikwidowanych „dzikich” wysypisk śmieci 
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Cel strategiczny 4:  

DOSTĘPNOŚĆ USŁUG 

Wskaźniki: 

• Liczba km dróg w powiecie wg rodzajów nawierzchni  

• Długość zmodernizowanych dróg w powiecie 

• Liczba osób korzystających z programów/projektów aktywizujących 

VII. KONSULTACJE SPOŁECZNE 

Konsultacje społeczne miały na celu uzyskanie opinii na temat stanu zadowolenia 

z poszczególnych aspektów wpływających na jakość życia, a także określenie priorytetowych 

kierunków rozwoju. Wzięły w nich udział osoby z różnych przedziałów wiekowych, z różnym 

wykształceniem, o różnym statusie zawodowym oraz reprezentujące poszczególne grupy 

społeczne. 

WYKRES 29. PŁEĆ, WIEK, WYKSZTAŁCENIE, STATUS ZAWODOWY ORAZ GRUPA SPOŁECZNA 

RESPONDENTÓW. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych 
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Według respondentów powiat ropczycko-sędziszowski wyróżnia przede wszystkim 

dogodne położenie, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz zabytki. Mieszkańcy 

dostrzegają również potencjał inwestycyjny oraz gospodarczy, m. in. dla firm z branży 

lotniczej. 

Za najbardziej charakterystyczne miejsca respondenci uznali głównie miejsca 

przyrodnicze takie jak: Zalew w Kamionce, rezerwat przyrody „Szwajcaria Ropczycka”, Park 

Buczyna w Górze Ropczyckiej, a także miejsca ciekawe pod względem architektonicznym, 

takie jak: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Sędziszowie Małopolskim, pomnik 

Chrystusa Króla w Małej, rynek miejski w Ropczycach i w Sędziszowie Młp., Park 

Historyczny Blizna. Jednocześnie są to miejsca, które najbardziej podobają się 

mieszkańcom. Za najciekawszy fragment powiatu uznano jego południową, pagórkowatą 

część. 

Jako obszary, które najmniej podobają się respondentom i widzą oni potrzebę 

podjęcia interwencji, zostały wskazane miejsca i tereny takie jak: strefa przemysłowa  

w Ropczycach, zaniedbane zbiorniki wodne, dworzec PKS i PKP w Ropczycach, plac 

targowy w Ropczycach, drogi powiatowe, przy których brak chodników. Dodatkowo 

wskazany został tutaj problem ogrzewania domów słabej jakości opałem, a także śmieciami, 

co źle wpływa na środowisko oraz na zdrowie i komfort życia mieszkańców.  

Respondenci dokonali oceny powiatu pod względem czterech ważnych aspektów 

społeczno-gospodarczych. Była to ocena pod względem: atrakcyjności zamieszkania, miejsc 

pracy, prowadzenia działalności gospodarczej oraz pod względem atrakcyjności turystycznej. 

Większość badanych uznała powiat za dobre miejsce do zamieszkania, natomiast niezbyt 

atrakcyjne pod względem miejsc pracy. Podzielone zdania dotyczą natomiast atrakcyjności 

prowadzenia działalności oraz atrakcyjności turystycznej powiatu. Wyniki prezentuje 

poniższy wykres: 
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WYKRES 30. OCENA ATRAKCYJNOŚCI POWIATU . 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych 

W kolejnym pytaniu respondenci oceniali poszczególne aspekty życia w powiecie 

takie jak: dostęp do infrastruktury technicznej, energetycznej, gazowej, stan dróg  

i chodników, rozwiązania komunikacyjne, atrakcyjność inwestycyjna, poziom handlu i usług 

oraz dostęp do technologii informacyjnej. Większość z aspektów oceniona została jako 

dobra, przeciętna lub bardzo dobra. Wyniki obrazuje poniższy wykres: 
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WYKRES 31. OCENA ASPEKTÓW ŻYCIA W POWIECIE  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych 

Respondenci odpowiadali również na pytanie, jak oceniają stan poszczególnych 

elementów środowiska naturalnego oraz społeczno-kulturalnego w powiecie ropczycko-

sędziszowskim. Zapytani zostali o stan i jakość terenów rekreacyjnych, stan środowiska 

naturalnego, atrakcyjność turystyczną powiatu, poziom bazy noclegowej/gastronomicznej, 

promocję powiatu, mającą na celu pozyskanie potencjalnych turystów, ofertę w dziedzinie 

kultury, stan infrastruktury sportowej. Większość respondentów oceniła dane aspekty jako 

przeciętne lub dobre, co zostało zaprezentowane na poniższym wykresie: 
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WYKRES 32. STAN ELEMENTÓW ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ SPOŁECZNO-KULTURALNEGO 

POWIATU. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych 

Kolejnymi aspektami, które zostały przedstawione respondentom to aspekty życia 

społecznego, takie jak: poziom bezpieczeństwa, możliwość zatrudnienia/rynek pracy, 

uzyskanie większych dochodów z pracy, wsparcie osób bezrobotnych, oferta spędzania 

wolnego czasu na terenie powiatu (dla dzieci, dorosłych i młodzieży), dostępność do usług 

ochrony zdrowia, warunki nauki i wyposażenia szkół, poziom edukacji w powiecie/jakość 

kształcenia, dostępność do infrastruktury mieszkaniowej. Aspekty takie jak: zatrudnienie, 

wsparcie osób bezrobotnych, oferta spędzania wolnego czasu i dostępność usług ochrony 

zdrowia, zostały ocenione najsłabiej. Natomiast nieco lepiej prezentują się warunki nauki  

i wyposażenia szkół, poziom i jakość edukacji. Cały przekrój wyników prezentuje poniższy 

wykres: 
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WYKRES 33. ASPEKTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO W POWIECIE. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych 

Respondenci ocenili również swoje zadowolenie z poszczególnych aspektów życia  

w powiecie ropczycko-sędziszowskim. Zapytani zostali o warunki mieszkaniowe, jakość 

środowiska, ochronę zdrowia, stan szkolnictwa średniego, kultury, sportu, rekreacji, poziom 

bezpieczeństwa oraz stan porządku i ładu przestrzennego. Najlepiej ocenione zostały 

bezpieczeństwo, porządek i ład publiczny oraz warunki mieszkaniowe. Na najgorszym 

poziomie w ocenie respondentów plasuje się ochrona zdrowia. Cały przekrój wyników 

z oceny zaprezentowany został na poniższym wykresie: 
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WYKRES 34. STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZIN . 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych 

 

Ankietowani poproszeni zostali o wskazanie pięciu najważniejszych według nich sfer, 

które wymagają interwencji i poprawy. Jako kwestię priorytetową wskazali oni zwiększenie 

dostępności do pomocy medycznej oraz zmniejszanie bezrobocia, rozwój turystyki, poprawa 

infrastruktury drogowej. Natomiast w sferze bezpieczeństwa publicznego mieszkańcy nie 

dostrzegają potrzeby interwencji i poprawy, świadczy to o dużym poczuciu bezpieczeństwa. 
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WYKRES 35. NAJWAŻNIEJSZE I NAJPILNIEJSZE PROBLEMY W POWIECIE . 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych 

 

Respondenci w dodatkowym pytaniu o to, jakie sami dostrzegają problemy, niemal 

jednogłośnie wskazali, że obecnie najpoważniejszym problemem związanym z jakością życia 

w powiecie ropczycko-sędziszowskim jest bardzo zły stan służby zdrowia. Mieszkańcy 

dostrzegają również bardzo słabo rozwinięty transport publiczny oraz wysoki wskaźnik 

bezrobocia, brak chodników dla pieszych. Kolejnymi problemami dostrzeżonymi przez 

mieszkańców są: nieuregulowany przepływ rzek, nierozwinięta infrastruktura kanalizacyjna 

i ściekowa w niektórych częściach powiatu. 

Badani poproszeni zostali o wskazanie mocnych i słabych stron oraz szans  

i zagrożeń, jakie dostrzegają dla powiatu ropczycko-sędziszowskiego. 

Jako mocne strony powiatu wskazali: dogodną lokalizację, dobry stan środowiska 

naturalnego, dużą liczbę ciekawych zabytków, przyjazną społeczność lokalną, dobre miejsce 

dla inwestorów, szczególnie z branży lotniczej, dostępność terenów inwestycyjnych, poziom 

szkolnictwa, bliskość strefy ekonomicznej, położenie przy ważnych szlakach drogowych. 

Z punktu widzenia respondentów słabymi stronami powiatu są: jakość infrastruktury 

drogowej, słabo rozwinięty transport publiczny, utrudniony dostęp do wielu miejsc dla osób 

niepełnosprawnych, mała atrakcyjność kulturowa i turystyczna, zła jakość służby zdrowia, 

brak wsparcia dla przedsiębiorców i inwestorów, mała liczba zakładów pracy, brak zasięgów 

sieci komórkowej na terenach wiejskich, brak oświetlenia przejść dla pieszych na terenach 

wiejskich, brak ciekawych możliwości spędzania czasu wolnego, tereny zalewowe. 
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Szans na rozwój powiatu respondenci dopatrują się w: poprawie jakości infrastruktury 

drogowej, podziale powiatu na strefy (mieszkalną, produkcyjną, rolniczą, zalewową itp.), 

budowie polderów przeciwpowodziowych, rozwoju turystyki, usług i handlu, rozwoju stref 

przemysłowych i wspieraniu przedsiębiorczości, a także korzystaniu z funduszy unijnych,  

potencjale inwestycyjnym oraz ilości terenów pod tworzenie nowych zakładów pracy. 

Respondenci jako zagrożenia dla powiatu wskazują: pandemię SARS-CoV-2, 

zagrożenie powodziowe oraz klęski żywiołowe, zanik transportu publicznego, złe 

zagospodarowanie terenów, odpływ młodych dobrze wykształconych osób, brak komunikacji 

między mieszkańcami a władzami, silna konkurencja w zakresie inwestycji. 

 

Etap drugi 

 Podczas drugich konsultacji społecznych do opinii mieszkańców został udostępniony 

Wykaz Projektów Kluczowych Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na lata 2021-2030. Nie 

otrzymano żadnych opinii, sugestii ani uwag kwestionujących zasadność realizacji 

wymienionych inwestycji.  
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