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1. Wstęp 
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Strategia Rozwoju Gminy Cmolas jest formalnym dokumentem, który określa strategiczne 

kierunki rozwoju Gminy na lata 2022-2030. Jest komplementarna z innymi regulacjami 

planistyczno-strategicznymi, obowiązującymi w Gminie. Dokument będzie nadrzędny względem 

dokumentów sektorowych dotyczących obszaru Gminy Cmolas, jednocześnie pozostając spójny  

z dokumentami wyższego rzędu – w szczególności Strategią Rozwoju Województwa – 

Podkarpackie 2030. Strategia będzie wyznaczała ramy dla planów i programów powstających  

w Gminie podczas jej obowiązywania. 

Strategia Rozwoju Gminy Cmolas na lata 2022-2030 została opracowana na podstawie 

aktualnych dokumentów planistycznych, sprawozdań oraz danych statystycznych. Diagnoza 

strategiczna została uzupełniona o analizę ankiet wypełnianych przez mieszkańców. Ważnym 

źródłem informacji były warsztaty strategiczne, w których uczestniczyli przedstawiciele 

stowarzyszeń, organizacji senioralnych i młodzieżowych, przedsiębiorcy, sołtysi, radni, 

pracownicy Urzędu Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych. 

Podstawowym dokumentem prawnym określającym zadania gminy, na którym opierano  

się podczas przygotowywania Strategii, jest ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559). Dokument został sporządzony z uwzględnieniem zapisów ustawy  

z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079). 

Ważnym elementem prac nad Strategią było doradztwo i wsparcie oraz udział  

w warsztatach strategicznych Zespołu do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cmolas na 

lata 2022-2030.  

Prace nad Strategią rozpoczęto w lutym 2022 roku, kiedy to Wójt Gminy Cmolas podjął 

decyzję o przystąpieniu do opracowywania dokumentu. Szczegółowy tryb i harmonogram pracy 

przyjęto uchwałą nr XXXV/270/22 Rady Gminy Cmolas z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie 

określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Cmolas na lata 2022-2030. 
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2. Metodologia Strategii Rozwoju Gminy Cmolas na Lata 2022-

2030 
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2.1. Pojęcie Strategii Rozwoju 

Strategia Rozwoju jest dokumentem, który w jasny sposób wskazuje kierunki, w jakich 

powinna zmierzać gmina, aby zapewnić zrównoważony rozwój, a mieszkańcom poprawę, jakości 

życia. Jej celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, co trzeba zrobić, aby funkcjonować  

i rozwijać się w przyszłości. Strategia Rozwoju Gminy to plan długofalowego działania Rady 

Gminy Cmolas, Wójta Gminy Cmolas i wspierających go urzędników z Urzędu Gminy Cmolas 

oraz wszystkich, którym na sercu leży lepsze jutro gminy, wobec szans i zagrożeń wynikających 

ze zmieniającego się otoczenia i działań innych podmiotów. Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju 

działanie takie jest ukierunkowane przez wartości i opcje uznane przez społeczność lokalną, 

bazujące na wewnętrznym potencjale sił i uwzględniające jej wewnętrzne słabości. 

Strategia Rozwoju ma charakter krótkookresowy tzn. obejmuje zwykle okres kilku lat. 

Dłuższa pespektywa dla potrzeb jednostek samorządu terytorialnego nie jest zasadna, ponieważ 

powoduje, że cele stają się mniej realne np. nie spełniają kryterium SMART (Konkretność, 

Mierzalność, Afirmatywność, Realistyczność, Określone w czasie). 

Strategia Rozwoju nie może zawierać precyzyjnej listy inwestycji do realizacji, a jedynie 

wskazać te kluczowe, ponieważ z definicji jest to domeną Wieloletnich Prognoz Finansowych. Tak 

szczegółowe informacje mogą być umieszczane tylko w dokumentach, które zawierają stale 

aktualizowane plany finansowe. Popełnienie takiego błędu spowodowałoby, że Strategia Rozwoju 

bardzo szybko straciłaby swoją aktualność i wystąpiłaby konieczność zmiany przez Radę Gminy.  

Warto zauważyć, że Strategia Rozwoju jest dokumentem „otwartym”, nie powinien być 

opracowaniem „zamkniętym w szafie”, o którym przypomina się tylko wtedy, gdy istnieje 

konieczność dodatkowego uzasadnienia dokumentacji aplikacyjnej do programu operacyjnego. 

Przyjmuje się, że mogą pojawić się czynniki wewnętrzne i zewnętrzne w istotny sposób 

wpływające na założenia dokumentu. Dlatego proces realizacji Strategii Rozwoju powinien mieć 

charakter dynamicznej ciągłości, uwzględniającej możliwe zmiany uwarunkowań, w celu 

ewentualnej korekty planów.  

Strategia Rozwoju jest dokumentem, który w swoich założeniach ma być wzorem rozwoju 

gminy. Określa on m. in.: ostateczną wizję rozwoju, operacyjne i strategiczne cele wraz  

z zadaniami a także sposobem ich realizacji. Dokument ten musi przede wszystkim wyróżniać  

się pewnymi cechami: 

 Zawierać analizę sytuacji na danym terenie,  

 Opracowywany plan działań musi odpowiadać na problemy tego obszaru,  

 Powinien być oparty na zasobach lokalnych i wskazywać wyraźnie na oddolny charakter 

jego realizacji,  

 Powinien zawierać opis kluczowych celów strategicznych, 

 Powinien zawierać system monitorowania, aktualizacji i oceny.  

Strategia Rozwoju stanowi podstawę działania gminy, programów i przedsięwzięć, a także 

polityki przestrzennej (jedna z podstaw dla sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy). Informuje o warunkach podejmowania i realizacji 

wszelkich działań w gminie. Podnosi wiarygodność wobec partnerów zewnętrznych, dla których 

niejednokrotnie stanowi podstawę oceny współpracy z gminą lub lokalizacji własnych działań na 

terenie gminy.  

Stanowi podstawę korzystania przez gminę z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej  
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i innych zewnętrznych źródeł finansowania. Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej każda 

jednostka samorządowa powinna opierać swoje działania inwestycyjne współfinansowane ze 

środków Unii Europejskiej na planie strategicznym. Po wstąpieniu Polski do UE Strategia Rozwoju 

oraz Program Rozwoju są wskazywane, jako jedne z najważniejszych dokumentów (nadrzędne 

wobec innych dokumentów) w funkcjonowaniu Jednostek Samorządu Terytorialnego, 

przedstawiające kierunki rozwoju jednostki na najbliższe lata.  

Najważniejsze jest jednak, że Strategia Rozwoju tworzy platformę współdziałania 

wszystkich zainteresowanych podmiotów, głównych aktorów życia publicznego (mieszkańców, 

organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, przedsiębiorców oraz władz gminy) w celu 

wypracowania wspólnej przyszłości, odpowiadającej ich potrzebom. 

 

2.2. Wymogi prawne opracowania 
 

Podstawą prawną uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Cmolas na lata 2022-2030 jest 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Artykuł 18 ust. 2 poz. 6 i 6a tejże ustawy 

mówi, że do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy m.in. uchwalanie programów 

gospodarczych i przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju.  

 

Poprzednia strategia została opracowana w 2016 r., a do jej przygotowania posłużyły dane  

z końca roku 2014 oraz 2015. Strategia obowiązuje do końca roku 2022 r.  Obecnie, w stosunku  

do tego okresu, zmieniły się uwarunkowania społeczne i gospodarcze m.in. dzięki absorpcji 

środków unijnych i krajowych zmodernizowano szereg dróg krajowych, wojewódzkich, 

powiatowych oraz gminnych, zmieniła się skala infrastruktury technicznej (w tym zwłaszcza 

wodno-kanalizacyjnej, której długość w ostatnich latach zwiększyła się) oraz infrastruktura 

szkolnictwa.  

 

Jednak najważniejszym argumentem przemawiającym za aktualizacją strategii są ramy 

wieloletnie budżetu Unii Europejskiej, które zobowiązują gminę do opracowania wizji rozwoju 

uwzględniającej nowe wyzwania i polityki horyzontalne.  

 

Powyższe przesłanki jednoznacznie wskazują, iż pożądane jest, aby Gmina Cmolas 

ponownie oceniła swój potencjał i uwarunkowania rozwoju, a także na nowo określiła cele  

i kierunki, które będą optymalne w nowych uwarunkowaniach. 

 

 

 

2.3. Procedura formułowania Strategii Rozwoju Gminy Cmolas  

Procedura formułowania Strategii Rozwoju Gminy Cmolas na lata 2022-2030 jest 

złożonym procesem, w ramach którego należy wymienić następujące etapy: 

Etap I – Przygotowanie do wdrożenia: 

 Decyzja samorządu o rozpoczęciu procedury formułowania strategii rozwoju lokalnego,  

 Wybór zespołu ekspertów zewnętrznych,  
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 Przygotowanie ankietyzacji mieszkańców.  

 

Etap II – Przygotowanie diagnozy:  

 Zbieranie i analiza danych o gminie,  

 Analiza dokumentów strategicznych lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich,  

 Ocena przebiegu procesów rozwojowych w przeszłości,  

 Analiza zasobów gminy oraz trendów społeczno-gospodarczych,  

 Identyfikacja słabych i mocnych stron gminy,  

 Określenie szans i zagrożeń rozwoju gminy.  

 

Etap III – Hierarchizacja celów:  

 Sformułowanie wizji i misji gminy,  

 Opracowanie scenariuszy rozwoju gminy,  

 Określenie strategicznych celów rozwoju,  

 Określenie celów operacyjnych,  

 Hierarchizacja celów.  

 

Etap IV – Implementacja strategii:  

 Konsultacje dokumentu ze społecznością lokalną,  

 Określenie podmiotów, procedury oraz monitoringu w procesie wdrażania strategii,  

 Przyjęcie Strategii Rozwoju przez Radę Gminy Cmolas,  

 Realizacja projektów przyczyniających się do osiągnięcia celów strategicznych.  
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3. Diagnoza Gminy Cmolas 
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3.1. Położenie geograficzne i administracyjne 
 

Gmina Cmolas położona jest w Kotlinie Sandomierskiej, która znajduje się obrębie 

północno-zachodniej części Podkarpacia, a ściślej na wzniesieniach północnej części Płaskowyżu 

Kolbuszowskiego. W zasadzie jest to teren równinny, z słabo wyróżniającymi się wzniesieniami 

wspomnianego Płaskowyżu. Jest to teren porozcinany płytkimi, nieckowatymi dolinami strumieni 

i rzeczek, m.in.: Przyrwy, która jest dopływem Łęgu i Trześniówki. Obie bezpośrednio wpływają 

do Wisły. W dolinie jednego z nich — znajduje się najniżej położony punkt gminy (teren wsi 

Ostrowy Baranowskie) i wynosi ok. 160 m n.p.m., a najwyższy punkt gminy leży w sołectwie 

Ostrowy Tuszowskie (Złota Góra  — 254 m n.p.m.). Pozostałe wzniesienia nie przekraczają 240 m 

n.p.m., a tzw. Góry Cmolaskie wznoszą się na wysokość 200 — 220 m n.p.m. W zachodniej 

i wschodniej części gminy zachowały się zwarte fragmenty dawnej Puszczy Sandomierskiej, która 

niegdyś zajmowała znaczną część powierzchni gminy. 

Gmina graniczy od zachodu z gminami Mielec i Tuszów Narodowy (w pow. mieleckim); miastem 

i gminą Baranów Sandomierski (w pow. tarnobrzeskim), od północy z gminą Majdan Królewski, 

od wschodu z gminą Dzikowiec, a od południa z miastem i gminą Kolbuszowa oraz gminą Niwiska. 

Mapa 1 Położenie powiatu kolbuszowskiego na tle województwa podkarpackiego  

 

 Źródło: Opracowanie własne 
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Mapa 2 Położenie Gminy Cmolas na tle powiatu kolbuszowskiego 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Powierzchnia ogólna Gminy wynosi 13.406 ha, z czego grunty orne zajmują 3864 ha, łąki 

i pastwiska 2826 ha , lasy 5889 ha. Główną rzeką gminy jest Przyrwa - dopływ Łęgu, a oprócz niej 

Jamnica, Babulówka, Werynia oraz kilka mniej ważnych już potoków. 

Gmina Cmolas to 8 miejscowości: Cmolas, Hadykówka, Jagodnik, Ostrowy Baranowskie, 

Ostrowy Tuszowskie, Poręby Dymarskie, Toporów, Trzęsówka. 

Pod względem administracyjnym gmina dzieli się na 10 sołectw: Sołectwo Toporów, 

Sołectwo Kłodziny, Sołectwo Poręby Dymarskie, Sołectwo Jagodnik, Sołectwo Trzęsówka, 

Sołectwo Dąbrówka, Sołectwo Cmolas, Sołectwo Hadykówka, Sołectwo Ostrowy Baranowskie, 

Sołectwo Ostrowy Tuszowskie 
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Mapa 3 Gmina Cmolas - Sołectwa 

 

Źródło: www.cmolas.pl 

Siedziba Urzędu Gminy znajduje się w Cmolasie. Miejscowość ta liczy ponad 2.800 

mieszkańców. Ma wieloraki charakter zabudowy:  gospodarstwa rolne, osiedla mieszkalne i coraz 

wyraźniej rysujące się Centrum. Przez Cmolas przebiega droga krajowa Nr 9 Rzeszów - Radom, 

co nadaje wiosce pewną dynamikę i ułatwia dojazd. Ranga Cmolasu jest związana z Sanktuarium 

Przemienienia Pańskiego, coraz licznie przyciągającego pielgrzymów. 

W Cmolasie istnieją wszystkie instytucje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

życia społecznego. Szkoła Podstawowa,  Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji, Samorządowy 

Ośrodek Kultury, Ośrodki Zdrowia, Poczta, Bank Spółdzielczy, Biblioteka Publiczna, Zakład 

Usług Komunalnych, Ośrodek Wpierania Przedsiębiorczości, Przedszkole Niepubliczne, 

Samorządowy Ośrodek Kultury, dobrze rozwinięta sieć sklepów i usług. Bardzo atrakcyjne tereny 

pod tworzenie firm po obu stronach drogi krajowej na długości 4 km. Istnieją zakłady związane 

z przetwórstwem rolnym "Cmol - Frut", "Lastello". Znajdują się również ciekawe tereny pod 

rozwój budownictwa mieszkalnego.  

Cmolas jest miejscowością spokojną, bezpieczną i bardzo przyjazną do zamieszkania, 

przebywania i inwestowania. Jest to jedna z najbardziej rozwijających się i najatrakcyjniejszych 

miejscowości regionu kolbuszowskiego. 

Na terenie gminy brak jest udokumentowanych większych złóż surowców podstawowych, 

za to bogato reprezentowane są czwartorzędowe surowce pospolite. Są nimi gliny i piaski, których 

eksploatacja odbywa się na niewielką skalę. W niewielkiej ilości występuje ruda darniowa. 

Gmina w zasadzie nie posiada naturalnych granic, może z wyjątkiem granicy południowo-

wschodniej, którą stanowi strumień Przyrwa — dopływ Łęgu. 



Strategia rozwoju Gminy Cmolas 

 na lata 2022-2030 
14 

 

3.2. Demografia 
 

Gmina Cmolas jest jedną z sześciu jednostek terytorialnych powiatu, w której liczba 

mieszkańców w ostatnich latach uległa zmniejszeniu. Zanotowany spadek to 144 osoby - w 2015 

roku gmina liczyła 8 122 mieszkańców, w tym 4 018 kobiet, natomiast w 2021 gmina liczyła 7 978 

mieszkańców (z czego 3953 kobiet). Liczba ludności w powiecie kolbuszowskim uległa 

zmniejszeniu o 837 osób. Średnia gęstość zaludnienia na terenie gminy w 2021 roku wyniosła 60 

osób/km², natomiast średnia w powiecie kolbuszowskim wyniosła 80 osób/km². 

 Średni wiek mieszkańców wynosi 39,6 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku 

mieszkańców województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku 

mieszkańców całej Polski.  

Mieszkańcy gminy Cmolas zawarli w 2021 roku 35 małżeństw, co odpowiada 4,34 

małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa 

podkarpackiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski.  

Poniższa tabela przedstawia stan ludności gminy Cmolas na tle pozostałych jednostek 

terytorialnych powiatu kolbuszowskiego. Powierzchnia powiatu oraz poszczególnych jednostek  

w ostatnich latach nie uległa zmianie. 

 

 

 

Tabela 1 Liczba mieszkańców, gęstość zaludnienia oraz powierzchnia gmin powiatu kolbuszowskiego w roku 2015 i 2021 

Jednostka 

terytorialna 

Ludność 

P
o
w

ie
rz

ch
n

ia
  

 

w
 k

m
² 

2015 2021 

ogółem 
w tym 

kobiety 
osób / km² ogółem 

w tym 

kobiety 
osób / km² 

Gmina Kolbuszowa 24 891 12 750 146 24 503 12 523 143 171 

Gmina Cmolas 8 122 4 018 61 7 978 3 953 60 134 

Gmina Majdan 

Królewski 
9 878 4 899 64 9 744 4 887 63 155 

Gmina Niwiska 6 032 3 019 64 6 074 3 031 64 95 

Gmina Raniżów 7 098 3 450 73 6 957 3 368 72 97 

Gmina Dzikowiec 6 492 3 249 53 6 420 3 218 53 122 

Razem powiat 

kolbuszowski 
62 513 31 358 81 61 676 30 980 80 774 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 
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Gmina Cmolas zajmuje trzecie miejsce pod względem liczby ludności i piąte miejsce pod 

względem gęstości zaludnienia w powiecie kolbuszowskim. 

 

Na terenie gminy Cmolas wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców wyniósł 

w 2021 roku (-6,86) i w porównaniu do 2015 roku zanotował bardzo duży spadek. Jest to najgorszy 

wynik w powiecie kolbuszowskim. 

 

Wykres 1 Przyrost naturalny na terenie Gminy Cmolas w 2015 i 2021 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Według dostępnych danych GUS, w 2021 roku odnotowano na terenie gminy 59 urodzeń  

oraz 114 zgonów. 

W 2021 roku zarejestrowano 46 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 75 wymeldowań, 

w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Cmolas -29. W tym samym roku 

3 osoby zameldowały się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo 

migracji zagranicznych wynoszące plus 3.  

64,48% mieszkańców gminy Cmolas jest w wieku produkcyjnym, 18,02% w wieku 

przedprodukcyjnym, a 17,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. 

Wśród mieszkańców gminy Cmolas najliczniej reprezentowaną grupą wiekową są osoby 

w wieku 0-19 lat, których liczba na koniec 2021 roku wynosiła 1615 osób, co stanowiło 20,24% 

ogółu ludności gminy. Kolejne miejsca w strukturze wiekowej mieszkańców gminy zajmują grupy 

wiekowe: 30 -39 lat (15,57% ogółu) , 40 - 49 lat (14,88%) oraz 65 i więcej lat (14,70% ogółu). 
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Tabela 2 Struktura wiekowa mieszkańców (2021 rok) 

Przedziały 

wiekowe 

Ogółem w tym mężczyźni  w tym kobiety 

Ilość 

mieszkańców 

% ogółu 

mieszkańców 

Ilość 

mężczyzn 

% ogółu 

mężczyzn 
Ilość kobiet 

% ogółu 

kobiet 

0 – 19 1 615 20,24 834 20,72 781 19,76 

20 – 24 554 6,94 301 7,48 253 6,40 

25 – 29 647 8,11 355 8,82 292 7,39 

30 – 39 1242 15,57 643 15,98 599 15,15 

40 – 49 1 187 14,88 606 15,06 581 14,70 

50 – 59 1 083 13,57 547 13,59 536 13,56 

60 – 64 477 5,98 254 6,31 223 5,64 

65 i więcej 1173 14,70 485 12,05 688 17,40 

Razem 7 978 100 4 025 100 3 953 100 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

 

3.3. Rynek pracy i bezrobocie 
 

Rynek pracy 

Analizując ekonomiczną strukturę wiekową mieszkańców gminy Cmolas, można 

zauważyć spadek na koniec 2021 roku w odniesieniu do 2015 roku liczby ludności w wieku 

przedprodukcyjnym – grupa mieszkańców w wieku do lat 17 zmniejszyła się o 200 osób. 

Najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy w wieku produkcyjnym (64,48% populacji), a ich ilość 

zmniejszyła się w ciągu pięciu lat nieznacznie o 1 osobę. Struktura wiekowa mieszkańców gminy 

odzwierciedla ogólną sytuację występującą na terenie powiatu kolbuszowskiego – postępuje spadek 

ilości osób w wieku przedprodukcyjnym i wzrost ludności w wieku poprodukcyjnym. Utrzymanie 

się obecnej tendencji tak na terenie gminy jak i powiatu niekorzystnie rokuje na przyszłość 

i w perspektywie kilkunastu lat będzie skutkować postępującym starzeniem się społeczeństwa. 

 

 

 

Tabela 3 Struktura ludności gminy Cmolas wg ekonomicznych grup wiekowych 

Grupa ludności 
w wieku 

przedprodukcyjnym 
w wieku produkcyjnym 

w wieku 

poprodukcyjnym 

Rok 2015 2021 2015 2021 2015 2021 

Ilość osób 1 638 1 438 5 145 5 144 1 339 1 396 

Udział % w ludności 

ogółem 
20,17 18,02 63,35 64,48 16,49 17,50 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 
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Na terenie gminy funkcjonują trzy duże zakłady pracy tj.: Zakład Przetwórstwa Owocowo - 

Warzywnego "Cmol-Frut w Cmolasie, Lestello sp. z o.o. w Cmolasie, Green Koltex Sp. z o.o., s.k. 

Cmolas, ponadto funkcjonuje ok. 160 podmiotów gospodarczych zatrudniających od kilku do 

kilkunastu osób w następujących branżach: handlowej, usług budowlanych, transportowej, 

mechaniki pojazdowej i stolarskich. 

Nową formą usług, która rozwija się na terenie gminy są gospodarstwa agroturystyczne. 

Wykorzystując naturalne warunki przyrodnicze, tj. położenie wśród lasów i łąk z dala od przemysłu 

we wsi Trzęsówka powstało jedno takie gospodarstwo pn. Osada Trzęsówka. Gmina Cmolas 

przywiązuje dużą wagę do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 

Analizując dane dotyczące liczby osób pracujących z terenu gminy Cmolas można 

zauważyć, że pomimo odnotowanego w roku 2017 wzrostu pracujących mężczyzn, w odniesieniu 

do roku 2015, lata 2019 oraz 2020 przyniosły powtórny spadek pracujących osób z terenu gminy 

do wartości porównywalnych z 2015 rokiem, jednak w roku 2021 odnotowano ponowny wzrost do 

660 osób ogółem. 

 

Tabela 4 Pracujący na terenie gminy Cmolas w latach 2015 – 2021 

Lata Ogółem w tym kobiety w tym mężczyźni 

2015 628 392 236 

2016 621 378 243 

2017 649 366 283 

2018 668 391 277 

2019 624 373 251 

2020 630 363 267 

2021 660 382 278 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Bezrobocie  

Bardzo duży wpływ na sytuację społeczną na terenie gminy Cmolas ma zjawisko 

bezrobocia. Przeprowadzona po 1989 roku restrukturyzacja gospodarki przejawiająca  

się likwidacją dużej liczby zakładów pracy w powiecie kolbuszowskim, w których zatrudniona była 

część mieszkańców gminy, skutkowała pojawieniem się długotrwałego strukturalnego bezrobocia. 

W konsekwencji nastąpił wzrost ubóstwa prowadzący często do powstawania negatywnych 

zjawisk, takich jak np. wykluczenie społeczne. 

Udział zarejestrowanych osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym  

na koniec 2021 roku według danych GUS wyniósł na terenie gminy Cmolas 5,1%, notując spadek 

w porównaniu 2015 rokiem o 3,5%.  
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Tabela 5 Udział zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców gminy Cmolas w liczbie ludności na tle powiatu 

kolbuszowskiego według płci 

Jednostka terytorialna 
ogółem kobiety mężczyźni 

2015 2021 2015 2021 2015 2021 

Gmina Cmolas 8,6% 5,1% 8,2% 6,1% 9% 4,3% 

Powiat kolbuszowski 7,9% 4,5% 8,5% 5,2% 7,4% 3,8% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Spadki zarejestrowanych osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym były 

odnotowywane w każdej gminie powiatu kolbuszowskiego co zostało przedstawione na poniższym 

wykresie. Największy spadek wystąpił w Gminie Majdan Królewski (spadek o 4,8%).  

 

Wykres 2 Udział zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców gminy Cmolas w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

na tle gmin i powiatu kolbuszowskiego. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

Według danych uzyskanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej na koniec 

2021 roku zarejestrowanych było 264 bezrobotnych mieszkańców gminy Cmolas, w tym 142 kobiet 

(47,5%), z czego prawo do zasiłku posiadało tylko 41 osób. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych 

aż 140 mieszkańców to osoby długotrwale bezrobotne, a 30 bezrobotnych to osoby dotychczas 

niepracujące. W okresie od 2016 roku do 2021 roku wystąpił spadek osób bezrobotnych zarówno 

w Gminie Cmolas jak i całym Powiecie Kolbuszowskim. 
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Tabela 6 Bezrobotni ma  terenie Powiatu Kolbuszowskiego - Ogółem 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ogółem bezrobotni 2754 2324 1972 1871 2060 1744 

Z prawem do zasiłku 308 258 242 250 317 214 

Bez stażu pracy 487 450 347 276 287 238 

Długotrwale bezrobotni 1560 1302 1011 861 994 905 

W
ie

k
 

18-24 459 378 339 292 308 274 

25-34 798 662 546 545 606 463 

35-44 542 486 386 367 476 408 

45-54 535 417 357 296 318 273 

55-59 284 261 224 199 233 201 

60+ 136 120 120 118 119 125 

W
y

k
sz

ta
łc

en
ie

 

Wyższe 306 273 244 227 301 238 

Policealne i średnie 

zawodowe 
742 635 532 521 604 498 

Średnie 

ogólnokształcące 
224 202 157 168 198 154 

Zasadnicze zawodowe 936 775 640 564 651 563 

Gimnazjalne i poniżej 546 439 399 337 306 291 

Źródło: Dane PUP w Kolbuszowej 

 

Tabela 7 Bezrobotni ma  terenie Powiatu Kolbuszowskiego - Kobiety 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ogółem bezrobotni 1385 1203 1006 950 1104 940 

Z prawem do zasiłku 147 111 123 113 174 111 

Bez stażu pracy 304 276 219 181 175 135 

Długotrwale bezrobotni 873 753 577 529 577 534 

W
ie

k
 

18-24 221 192 156 154 154 139 

25-34 468 412 358 359 394 325 

35-44 304 282 221 213 280 249 

45-54 275 209 174 138 158 131 

55-59 101 108 97 86 118 96 

60+ 16 0 0 0 0 0 

W
y

k
sz

ta
łc

en
ie

 Wyższe 224 195 174 175 222 186 

Policealne i średnie 

zawodowe 
439 391 332 325 364 325 

Średnie 

ogólnokształcące 
153 133 105 118 135 99 
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Zasadnicze zawodowe 397 340 269 225 289 236 

Gimnazjalne i poniżej 172 144 126 107 94 94 

Źródło: dane PUP w Kolbuszowej 

 

 

Tabela 8 Bezrobotni na terenie Gminy Cmolas -Ogółem 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ogółem bezrobotni 382 321 272 239 306 264 

Z prawem do zasiłku 54 43 46 35 56 41 

Bez stażu pracy 62 54 45 35 43 30 

Długotrwale bezrobotni 193 178 135 118 141 140 

W
ie

k
 

18-24 69 52 57 41 47 44 

25-34 106 91 71 67 78 63 

35-44 63 58 48 48 67 63 

45-54 87 67 53 54 62 49 

55-59 43 37 27 20 37 29 

60+ 14 16 16 9 15 16 

W
y

k
sz

ta
łc

en
ie

 

Wyższe 26 21 25 26 30 27 

Policealne i średnie 

zawodowe 
106 98 80 63 89 85 

Średnie 

ogólnokształcące 
24 29 21 22 23 16 

Zasadnicze zawodowe 143 107 96 79 114 94 

Gimnazjalne i poniżej 83 66 50 49 50 42 

Źródło: dane PUP w Kolbuszowej 

 

 

 

 

Tabela 9 Bezrobotni na terenie Gminy Cmolas -Kobiety 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ogółem bezrobotni 186 160 150 123 160 142 

Z prawem do zasiłku 24 14 25 18 28 21 

Bez stażu pracy 35 28 33 18 27 18 

Długotrwale bezrobotni 104 102 81 78 83 85 

W
ie

k
 18-24 30 27 29 18 24 22 

25-34 64 54 49 47 48 47 
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35-44 37 35 30 26 41 41 

45-54 39 30 28 21 27 19 

55-59 15 14 14 11 20 13 

60+ 0 0 0 0 0 0 

W
y

k
sz

ta
łc

en
ie

 

Wyższe 20 13 20 20 22 23 

Policealne i średnie 

zawodowe 
63 60 52 39 57 57 

Średnie 

ogólnokształcące 
19 21 18 19 19 14 

Zasadnicze zawodowe 53 45 41 30 48 35 

Gimnazjalne i poniżej 31 21 19 15 14 13 

Źródło: dane PUP w Kolbuszowej 

 

3.4. Gospodarka i rolnictwo 

Gospodarka 

Gmina Cmolas, pomimo że jest obszarem przyjaznym dla przedsiębiorców, w ostatnich 

latach zanotowała drugi najwyższy w powiecie kolbuszowskim spadek działających firm w 

sektorze publicznym. Pozytywnym zjawiskiem jest rozwój przedsiębiorczości w sektorze 

prywatnym. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na jej terenie na koniec 2021 roku 

działało 477 podmiotów gospodarki narodowej, co klasuje ją na trzecim miejscu w powiecie 

kolbuszowskim. 

 

Tabela 10 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane na terenie gmin powiatu kolbuszowskiego 

Jednostka terytorialna 
Ogółem* Sektor publiczny Sektor prywatny 

2015 2021 2015 2021 2015 2021 

Gmina Kolbuszowa 1912 2287 67 54 1842 2224 

Gmina Cmolas 359 477 17 11 342 463 

Gmina Majdan Królewski 472 619 15 13 455 603 

Gmina Niwiska 311 428 13 13 298 415 

Gmina Raniżów 338 444 22 20 313 421 

Gmina Dzikowiec 230 304 18 16 212 288 

Razem powiat kolbuszowski 3622 4559 152 127 3462 4414 

* W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób 

zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru 

Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze 

REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju 

przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru 

REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 
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Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy dotyczy sektora prywatnego, w którym ilość 

podmiotów w latach 2015 – 2021 wzrosła o 105 i wyniosła na koniec 2021 roku 463, z czego 

394 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (289 w 2015 roku). 

 

 

Tabela 11 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane na terenie gminy Cmolas 

Rodzaje podmiotów 2015 2021 

Sektor publiczny 

Państwowe i samorządowe jednostki prawa 

budżetowego 
14 7 

Pozostałe formy prawne 0 1 

Sektor prywatny 

Osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą 
289 394 

Spółki handlowe 10 17 

Spółdzielnie 1 0 

Stowarzyszenia i organizacje społeczne 21 21 

Pozostałe fundacje 0 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

 

Analiza struktury działających podmiotów w okresie od 2015 do 2021 roku pokazuje,  

że największy wzrost ilości działających firm wystąpił w sekcji F , natomiast spadek w sekcji P. 

 

 

 

 

Tabela 12 Podmioty gospodarki narodowej wg sekcji PKD oraz sektorów własnościowych zarejestrowane na terenie 

gminy Cmolas 

Sekcja 

PKD 
Wyszczególnienie 

Ogółem* 
Sektor 

publiczny 

Sektor 

prywatny 

2015 2021 2015 2021 2015 2021 

A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 15 15 0 0 15 15 

B Górnictwo i wydobywanie 0 0 0 0 0 0 

C Przetwórstwo przemysłowe 29 45 0 0 29 45 

D 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 

powietrze do układów klimatyzacyjnych 

1 5 0 0 1 5 

E 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i 

odpadami oraz działalność związana z 

rekultywacją 

3 3 1 2 2 1 

F Budownictwo 103 166 0 0 103 164 

G 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 

pojazdów samochodowych, włączając 
64 61 0 0 64 61 
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motocykle 

H Transport i gospodarka magazynowa 27 33 0 0 27 33 

I 
Działalność związana z zakwaterowaniem i 

usługami gastronomicznymi 
9 8 0 0 9 8 

J Informacja i komunikacja 5 11 0 0 5 11 

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 10 7 0 0 10 7 

L 
Działalność związana z obsługą rynku 

nieruchomości 
2 3 0 0 2 3 

M 
Działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna 
10 19 0 0 10 19 

N 
Działalność w zakresie usług administrowania i 

działalność wspierająca 
7 10 0 0 7 10 

O 
Administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 
9 9 2 2 7 7 

P Edukacja 18 13 10 3 8 10 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 6 14 1 1 5 13 

R 
Działalność związana z kulturą, rozrywką i 

rekreacją 
10 12 3 3 7 9 

S, T 

Pozostała działalność usługowa; 

Gospodarstwa domowe zatrudniające 

pracowników, gospodarstwa domowe 

produkujące wyroby i świadczące usługi na 

własne potrzeby 

31 42 0 0 31 42 

U Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0 0 0 0 0 

Razem 359 477 17 11 342 463 

* W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób 

zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru 

Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze 

REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju 

przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru 

REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Najwięcej podmiotów gospodarczych na terenie gminy Cmolas to mikroprzedsiębiorstwa 

zatrudniające do 9 osób, których ilość zwiększyła się w porównaniu do danych z 2015 roku o 118. 

Wśród małych przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49 osób w analizowanym okresie ubyła 

jedna firma. Wśród średnich przedsiębiorców również ubył jeden zakład. 
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Wykres 3 Podmioty gospodarki narodowej na terenie gminy wg klas wielkości 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

W okresie ostatnich siedmiu lat w gminie Cmolas zwiększyła się ilość podmiotów 

gospodarki narodowej przypadająca na 10 tysięcy mieszkańców oraz ilość nowo zarejestrowanych 

jednostek w rejestrze REGON na 10 tysięcy ludności. Nieznacznie niekorzystną wartość posiada 

wskaźnik dotyczący jednostek wykreślonych z rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców - ich ilość 

w 2021 roku była większa o 7 w porównaniu do 2015 roku. 

 

 

Tabela 13 Wskaźniki dla obszaru gminy Cmolas za lata 2015 i 2021 

Wskaźnik 2015 2021 

Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności 442 598 

Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. 

ludności 
46 59 

Jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności 27 34 

Podmioty wpisane do rejestru na 1 tys. ludności 44 60 

Podmioty na 1 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym 69,8 92,7 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1 tys. 

ludności 
36 49 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób 

w wieku produkcyjnym 
5,62 7,66 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 
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Rolnictwo 

W chwili obecnej prawie połowa powierzchni gminy Cmolas jest użytkowane rolniczo (ok. 

49,7%). Prawie 30% powierzchni zajmują gleby średniej i słabej wartości (III i IV klasa), pozostałe 

zaliczane są do gleb bardzo słabych lub złych (V i VI klasa). Dominują gleby bielicowe 

wytworzone z piasków gliniastych i glin – mało zasobne w próchnicę. Są one zazwyczaj suche lub 

zbyt przesuszone oraz przepuszczalne dla wody i z tego powodu ich przydatność rolnicza jest mała. 

Uprawia się na nich rośliny mniej wymagające: żyto, ziemniaki, owies, łubin. Duże znaczenie ma 

uprawa owoców miękkich — głównie truskawek.   

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 roku na terenie RP został przeprowadzony 

Powszechny Spis Rolny według stanu na dzień 1 czerwca 2020 roku. 

W 2020r. 743 gospodarstwa na terenie Gminy Cmolas utrzymywały się z działalności rolniczej. 

Pozostałe źródła dochodów przedstawione zostały w tabelce poniżej. 

Tabela 14 Gospodarstwa domowe wg źródeł dochodów 

Wyszczególnienie Liczba gospodarstw rolnych 

z dochodem z działalności rolniczej 743 

z dochodem z emerytury i renty 265 

z dochodem z pozarolniczej działalności gospodarczej 72 

z dochodem z pracy najemnej 395 

bez dochodów z innych niezarobkowych źródeł poza emeryturą i 

rentą 
146 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

 

Gospodarstwa rolne na terenie gminy Cmolas najbardziej stawiają na uprawę zbóż oraz 

ziemniaków. 

 

Tabela 15 Powierzchnia zasiewów wybranych upraw na terenie gminy Cmolas (2020 rok) 

Wyszczególnienie Jednostka 
Liczba gospodarstw 

rolnych 

Ogółem ha 739,98 

Zboża razem ha 547,60 

Zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi ha 527,11 

Ziemniaki ha 81,67 

Warzywa gruntowe ha 7,50 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

Strukturę agrarną gospodarstw na terenie gminy Cmolas charakteryzuje znaczne 

rozdrobnienie, gospodarstwa rolne są przeważnie niewielkie i niskowyspecjalizowane.  

W przyszłości może to jednak stanowić pewien atut dla rozwoju produkcji ponadstandardowej, 

ekologicznej, opartej na tradycyjnych rozwiązaniach.  

 



Strategia rozwoju Gminy Cmolas 

 na lata 2022-2030 
26 

Tabela 16 Rodzaje gospodarstw na terenie gminy Cmolas (2020 rok) 

Wyszczególnienie Powierzchnia [ha] 

Gospodarstwa ogółem 3 941,67 

Do 1 ha włącznie 25,57 

1 – 5 ha 2 270,53 

5 – 10 ha 1 101,62 

10 - 15 ha 146,77 

15 ha i więcej 397,18 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Gospodarka zwierzęca nastawiona była głównie na zaspokajanie potrzeb własnych. 

W hodowli dominował drób (głównie kurzy – 97,60% drobiu ogółem), bydło oraz trzoda chlewna. 

Liczbę gospodarstw posiadających zwierzęta oraz ich stan pogłowia przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 17 Pogłowie zwierząt gospodarskich na terenie gminy Cmolas (2020 rok) 

Wyszczególnienie Jednostka Ilość zwierząt 

Bydło razem Szt. 620 

- bydło krowy Szt. 331 

Trzoda chlewna razem Szt. 46 

Drób ogółem Szt. 63 311 

- drób kurzy Szt. 61 791 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

3.5. Oświata, sport i kultura 
 

Oświata 

Reforma systemu oświaty realizowana w Polsce od dnia 1 września 2017 roku przywróciła 

dwustopniowy system szkolnictwa. Okres nauki w szkole podstawowej został wydłużony z 6 do 8 

lat a następnym etapem edukacji stało się do wyboru 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie 

technikum, 3-letni szkoła branżowa I stopnia i 2-letnia szkoła branżowa II stopnia.  

 Od roku szkolnego 2017/2018 nie przeprowadzało się rekrutacji do klas pierwszych 

dotychczasowego gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej (przekształconej w szkołę 

branżową I stopnia). Dzień 31 sierpnia 2019 był ostatnim dniem funkcjonowania tych szkół  

w ustroju szkolnym. 

Na terenie Gminy Cmolas funkcjonuje trzy publiczne placówki oświatowe: 

1. Szkoła Podstawowa w Cmolasie. 

2. Szkoła Podstawowa w Trzęsówce. 

3. Szkoła Podstawowa w Ostrowach Tuszowskich. 

Przy każdej szkole są zorganizowane oddziały przedszkolne. Placówki prowadzą stołówki 

szkolne.  
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 Według danych GUS na dzień 31 grudnia 2019 roku do wszystkich placówek oświatowych 

uczęszczało 830 dzieci i uczniów, tj. o 189 osób mniej niż w 2014 roku.  

 

Tabela 18 Liczba dzieci i uczniów oraz oddziałów w gminnych placówkach oświatowych 

Placówka 
Liczba dzieci i uczniów Liczba oddziałów 

2014 2019 2014 2019 

Punkty przedszkolne 25 0 1 0 

Oddziały przedszkolne  

w szkołach podstawowych 
212 222 10 10 

Szkoły podstawowe 493 608 7 7 

Gimnazja 289 0 2 0 

Razem 1019 830 20 17 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

Ważnym warunkiem funkcjonowania oświaty są kwalifikacje kadry pedagogicznej.  

Zdecydowana większość nauczycieli i pedagogów szkół posiada pełne kwalifikacje, wielu cały czas 

się doskonali. 

 

Tabela 19 Liczba pracowników oświaty i etatów w gminnych placówkach oświatowych 

Placówka 
Liczba nauczycieli / etatów 

Liczba obsługi i pomocy 

nauczyciela /etatów 

2020 2021 2020 2021 

Szkoła Podstawowa w 

Ostrowach Tuszowskich 
17 / 11,72 18 / 14,41 4 / 3,25 5 / 4 

Szkoła Podstawowa w 

Trzęsówce 
25 / 15,33 25 / 16,01 6 / 5,5 6 / 5,5 

Szkoła Podstawowa w 

Cmolasie 
39 / 35,64 40/37,28 15 / 14,75 16/15,75 

Szkoła Podstawowa w 

Hadykówce 
11/6,58 3/1,80 11/6,13 3/1,80 

Szkoła Podstawowa w 

Porębach Dymarskich 
11/4,75 3/1,57 11/5,13 3/1,57 

Szkoła Podstawowa w 

Ostrowach Baranowskich 
4/2 3/1 4/2,35 3/1 

Niepubliczne Przedszkole 

Ochronka św. Józefa w 

Cmolasie 

2/2 2/2 2/2 2/2 

Niepubliczne Przedszkole 

Akademia Przedszkolaka 

w Cmolasie 

4/4 5/3,28 5/5 4/2,28 

Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa w Jagodniku 

+ oddział przedszkolny 

9/8,56 4/3,75 7/6,56 5/4,75 

Źródło: Urząd Gminy Cmolas 

Na terenie gminy nie ma szkół ponadpodstawowych.  
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Sport 

 Sport na terenie gminy Cmolas odgrywa bardzo ważną rolę. Działalność w sferze sportu  

i rekreacji prowadzi wiele jednostek, począwszy od szkół podstawowych aż do różnego rodzaju 

związki i stowarzyszenia. Zakres tej działalności jest bardzo szeroki i skierowany do różnych grup 

wiekowych oraz różnych środowisk. 

 

Tabela 20 Szczegółowe dane dotyczące klubów sportowych w gminie Cmolas 

Wyszczególnienie Jednostka miary 2012 2020 

Kluby sportowe 

Kluby sztuka 5 5 

Sekcje sportowe sztuka 7 7 

Członkowie osoba 258 263 

Trenerzy osoba 3 7 

Instruktorzy osoba 4 3 

Inne osoby prowadzące zajęcia osoba 5 1 

Ćwiczący 

Ogółem osoba 208 193 

Mężczyźni osoba 203 193 

Kobiety osoba 5 0 

Ćwiczący do lat 18 

Ogółem osoba 113 53 

Chłopcy osoba 108 53 

Dziewczęta osoba 5 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 Podstawową jednostką organizacyjną realizującą cele i zadania w zakresie kultury 

fizycznej są kluby sportowe, działające w formie stowarzyszeń. Gmina Cmolas wspiera  

i upowszechnia aktywność sportową między innymi poprzez dotowanie istniejących na terenie 

gminy klubów sportowych. Dzięki wsparciu finansowemu kluby mogą funkcjonować i realizować 

swoje cele w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

Na terenie gminy znajdują się następujące obiekty sportowe: 

 Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie  

 Hala Widowiskowo-Sportowa w Cmolasie  

 Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Cmolasie  

 Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Trzęsówce  

 Sala gimnastyczna oraz boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Ostrowach 

Tuszowskich  

 Stadion sportowy przy Szkole Podstawowej w Cmolasie, bieżnia i skocznia w dal  

 Stadion sportowy przy Szkole Podstawowej w Porębach Dymarskich  

 Stadion sportowy przy Szkole Podstawowej w Trzęsówce  
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 Stadion Klubu Sportowego „Tempo” Cmolas 

 Stadion  Klubu Sportowego „Ostrovia” Ostrowy Baranowskie 

 Stadion  Ludowego Klubu Sportowego „Vigor” w Trzęsówce 

 Stadion Klubu Sportowego „Florian” Ostrowy Tuszowskie 

 Stadion sportowy w Hadykówce  

 Boisko szkolne wielofunkcyjne-poliuretanowe , bieżnia i skocznia w dal przy Szkole 

Podstawowej w Trzęsówce  

 Boisko poliuretanowe do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej 

w Cmolasie  

 Boisko do siatkówki plażowej w Cmolasie 

 Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Hadykówce 

 Siłownia zewnętrzna przy Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie  

 Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej w Trzęsówce  

Kultura 

Kultura jest czynnikiem wpływającym na zwiększenie poziomu życia mieszkańców 

(poprawa zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego gminy), poszanowaniu i ochronie 

dziedzictwa kulturowego, promocji gminy w regionie, kraju i w świecie. 

Działalność kulturalna na terenie gminy skupia się głównie przy Ośrodku Kultury  

w Cmolasie. Jest to samorządowa instytucja kultury, w której prowadzona jest wielokierunkowa 

działalność w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury i sztuki. Realizowane zadania 

mają na celu stworzenie jak najlepszych warunków do harmonijnego  

i wszechstronnego rozwoju mieszkańców poprzez edukacją kulturalną. 

Podstawowym zadaniem Samorządowego Ośrodka Kultury jest zaspokajanie potrzeb  

i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenia i upowszechnianie różnych dziedzin 

kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej, a także podtrzymywanie tradycji kulturowych 

regionu (folklor) a w szczególności:  

a) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie 

wiedzą i sztuką,  

b) tworzenie warunków do rozwoju folkloru i sztuki ludowej, 

c) prowadzenie informacji i edukacji kulturalnej poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym,  

d) tworzenie, ochrona i prezentacja dóbr kultury, 

 

Instytucją, która na terenie gminy prowadzi szeroką działalność jest Gminna Biblioteka 

Publiczna w Cmolasie oraz jej filie w Ostrowach Tuszowskich, Porębach Dymarskich i Trzęsówce. 

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa 

Gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.  

Biblioteka udostępnia księgozbiór poprzez wypożyczenie i prezentacje, tj. udziela 

informacji na miejscu w czytelni. Udostępnienie księgozbioru odbywa się w warunkach wolnego 

dostępu czytelników do półek, co jest niewątpliwie zaletą z uwagi na bezpośredni kontakt 

czytelnika z książką i nieskrępowany wybór materiałów przez samego zainteresowanego. 

Biblioteka dzięki posiadaniu dostępu do Internetu szerokopasmowego pozostawia do dyspozycji 
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mieszkańców komputer stacjonarny oraz umożliwia dodatkowo korzystanie na miejscu z Internetu 

bezprzewodowego. 

Działalność kulturalną na terenie gminy Cmolas prowadzą: 

 Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie-instytucja kultury. Samorządowy Ośrodek 

Kultury w Cmolasie prowadzi swoją działalność również w Wiejskim Domu Kultury w 

Trzęsówce.  

 Gminna Biblioteka Publiczna w Cmolasie. W skład struktury organizacyjnej Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Cmolasie wchodzą:  

- Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowach Tuszowskich  

- Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Porębach Dymarskich  

- Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzęsówce  

 Centrum Edukacji Ekologicznej Puszcza Sandomierska w Ostrowach Tuszowskich  

 Wiejski Dom Kultury w Trzęsówce  

 Wiejskie Centrum Kultury w Ostrowach Baranowskich  

 Domy Strażaka w Trzęsówce, Jagodniku, Cmolasie, Ostrowach Tuszowskich, Ostrowach 

Baranowskich,  Porębach Dymarskich i Hadykówce  

 Świetlica wiejska w Toporowie  

 

3.6.  Środowisko naturalne i formy ochrony przyrody 
 

Na terenie gminy brak jest udokumentowanych większych złóż surowców podstawowych, 

za to bogato reprezentowane są czwartorzędowe surowce pospolite. Są nimi gliny i piaski, których 

eksploatacja odbywa się na niewielką skalę. W niewielkiej ilości występuje ruda darniowa. 

Gmina w zasadzie nie posiada naturalnych granic, może z wyjątkiem granicy południowo-

wschodniej, którą stanowi strumień Przyrwa — dopływ Łęgu. 

Gmina Cmolas posiada średnie warunki glebowe (głównie IV — V klasa) do rozwoju 

rolnictwa. Nie mniej prawie połowa powierzchni gminy Cmolas jest użytkowane rolniczo (ok. 

49,7%). Pozostałe tereny to: lasy i zarośla (ok. 43,4% pow.), wody i nieużytki — ok. 6%, pozostałe 

to tereny zabudowane, place i drogi. 

Prawie 30% powierzchni zajmują gleby średniej i słabej wartości (III i IV klasa), pozostałe 

zaliczane są do gleb bardzo słabych lub złych (V i VI klasa). Dominują gleby bielicowe 

wytworzone z piasków gliniastych i glin – mało zasobne w próchnicę. Są one zazwyczaj suche lub 

zbyt przesuszone oraz przepuszczalne dla wody i z tego powodu ich przydatność rolnicza jest mała. 

Uprawia się na nich rośliny mniej wymagające: żyto, ziemniaki, owies, łubin. Duże znaczenie ma 

uprawa owoców miękkich — głównie truskawek. Znaczny obszar gminy zajmują piaszczyste 

wydmy, które są pozostałością po rabunkowym trzebieniu lasów w 2 poł. XIX i na początku XX 

wieku. 

Kotlina Sandomierska osłonięta ze wszystkich stron wyżynami lub górami (Wyżyna 

Małopolska, Wyżyna Lubelska i Karpaty), posiada dobre warunki klimatyczne. Sprzyja to 

uprawom rolniczym. Gmina znajduje się w zasięgu cyrkulacji południowej i zachodniej mas 
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powietrza. Średnie roczne temperatury powietrza wynoszą 6 – 8oC. Roczny opad deszczu wynosi 

620 — 680 mm. Średnie temperatury stycznia – 4,1oC, lipca + 17,8oC. Czas trwania zimy 92 dni, 

czas trwania lata 95 dni. Długość okresu wegetacyjnego wynosi 210 dni. 

Duże znaczenie dla środowiska naturalnego, a także dla atrakcyjności i promocji gminy 

mają lasy. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 

672), lasem określamy grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, który pokryty jest 

drzewami, krzewami oraz runem leśnym i przeznaczony jest do produkcji leśnej lub stanowi 

rezerwat przyrody, czy też wchodzi w skład parku narodowego, albo też wpisany jest do rejestru 

zabytków. Lasem jest również grunt związany z gospodarką leśną, który zajęty jest przez: budynki, 

budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny 

pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna - wykorzystywane dla 

potrzeb gospodarki leśnej, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne. 

W lasach dominuje drzewostan iglasty: sosna — ok. 75%, a pozostałe to: brzoza i olsza po 

ok. 6%), dąb i buk po ok. 4%, a pozostałe to: świerk, wierzba, topola, osika i lipa. 

W dolinach strumieni znajdują się liczne łąki, zarośla łozowe i wikliny nadrzeczne oraz 

krzewów i zarośli łęgowych. 

Sieć cieków wodnych przedstawia poniższa mapa, natomiast na terenie Gminy nie 

występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią. 

Mapa 4 Sieć cieków wodnych na terenie Gminy Cmolas 

 

Źródło: https://www.wody.isok.gov.pl 

 



Strategia rozwoju Gminy Cmolas 

 na lata 2022-2030 
32 

Zgodnie z art. 183 i 184 ust. 1 ustawy Prawo wodne, zadaniem administracji rządowej 

i samorządowej oraz Wód Polskich jest przeciwdziałanie skutkom suszy, które prowadzi się 

zgodnie z planem przeciwdziałania skutkom suszy. Projekt planu przygotowują Wody Polskie 

w uzgodnieniu z ministrami właściwymi do spraw: rolnictwa, rozwoju wsi, rybołówstwa, żeglugi 

śródlądowej oraz wojewodami. Plan obejmuje: 

1) analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych; 

2) propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych; 

3) propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian 

naturalnej i sztucznej retencji; 

4) działania służące przeciwdziałaniu skutkom suszy. 

Główny cel planu zawiera się już w samej jego nazwie, jest więc nim przeciwdziałanie 

skutkom suszy. Cel ten doprecyzowany jest przez 4 cele szczegółowe: 

1) skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi dla zwiększenia ich dostępności na 

obszarach dorzeczy; 

2) zwiększanie retencjonowania (magazynowania) wód; 

3) edukacja w zakresie suszy i koordynacja działań powiązanych z suszą; 

4) stworzenie mechanizmów realizacji i finansowania działań służących przeciwdziałaniu 

skutkom suszy. 

W celu osiągnięcia jednego z celów planu, tj. skutecznego zarządzania zasobami wodnymi 

dla zwiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych, dokonywana jest szczegółowa analiza 

z wykorzystaniem wyników map zagrożenia występowania poszczególnych typów susz. Mapy te 

stanowią dane do przeprowadzenia oceny ilości zasobów dyspozycyjnych w warunkach suszy oraz 

służą do określenia stopnia ryzyka suszy.  

Zasadniczo wyróżnia się cztery rodzaje suszy: atmosferyczną, rolniczą, hydrologiczną 

i hydrogeologiczną. Na zarządzanie ryzykiem suszy wpływ mają wyniki zagrożenia występowania 

trzech z czterech typów suszy: rolniczej, hydrologicznej i hydrogeologicznej. Z kolei mapy 

zagrożenia suszą dostarczają informacji dla planowania działań na rzecz przeciwdziałania jej 

skutkom, w szczególności poprzez czterostopniowy podział zagrożenia, gdzie I klasa obejmuje 

obszary zagrożone w stopniu słabym, II klasa – obszary zagrożone w stopniu umiarkowanym, III 

klasa – obszary zagrożone w stopniu silnym, a IV klasa – obszary zagrożone w stopniu 

ekstremalnym.  

Analizując mapy łącznego zagrożenia suszą rolniczą, hydrologiczną i hydrogeologiczną 

dla gminy Cmolas można stwierdzić, że na większości obszaru jest umiarkowanie zagrożona suszą, 

jedynie w części zachodniej gminy znajdują się tereny słabo zagrożone suszą.  

Kluczowym elementem Planu przeciwdziałania skutkom suszy jest katalog działań, który 

określa konkretne i mierzalne rozwiązania, których wdrożenie ma przyczynić się do ograniczenia 

skutków suszy. Katalog ten ma wymiar operacyjny, a poprzez zbiór działań realizowane są cele 

szczegółowe, co z kolei ma przełożenie na cel główny. Plan nie jest planem inwestycyjnym, a 

prezentuje jedynie plany budowy, przebudowy i remontów urządzeń wodnych, które są zawarte w 

pozostałych dokumentach planistycznych z zakresu gospodarki wodnej. 

Postępowanie w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy zakłada przede wszystkim 

działania zapobiegające oraz zmniejszające prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych 
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skutków suszy, które są realizowane w sposób niezależny od faktycznego wystąpienia suszy. W 

praktyce jest to wdrażanie działań technicznych oraz nietechnicznych, które służą m.in. 

kształtowaniu zasobów wodnych, gospodarowaniu gruntami i wodami, czy też ochronie 

ekosystemów wodnych i terenów podmokłych. Kluczowe są działania retencyjne, służące poprawie 

i przywracaniu naturalnych warunków obiegu wody. Przeciwdziałanie skutkom suszy służy 

również zmniejszaniu niedoborów wody, wzmocnieniu ochrony przeciwpowodziowej oraz 

poprawie stanu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. 

Na obszarze gminy Cmolas, w okresie 2021-2027 nie zostały zaplanowane przez Wody 

Polskie do realizacji zadania inwestycyjne z zakresu budowy i przebudowy urządzeń wodnych 

służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. 

Formy ochrony przyrody 

Ze względu na dobry stan czystości środowiska oraz naturalnego krajobrazu, obszar gminy 

cechuje duża bioróżnorodność. Komplesy leśne gminy są ostoją dla wielu gatunków zwierząt, a 

tereny pól uprawnych, cieki wodne oraz stawy są miejscem występowania bogactwa roślin 

wodnych, ptaków i innych rzadkich gatunków zwierząt. Z tego względu niezwykle ważne są 

działania ukierunkowane na ochronę środowiska przyrodniczego. 

Kwestie związane z ochroną przyrody regulowane są przez ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.). Zgodnie z niniejszą ustawą formami 

ochrony przyrody są parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary 

chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, 

użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, a także ochrona gatunkowa roślin, 

zwierząt i grzybów. Każda z tych form spełnia inną rolę w systemie ochrony przyrody i służy innym 

celom, z tego względu cechuje się odmiennym reżimem ochronnym oraz zakresem ograniczeń 

w użytkowaniu. 

Na terenie gminy Cmolas, występują następujące formy ochrony przyrody:  

- pomniki przyrody, za które uznano grupę drzew Dębu szypułkowego - 15 sztuk 

- rezerwat przyrody „Jaźwiana Góra” o pow. 4,02 ha, położony w miejscowości Ostrowy 

Baranowskie 

- obszary chronionego krajobrazu :  

1) Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu 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. 

2) Sokołowsko-Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje fragment 

Płaskowyżu Kolbuszowskiego o krajobrazie rolniczo-leśnym. Występują tu bory mieszane, 

fragmenty grądów i buczyna karpacka. W zagłębieniach spotyka się olsy i torfowiska 

wysokie a nad potokami łęgi i szuwary oczeretowo - trzcinowe. Z roślin chronionych 

występują tu: wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty, spłaszczony, goździsty, 

rosiczka okrągłolistna, podkolan biały, cis pospolity, barwinek pospolity. 

 

- natura 2000 – Puszcza Sandomierska 
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Mapa 5   Obszary chronionego krajobrazu na terenie Gminy Cmolas 

 

Źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl 

Mapa 6  Obszar Natura 2000 

 

Źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl 
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Mapa 7    Rezerwat przyrody „Jaźwiana Góra” na terenie Gminy Cmolas 

 

Źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl 

 

 

3.7. Walory historyczne i turystyka 
 

Dziedzictwo kulturowe 

Wszystkie miejscowości z terenu obecnej gminy od połowy XV do 2 połowy XVII 

zakładane były na tzw. „surowym korzeniu” zgodnie z dominującym w Polsce ustrojem i prawem 

zwanym niemieckim.Na ówczesne czasy, wspomniane prawo niemieckie było bardzo nowoczesne  

i skutecznie regulowało stosunki gospodarcze oraz prawno-własnościowe ówczesnych wiosek.  

W zasadniczej części przetrwało ono do czasów rozbiorowych, a nawet do czasu 

dziewiętnastowiecznych uwłaszczeń. Regulowało ono stosunki i powinności między właścicielem 

wioski a poddanymi, a także rozstrzygało podstawowe sprawy sądownicze, m.in. ustanawiało tzw. 

ławę (samorząd wiejski) oraz funkcję sołtysa lub wójta. Funkcje sołtysa w nowozakładanych lub 

reorganizowanych wioskach zazwyczaj obejmował zasadźca. W zamian za udział w wyprawach 

wojennych na koniu z kuszą oraz 2-3 pachołkami, Sołtys otrzymywał większy nadział ziemi (½ — 

2 duże łany tzw. królewskie), prawo do 1/6 zbieranego we wsi podatku, części dochodów z młyna, 

karczmy i stawów rybnych oraz opłat sądowych. W myśl tego prawa dokładnie wymierzano role 

kmiece (łany), zagrodników oraz ziemie sołtysie (lub wójtowskie), określano gdzie ma stanąć młyn, 

karczma, stawy rybne, ewentualnie kościół i jego uposażenie oraz jego kolatorów. 

Przez cały wiek XIV i XV, na podstawie tego prawa kształtował się w Polsce zarówno 

ustrój miejski, jak i wiejski (folwarczno-pańszczyźniany), który osiągnął apogeum na przełomie 

XVI i XVII wieku. Pierwotnie folwark rycerski (z biegiem lat zwany szlachecki), królewski lub 

duchowny w wieku XIV i XV przypadał na 2-4 wioski i obejmował średnio 2 dwa duże łany ziemi 

(1 duży łan tzw. królewski = 48 — 57 ha). Od końca XVI do końca XVII wieku znajdował się 
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praktycznie w każdej wiosce (czasami było ich dwa — trzy) i najczęściej obejmował od 2 do 5 

łanów królewskich. Wzrost liczby folwarków i ich areału ziemskiego, odbywał się kosztem 

sołtysów i wolnych kmieci. I tak, folwark sołtysi obejmował na przełomie XIV i XV wieku średnio 

1 — 2 duże łany, a średnie gospodarstwo kmiecie obejmowało tzw. półłanek tj. ok. 13,5 ha  

(6 prętów). Należy dodać, że powierzchnia łanu kmiecego (frankońskiego) była dużo mniejsza  

i obejmowała od 24 do 27 ha i składała się z 12 prętów (1 pręt = 2 — 2,15 ha). Ponadto 

gospodarstwo kmiece posiadało niewielki ogród (warzywno-jarzynowy) i sad, a także łąkę. 

Karczmarzy osadzano zazwyczaj ¼ łana (3 prętach) ziemi uprawnej (niekiedy było to nawet ½ — 

¾ łana) oraz ogrodzie, sadzie i łące. Role zagrodników były niewielkie i obejmowały zazwyczaj 1-

2 pręty ziemi (tj. 2 — 4,5 ha) oraz niewielki ogród wokół zagrody. Komornicy nie posiadali własnej 

zagrody ani ziemi. Czasami utrzymywali bydło, które wypasali (podobnie jak zagrodnicy) na 

wspólnych, wiejskich pastwiskach. We wsiach byli także chałupnicy, którzy posiadali zazwyczaj 

zagrodę i ogród. Do grupy chałupników zaliczano przede wszystkim rzemieślników wiejskich, 

którzy w swoim obejściu posiadali warsztat (szewcy, stolarze, krawcy, tkacze, kołodzieje, 

młynarze, tracze) lub kram (kramarze, kijacy, przekupnie, rzeźnicy, itp.). Status ich był nierówny, 

np. wysoką pozycję posiadali młynarze, którzy zazwyczaj jednocześnie byli cieślami lub 

stolarzami. Pleban we wsi parafialnej posiadał ½ — 1 ½ łana ziemi uprawnej, łąkę, ogród z sadem 

i często sadzawkę z rybami. 

W końcu XVI i w XVII wieku folwarków sołtysich było już niewiele, gdyż zostały 

zagarnięte lub wykupione przez szlachtę, sami sołtysi przeszli albo do stanu szlacheckiego albo 

zostali zdegradowani do stanu kmiecego. Gdzieniegdzie utrzymały się folwarki (folwarczki) 

sołtysie, miało to miejsce głównie na Podhalu w niektórych wioskach Beskidów i Pogórza 

Karpackiego (głównie królewskich). Nosiły one nazwę wybraniectw lub zagród (folwarczków, 

gospodarstw) wybranieckich. Czasami ich dożywotnimi lub dziedzicznymi właścicielami byli 

bogaci kmiecie. W zamian mieli oni obowiązek wyruszać z królem na wyprawy wojenne. 

Każdorazowo, na dożywotnie, a rzadziej — dziedziczne wybraniectwo, przywilej wystawiał król. 

Przywilej ten szczegółowo określał prawa i powinności: wójta, sołtysa lub kmiecia osadzonego na 

wybraniectwie. 

Natomiast najliczniejsze na wsi gospodarstwa kmiece, od 2 połowy XVI wieku były coraz 

mniejsze i to na coraz gorszych gruntach, i tak w 2 połowie XVII wieku obejmowały tylko od 0,35 

do 0,4 łana ziemi uprawnej (tj. 3 — 4 pręty = 6 — 8,5 ha). 

Po ugruntowaniu swoich rządów i podboju Rusi Czerwonej, król Kazimierz Wielki po roku 

1340 zainicjował kolonizacje jej prawie bezludnych terenów, a zwłaszcza pogranicznych puszcz  

i karpackich lasów. Z mocy prawa wszystkie pustkowia i puszcze należały do króla. Kolonizację 

Puszczy Sandomierskiej z różnych kierunków król Kazimierz Wielki powierzył głównie swoim 

stronnikom: Gryfitom z Mielca, Tarnowskim z Rzemienia i Wielowsi — herbu Leliwa, 

Rzeszowskim z Rzeszowa — herbu Półkozic i Pileckim z Łańcuta — herbu Leliwa. Zapłatą za 

niewątpliwy trud, były rozległe nadania ziemskie. W ten sposób puszcza w rejonie Cmolasu, weszła 

w posiadanie rodu Gryfitów  — protoplastów Mieleckich. Wielka akcja kolonizacyjna pustkowi, 

która zainicjowana została przez króla Kazimierza Wielkiego, do roku 1370 zaowocowała lokacją 

w tej części Małopolski kilkuset wiosek, głownie na tzw. „surowym korzeniu”. I tak w roku 1366 

zostały lokowane królewskie wioski: Dzikowiec, Raniżów i Doblową (ob. Wola Raniżowska). 

Wielkim entuzjastą łowów w Puszczy Sandomierskiej był król Władysław Jagiełło, 

któremu zawdzięczamy ukształtowanie się myśliwskiego ośrodka dóbr królewskich w Raniżowie. 

Kolonizację dalszych terenów, ale już za czasów syna Jagiełły — Kazimierza Jagiellończyka, 

prowadziły faworyzowane przez niego rody Mieleckich z Mielca — herbu Gryf oraz Ligęzowie — 
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herbu Półkozic. Rozgraniczenie dóbr królewskich i rycerskich (Tarnowskich i Mieleckich) 

przeprowadzono za panowania tego właśnie króla, a miało to miejsce w roku 1459. Wtedy 

wymieniono, m.in. wieś Cmolas. 

Należy dodać, że dobra Mieleckich w Cmolasie wcinały się klinem w rozległe dobra 

królewskie, którymi była cała Puszcza Sandomierska. Natomiast ośrodek dóbr Tarnowskich w tym 

rejonie stanowiła Poręba Wielka (ob. Kolbuszowa). Jakieś niewielkie dobra w tym rejonie 

posiadały rody: Rzemieńskich i Jakubowskich. 

Pierwsza obszerniejsza informacja o Cmolasie pochodzi z dzieła Jana Długosza — Liber 

Beneficiorum spisanej w latach: 1470 — 1480. Długosz nazywa tę miejscowość: Ciemnolas 

(Czyemnolyasz), i stwierdza dalej, że wieś należy do dziedzicznych posiadłości Jana Feliksa  

z Tarnowa (Tarnowskiego) oraz wspomina, iż we wsi jest kościół p.w. św. Stanisława Biskupa 

Męczennika, a proboszczem jest Mikołaj Łącki. Widocznie Długosz nie wiedział, że wieś od dawna 

należała do Mieleckich. Tymczasem we wsi wytyczone były już  łany kmiece (nie wymienia ich 

liczby) i role zagrodników. Wspomniany kościół prawdopodobnie w roku 1462 ufundowali: Jan  

i Bernard Mieleccy, chociaż inne źródła podają, że miało to miejsce dopiero w roku 1472 albo 1474. 

Od którejś z tych dat, funkcjonowała cmolaska parafia, chociaż niektórzy historycy wymieniają rok 

1422. Jest to mało prawdopodobne, gdyż rejestr z roku 1581 stwierdza, iż Cmolas należał do parafii 

w Mielcu, a cmolaska parafia usamodzielniła się dopiero na początku XVII wieku. Nie wykluczone, 

że do tego czasu, był to tylko kościół filialny. Poza Cmolasem, Długosz nie wymienia żadnej innej 

miejscowości z terenu obecnej gminy. Choć z pewnością istniały już wioski: Trzęsówka 

(wzmiankowana pod rokiem 1528, ale w odniesieniu do dokumentu z roku 1459), Toporów  

i Ostrowy Tuszowskie (jako Stawogóra). Inne nazwy Cmolasu: Czmolass i Cmoliarz. 

Znani z imienia Mieleccy — właściciele Cmolasu (XV — XVII wiek): Mikołaj herbu Gryf 

(zasadźca i pierwszy sołtys Cmolasu — 1422), Jan i Bernard (fundatorzy kościoła w 1462 roku), 

Hieronim i Stanisław (synowie Jana), Krzysztof — syn Stanisława, znów Stanisław, a po nim znów 

Hieronim. Na przełomie XVI i XVII wieku — Sebastian Mielecki miał potomków), a następnie 

wnuk — Krzysztof Mielecki, i dalej: znów Stanisław oraz kolejny Hieronim. W roku 1616 córka 

Hieronima — Anna z Mieleckich Ratowska, sukcesorka jego dóbr odsprzedała je Stanisławowi 

Lubomirskiemu herbu Szreniawa. 

Mieleccy, faktyczni założyciele wsi, posiadali ją prawie 200 lat. W roku 1510 Stanisław 

Tarnowski i Stanisław Mielecki dokonali kolejnego rozgraniczenia swoich posiadłości na odcinku 

ponad 20 km. Granice ich posiadłości stanowiły równocześnie granice powiatów: sandomierskiego 

i pilźnieńskiego aż do roku 1772. 

Zgodnie z rejestrem z roku 1581 (jako Czmoliasz lub Czmolasz — w 1530 roku) wieś 

należała do parafii w Mielcu, a właścicielem w tym czasie był Hieronim Mielecki herbu Gryf. We 

wsi było 36 kmieci na 10 łanach, 4 zagrodników na tzw. rolach, 2 komorników oraz  

4 rzemieślników. 

Na przełomie XVI i XVII wieku dobra cmolaskie obejmowały: oprócz Cmolasu, także: 

Trzęsówkę, Poręby Dymarskie, Zarębki, Siedlankę i Świerczów. W tym samym czasie Toporów, 

Ostrowy Baranowskie i Ostrowy Tuszowskie (jeszcze Sławogóra) należały do dóbr królewskich  

z ośrodkiem w Komorowie. 

Trzęsówka (Trząsowka — 1530, Trzeszowka — 1581) dzieliła losy Cmolasu. Wieś istniała 

już w XV wieku, ale nic o niej wiadomo z tego okresu, gdyż pierwsza wzmianka o niej pochodzi  

z roku 1504. Rejestr poborowy z 1581 stwierdza, iż wieś należy do parafii w Mielcu, a jej 

właścicielem był — podobnie jak Cmolasu — Hieronim Mielecki. We wsi było 15 kmieci na  
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6 łanach, 4 zagrodników na tzw. rolach, 2 komorników i jeden rzemieślnik. Do chwili zakupu 

Trzęsówki w roku 1753 przez Stanisława i Urszulę Kuczkowskich od Sanguszków, wieś 

znajdowała się w dobrach cmolaskich. Kuczkowscy wznieśli we wsi w roku 1759 najpierw 

przydworską kaplicę p.w. św. Jana Ewangelisty, która po rozbudowie i powołaniu do życia w roku 

1788 parafii, pełniła odtąd funkcję kościoła parafialnego p.w. św. Anny. Do parafii tej należą 

wioski: Jagodnik, Kosowy (gm. Niwiska), Ostrowy Baranowskie i Siedlanka (gm. Niwiska). Po 

śmierci ostatnich Kuczkowskich wieś przeszła w posiadanie rodziny Piaseckich, którzy po 1818 

roku wznieśli tu klasycystyczny murowany pałac. W roku 1876 właścicielami dóbr Trzęsówka 

została rodzina Niesiołowskich. Przez wieki Trzęsówka słynęła z doskonałych kołodziejów. 

 

Ostrowy Tuszowskie w roku 1538 nosiły nazwę Sława Góra. Miejscowość rozwijała się słabo, 

dlatego została pod tą nazwą powtórnie lokowana już jako wieś królewska, a było to za panowania 

króla Zygmunta Augusta w roku 1566. Jeszcze w roku 1581 wieś obejmowała dwudziestoletnia 

„wolnizna”, co potwierdza rejestr z tego właśnie roku. Wszak we wsi było 26 kmieci, ale obrabiali 

oni zaledwie 2 łany. Nie lepiej było w sołtysostwie, gdyż 8 sołtysich kmieci obrabiało zaledwie 

jeden łan. Ponadto było tu 10 zagrodników z rolami (zapewne odrabiali pańszczyznę w folwarku 

sołtysim). Formalnie sławogórską parafię erygowano w roku 1574 (zaś pierwszy kościół 

wzniesiono już w 1563 roku), ale faktycznie zaczęła funkcjonować w roku 1595 roku, a sam kościół 

p.w. Wniebowzięcia Matki Bożej był konsekrowany dopiero po roku 1630 przez biskupa 

(sufragana) krakowskiego — Tomasza Oborskiego. Już wtedy czczony był cudowny obraz 

„Madonny z Puszczy” (dar króla Zygmunta III Wazy), który jest wierną kopią rzymskiego obrazu 

z Bazyliki Matki Bożej Większej. Po roku 1772 dobra królewskie w Ostrowach  (nazwa ta 

funkcjonuje dopiero od 1660 roku), zostały skonfiskowane przez władze austriackie i włączone do 

rządowych dóbr kameralnych. Przymiotnik „Tuszowskie” do nazwy wsi — Ostrowy dodano na 

przełomie XVIII i XIX wieku dla podkreślenia, że nalezały do dóbr królewskich w Tuszowie. 

Między 1828 — 35 rokiem Ostrowy Tuszowskie z niemiecką kolonią Sandlautern i Toporowem 

(jako byłe rządowe dobra kameralne) zostały zakupione na licytacji przez Leopolda Antoniego 

Elkana. 

Należy dodać, że jeszcze przed sprzedażą, w dobrach kameralnych władze austriackie 

prowadziły ożywioną akcję osadniczą elementem niemieckim, tzw. osadnictwo józefińskie, stąd na 

terenie wsi Ostrowy Tuszowskie istniejąca od 1783 roku kolonia Sandlautern, która w zasadzie 

funkcjonowała do I wojny światowej. Obecnie jest to przysiółek Kolonia. Wieś słynęła  

z plecionkarstwa — głównie z kory sosnowej. Od XVI do końca XIX wieku w oparciu o sosnowe 

drewno z pobliskiej puszczy produkowano węgiel drzewny, smołę, dziegieć oraz potaż z popiołów. 

Ostrowy Baranowskie są jedną z najmłodszych wiosek gminy, gdyż założone zostały  

w 1779 roku i powstały w byłych dobrach królewskich z ośrodkiem w Baranowie (Sandomierskim), 

na świeżo wykarczowanych terenach. Właścicielami wsi byli wówczas Potoccy. Jeszcze do roku 

1788 wieś należała do parafii w Cmolasie. Z chwilą małżeństwa córki Jana Potockiego — Anny  

z Janem Krasickim, wieś na kilkadziesiąt lat trafiła do tego rodu. 

Poręby Dymarskie jako wieś, utworzone zostały z połączenia kilku śródleśnych osad: 

Poręby i Dymarki, których początki sięgają połowy XVI wieku. Stanowiły one część wsi i dóbr 

Cmolas. Jako samodzielna wieś wzmiankowana jest pod rokiem 1741. Mieszkańcy wspomnianych 

osad (na „porębach”) od poł. XVI do końca XVIII wieku, zajmowali się pozyskiwaniem miejscowej 

rudy darniowej i jej wytopem w dymarkach (stąd drugi człon nazwy). Do wytopu używano również 

węgla drzewnego, dlatego w osadach tych musieli mieszkać i pracować również: węglarze, 

smolarze, dzięgciarze i potażnicy. We wsi działały kuźnice. Za założycieli wioski należy uznać 
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zarówno Lubomirskich, jak ich sukcesora — Jerzego Tyszkiewicza, męża Łucji Franciszki 

Lubomirskich. Tyszkiewiczowie byli właścicielami dóbr w Porębach Dymarskich do roku 1944. 

Wieś Jagodnik wyodrębniła się z Trzęsówki w XIX wieku, wcześniej stanowiła jej przysiółek. 

Przysiółek ten rozwijał się przy młynie wodnym na strumieniu Jamnica. Po raz pierwszy 

wzmiankowany był w roku 1662. 

Również krótką historię posiada wieś Hadykówka, którą założył w roku 1767 na wykarczowanych 

gruntach wsi Cmolas, jej aktualny właściciel i okolicznych dóbr — Marcin Lubomirski. W roku 

1791 wieś znalazła się w posiadaniu Tyszkiewiczów i wchodziła w skład tzw. „Państwa 

Kolbuszowa”. W roku 1880 wieś kupiła Emilia Hoppe. W folwarku założyła duży browar  

i gorzelnię. 

Wieś Dąbrówka podobnie jak Kłodziny są najmłodszymi wioskami gminy Cmolas. Wyodrębniła 

się one już w XX wieku.  

Najmniejsza wioska gminy — Toporów, istniała przez ostatnie trzy wieki jako osada robotników 

leśnych. Pierwsza wzmianka o tej puszczańskiej wiosce pochodzi z roku 1662. 

Jak wcześniej wspomniano, w roku 1616 dobra cmolaskie objął potężny ród magnacki — 

Lubomirskich. Wspomniany wyżej Stanisław Lubomirski (zm. w 1649 roku), ożeniony z księżną 

Zofią Ostrogską, przed śmiercią w roku 1642 podzielił swoje latyfundia między dwie córki i trzech 

synów. Dobra kolbuszowskie z kluczem cmolaskim otrzymał najstarszy syn —  Aleksander Michał 

(zm. w roku 1677), a po nim syn — Józef Karol ks. Lubomirski (1638 — 1702). Po jego śmierci 

właścicielem fortuny Lubomirskich i Zasławskich oraz Ostrogskich został jego syn Aleksander 

Dominik Lubomirski (1693 — 1720), a po nim jego siostra księżna Marianna Maria Lubomirska 

(1693-1729), która w roku 1710 wyszła za mąż za księcia Pawła Karola Sanguszkę (1680 — 1750). 

Ich syn Janusz Aleksander (1712-1775) będąc sukcesorem, stał się nagle filantropem i w roku 1753, 

z niezrozumiałych względów, zaczął... pozbywać się dóbr wchodzących w skład, m.in. ordynacji 

Zasławskich i Ostrogskich. Sprawa oparła się o dwór królewski i Sejm. W roku 1760 Janusz 

Sanguszko zrzekł się dóbr kolbuszowskich na rzecz Antoniego Lubomirskiego, które po jego 

śmierci w 1761 przejął jego jedyny syn — Jerzy Marcin ks. Lubomirski (1738-1800). W roku 1766 

na mocy uchwały sejmowej przejął po Sanguszkach jeszcze inne dobra. Jerzy Marcin był hulaką  

i awanturnikiem, w roku 1765 ożenił się Węgierką — Anną Hadik, córki komendanta więzienia. 

M.in. przed rokiem 1777 musiał oddać za długi Kuczkowskim z sąsiedniej Trzęsówki, wsie: 

Cmolas i Werynię. W chwili ślubu w roku 1791 swojej córki Łucji Franciszki ks. Lubomirskiej 

(1770-1811) z Jerzym hr. Tyszkiewiczem herbu Leliwa (1768-1831), dał jej w posagu resztę 

pozostałych mu dóbr. W chwili śmierci Jerzego hr. Tyszkiewicza istniało już prężne, dobrze 

zarządzane dominium kolbuszowskie (tzw. „Państwo Kolbuszowa”), czyli zespół kluczy dóbr, 

które obejmowały: miasto Kolbuszowa oraz wioski: Kolbuszowa Dolna, Kolbuszowa Górna, 

Bukowiec, Nowa Wieś — Jaciska, Świerczów, Sieldanka, Dubas, Zarębki, Mechowiec, Rudę 

Mechowiecką, Poręby z Dymarką i Hadykówkę — łącznie ponad 5042 morgi. Po jego śmierci, 

część dóbr trafiło w ręce Katarzyny Horodyńskiej herbu Korczak, chociaż Tyszkiewiczowie 

utrzymali się w rejonie Kolbuszowej do 1944 roku. 

Wracając do problemu osadnictwa od XIV do poł. XVI wieku na południowym skraju Puszczy 

Sandomierskiej, to należy stwierdzić, iż w gruncie rzeczy było chaotyczne i rozproszone. Na 

puszczańskich polanach powstałych w wyniku trzebienia lasów, dominowały osady robotników 

leśnych (drwali, węglarzy, smolarzy, dzięgciarzy, potażników, bartników i zielarzy) oraz hutników 

wytapiających żelazo z miejscowych rud darniowych, a także hutników szkła. Wśród nich dużą 

część stanowili zbiegli chłopi i złoczyńcy. Mieszkańcy nowo lokowanych wiosek: Cmolas, 
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Trzęsówka czy Sławogóra, tylko częściowo zajmowali się uprawą roli, która i tak przynosiła 

niewielkie plony. Dzisiaj nazwalibyśmy ich chłopo-robotnikami lub chłopo-rzemieślnikami. 

Bowiem trudnili się oni ciesielstwem, stolarstwem, kołodziejstwem, snycerstwem, bednarstwem 

czy wikliniarstwem. Część zajmowała się kowalstwem (w oparciu o miejscową produkcję żelaza) 

i garncarstwem. 

Ostępy Puszczy Sandomierskiej skutecznie izolowały istniejące tu osady, od innych regionów 

Polski. Wymieszanie się pierwotnego elementu polskiego, ruskiego i wołoskiego w wiekach XV  

i XVI z osadzanymi tu w wieku XVII jeńcami kozackimi, tatarskimi i szwedzkimi, doprowadził do 

wytworzenia się odrębnej grupy etnograficznej — Lasowiaków. Charakteryzowali się oni 

odrębnym dialektem, strojem, obyczajem i kulturą materialną. Na to wszystko nałożyło się 

niemieckojęzyczne osadnictwo z przełomu XVIII i XIX wieku. 

Do roku 1657 ludność cmolaskich wiosek i osad nie przeżyła koszmaru wojen. W tym to roku 

tereny położone w widłach Wisły i Sanu (i nie tylko) kompletnie zniszczyły kozacko-węgierskie 

wojska księcia siedmiogrodzkiego Jerzego Rakoczego. Spłonęły w tym czasie kościoły w Cmolasie 

i Sławogórze (Ostrowach Tuszowskich). 

Prawie pół wieku później, bo w sierpniu 1702 roku, na polach pod Gorzycami (w Kliszowie), odbył 

się zjazd szlachty popierającej Augusta II Mocnego i efekcie ogłoszono konfederację. W odwecie 

król szwedzki Karol XII, przeciw któremu skierowana była konfederacja, w 1704 r. spustoszył 

Sandomierszczyznę, a szczególnie teren obrad. W toku dalszych działań wojennych ziemie te 

zostały też zrabowane przez Kozaków należących do wojsk Augusta II (1707 rok). 

Dzieła zniszczenia dopełniły działania wojenne, prowadzone tu przez oddziały zwolenników 

konfederacji barskiej (1768 — 1772) z wojskami rosyjskimi i wspierającym je polskimi 

regimentami królewskimi. Należy dodać, że do zwolenników lub przeciwników konfederacji 

należały mające tu swoje dobra rody magnackie: Lubomirskich, Potockich, Tarnowskich, 

Rzewuskich, Czartoryskich, Zasławskich, Ostrogskich, Poniatowskich, Branickich, Stadnickich  

i Sapiehów. Niejako „przy okazji” rabowano i niszczono wioski należące do przeciwnika. Po 

upadku ostatnich punktów oporu konfederatów w: Częstochowie, na Wawelu, Tyńcu i 

Lanckoronie, na te uciemiężone tereny wkroczyły wojska austriackie, które realizowały pierwszy 

traktat rozbiorowy zawarty między Rosją, Austrią i Prusami. Tereny obecnej gminy znalazły się 

pod zaborem austriackim. Dla miejscowej ludności była to chwilowa ulga. 

Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku, dobra królewskie pozostawiono dotychczasowym 

starostom dożywotnio (Ostrowy Tuszowskie, Ostrowy Baranowskie czy Toporów), by później 

włączyć je do austriackich dóbr kameralnych (rządowych), które sukcesywnie, w miarę potrzeby 

odsprzedawano na licytacjach. Dobra cmolaskie trafiły do cyrkułu pilźnieńskiego. 

Między 1775 a 1785 rokiem Galicję podzielono na 18 cyrkułów, m.in.: rzeszowski i tarnowski. 

Kolbuszowa wraz z Cmolasem znalazło się w cyrkule tarnowskim. W latach 1848-50 doszło do 

uwłaszczenia chłopów galicyjskich. Zniesiono sądownictwo dominalne (właściciela wsi), powstał 

samorząd wiejski. W roku 1855 galicyjskie cyrkuły podzielono na 59 powiatów, a jeden z nich 

utworzono w Kolbuszowej. Jeszcze przed uzyskaniem autonomii przez Galicję w roku 1873, 

powiat kolbuszowski przekształcony został w starostwo powiatowe w roku 1867. Jednocześnie 

majątki ziemskie wyłączono spod jurysdykcji samorządów wiejskich tworząc tzw. posiadłości 

większe (dworskie). Natomiast posiadłości chłopskie nazwane zostały posiadłościami mniejszymi 

(włościańskimi), czyli jednowioskowymi gminami. Władze samorządu wiejskiego (gminy) nosiły 

nazwę Zwierzchności Gminnej. Ten stan utrzymał się do roku 1918, a gmin jednowioskowych do 

roku 1933. W tym to roku utworzono gminę Cmolas, w której skład weszło 8 gromad: Cmolas, 
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Hadykówka, Jagodnik, Ostrowy Baranowskie, Ostrowy Tuszowskie, Poręby Dymarskie, 

Trzęsówka i Zarębki. Obejmowała ona 135,82 km2 i liczyła 10363 mieszkańców. W tym czasie 

Toporów należał do gminy Kolbuszowa Dolna. 

W czasie pierwszej wojny światowej kilkakrotne przejście frontu rosyjsko-austriackiego (1914 — 

15) przyniosły tylko nieznaczne straty dla okolic Cmolasu. 

W okresie międzywojennym ziemie nad dolnym Sanem weszły w skład województwa lwowskiego. 

W roku 1935 nastąpiła likwidacja małych gmin, dziedziczonych po czasach rozbiorowych. 

 

Turystyka 

Turystyka stanowi znaczący czynnik lokalnego rozwoju, a na atrakcyjność turystyczną 

danego obszaru składają się przede wszystkim walory przyrodnicze i antropogeniczne oraz 

zagospodarowanie turystyczne, tj. baza noclegowa, gastronomia i dostępność komunikacyjna, 

uzupełniane przez obiekty społeczno-techniczne, jak np. sklepy i apteki. Na walory przyrodnicze, 

wpływające na atrakcyjność turystyczną składają się elementy środowiska przyrodniczego, 

interesujące dla turystów i występujące np. w rezerwatach przyrody, parkach krajobrazowych lub 

też poza tymi formami ochrony przyrody. Walory antropogeniczne związane są z działalnością 

człowieka i dotyczą m. in. zabytków architektury, muzeów, miejsc pamięci narodowej i kultu 

religijnego oraz wydarzeń kulturalno-sportowych. Zagospodarowanie turystyczne dotyczy przede 

wszystkim liczby i jakości miejsc noclegowych oraz lokali lub obiektów gastronomicznych, a także 

sieci drogowej, kolejowej oraz szlaków turystycznych. 

 Na terenie gminy Cmolas  wyznaczono dwie trasy turystyczne pieszo – rowerowe „Białe 

Góry” (długości ok. 7300 M) i „Diabli Kamień” ” (długości ok. 4700 M) Przebieg tras rowerowo-

pieszych został opracowany, aby połączyć dostępność komunikacyjną z przekrojem 

najatrakcyjniejszych miejsc przyrodniczych, gdzie obcować można z typową dla tego terenu florą 

i fauną. Natomiast w sołectwie Ostrowy Baranowskie utworzony został leśny rezerwat przyrody 

„Jaźwiana Góra” (3,94 ha). Jest to fragment lasu jodłowo-bukowego z pomnikowymi – około 

stuletnimi okazami drzew. Nazwa rezerwatu pochodzi od jaźwców, czyli borsuków, które zasiedliły 

najwyższe wzniesienie. 

Z punktu widzenia rozwoju turystki niezwykle istotne znaczenie ma stan bazy noclegowej 

w formie między innymi hoteli, zajazdów, gospodarstw agroturystycznych, której w chwili obecnej 

brakuje w gminie Cmolas. Gmina ma potencjał do rozwoju agroturystyki, a podstawą dla niej są 

głównie znajdujące się tu zasoby leśne, cieki wodne, naturalna roślinność i krajobraz wiejski. 

Wszystko to stwarza szansę rozwoju tej formy działalności, którą oprzeć można na bazie własnej 

gospodarstw oraz możliwych do utworzenia bazach sportowo-turystycznych przy szkołach 

podstawowych, czy też świetlicach wiejskich. 

Oferta turystyczna gminy Cmolas pod względem walorów przyrodniczych oraz przede 

wszystkim rekreacyjnych jest szczególnie istotna w dobie wzrastającego popytu na ekologię, eko 

i agroturystykę. Wskazuje na to duży potencjał rozwojowy w tej dziedzinie gospodarki, mogący 

w istotny sposób uzupełniać obecne dochody mieszkańców. Wskazane jest stworzenie 

innowacyjnej i spójnej oferty turystycznej dążącej do wykreowania marki gminy wykorzystującej 

duży potencjał do uprawiania turystyki kulturowej, aktywnej i rekreacyjnej. Istotny jest również 

dalszy rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, a także bazy noclegowej i gastronomicznej. 
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W miejscowościach gminy Cmolas znajdują się ciekawe zabytki architektury drewnianej  

i murowanej pochodzącej z XVII-XX wieku. Najcenniejsze zabytki kulturowe gminy znajdują się 

w miejscowościach: 

Cmolas:  

Zdjęcie 1 zespół kościoła szpitalny, ob. fil. p.w. Przemienienia Pańskiego 

 

 

Ostrowy Tuszowskie: 

Zdjęcie 2 kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, 1901-1902 
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Poręby Dymarskie: 

Zdjęcie 3 kościół pw. św. Stanisława Biskupa i św. Wojciecha, 1649, 1735, 1979 

 

 

Trzęsówka: 

Zdjęcie 4 zespół kościoła parafialny pw. św. Anny 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Por%C4%99by_Dymarskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trz%C4%99s%C3%B3wka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trz%C4%99s%C3%B3wka
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Zdjęcie 5 kaplica cmentarna, 1863 

 

Źródło: Wikipedia 

 

3.8. Ochrona zdrowia 

Jednym z istotnych czynników wpływających na sytuację zdrowotną i jakość życia 

mieszkańców gminy jest dostęp do opieki zdrowotnej. Czynnikami kształtującymi poziom służby 

zdrowia oraz zakres opieki medycznej są: liczba placówek specjalistycznych, ich wielkość, 

wyposażenie oraz liczebność lekarzy świadczących usługi medyczne. 

W Gminie Cmolas opiekę zdrowotną mieszkańcom zapewnia Ośrodek Zdrowia  

w Cmolasie, nowopowstały Gminny Ośrodek Zdrowia w Cmolasie oraz Wiejski Ośrodek Zdrowia  

w Ostrowach Tuszowskich w których można korzystać ze świadczeń zdrowotnych z zakresu 

PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ. Na terenie gminy funkcjonuje jeden punkt apteczny 

oraz jeden DPS. 

Tabela 21 Szczegółowe dane dotyczące ochrony zdrowia w gminie Cmolas 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2015 2021 

Domy pomocy społecznej ob. 1 1 

Mieszkańcy DPS os. 56 59 

Punkty apteczne ob. 1 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

Na terenie gminy nie ma Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych, Zakładów Pielęgnacyjno – 

Opiekuńczych i Hospicjów. 
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3.9. Pomoc społeczna 
 

Działania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Cmolas realizuje Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Na poziomie lokalnym wykonuje zadania skierowane na wsparcie  

i poprawę warunków życia mieszkańców gminy Cmolas poprzez inicjowanie działań  

o charakterze pomocowym, aktywizującym oraz integrującym różnorodne środowiska na rzecz 

wsparcia grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizacja polityki społecznej na 

terenie gminy Cmolas oparta jest na długofalowym planowaniu, mającym na celu osiągnięcie 

zamierzonych zmian na rzecz zapewnienia mieszkańcom warunków do rozwoju oraz 

przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. 

Główne działania Ośrodka to minimalizowanie zjawiska marginalizacji, wykluczenia, ale 

też wysiłki we wspieraniu osób i rodzin w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im 

życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. System działań obejmuje rozmaite 

instrumenty pomocy finansowej jak i niefinansowej z zakresu pomocy społecznej, świadczeń 

rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 

oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Ośrodek realizuje swoje zadania na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), a także na podstawie innych ustaw tj.:  

 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  

 świadczeniach rodzinnych,  

 pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  

 wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem”,  

 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna,  

 pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,  

 przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  

 świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  

 Karcie Dużej Rodziny,  

 ochronie zdrowia psychicznego,  

 zatrudnieniu socjalnym.  

Realizuje również zadania wynikające z przepisów prawa z zakresu osłony socjalnej i 

polityki społecznej, w tym prorodzinnej. 

 tworzeniu warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym 

rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej;  

 analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;  

 przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń;  

 pracy socjalnej rozumianej, jako działalności zawodowej skierowanej na pomoc osobom 

i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania  

w społeczeństwie oraz tworzenie warunków do życiowego usamodzielnienia osób  

i rodzin;  

 rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych 

potrzeb;  

 pobudzaniu aktywności. 
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Tabela 22 Przyczyny trudnych sytuacji życiowych rodzin w latach 2020-2021 

 2020 rok 2021 rok 

Powód trudnej sytuacji 

życiowej 

Liczba rodzin 

ogółem 

Liczba osób w 

rodzinach 

Liczba rodzin 

ogółem 

Liczba osób w 

rodzinach 

Ubóstwo 115 283 99 234 

Bezdomność 1 1 1 1 

Potrzeba ochrony 

macierzyństwa 
69 346 62 310 

W tym: potrzeba ochrony 

wielodzietności 
47 249 35 193 

Bezrobocie 70 198 64 176 

Niepełnosprawność 80 203 74 184 

Długotrwała lub ciężka 

choroba 
57 129 51 118 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczych i 

prowadzenia 

gospodarstwa domowego 

7 27 9 30 

Przemoc w rodzinie 1 5 2 6 

Alkoholizm 32 65 21 35 

Trudności w 

przystosowaniu do życia 

po zwolnieniu z zakładu 

karnego 

2 2 0 0 

Zdarzenie losowe 3 9 5 23 

Źródło: Urząd Gminy Cmolas 

 

Najczęstszym powodem przyznania pomocy w 2021 roku było: 

 ubóstwo (na podstawie tej przesłanki pomocy udzielono 99 rodzinom), 

 długotrwała lub ciężka choroba (51 rodzinom), 

 niepełnosprawność (74 rodzinom), 

 bezrobocie (64 rodzinom), 

 potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym wielodzietność (62 rodzinom), 

 alkoholizm (21 rodzinom). 

W większości przypadków podstawą do udzielenia pomocy było równocześnie kilka przesłanek. 

Z powyższego zestawienia wynika, że głównymi problemami społecznymi w gminie 

Cmolas są: ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, 

bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych alkoholizm. Sytuacja tych osób 

i rodzin nabiera cech trwałości, przyczyniając się do długotrwałego pozbawienia możliwości 

korzystania z dóbr i usług, a tym samym prowadzi do wykluczenia społecznego. Jakkolwiek zła 

sytuacja dochodowa osób i rodzin nie jest równoznaczna z wykluczeniem społecznym, to jednak 

problem bezrobocia implikuje to zagrożenie. 
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Tabela 23 Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na przestrzeni lat 2017-

2021 w gminie Cmolas 

Rok Liczba osób 

2017 477 

2018 422 

2019 349 

2020 313 

2021 280 

Źródło: Urząd Gminy Cmolas 

 

 

Tabela 24 Liczba korzystających ze świadczeń rodzinnych na terenie gminy Cmolas oraz kwoty wypłacanych świadczeń 

w latach 2017-2021. 

Rok Kwota wypłaconych świadczeń Liczba korzystających 

2017 3 437 866,89 zł 675 

2018 3 602 698,30 zł 657 

2019 4 002 332,81 zł 606 

2020 4 173 881,04 zł 556 

2021 4 199 648,82 zł 502 

Źródło: Urząd Gminy Cmolas 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolasie realizuje świadczenia rodzinne. 

Świadczeniami rodzinnymi są:  

 zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;  

 świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 

świadczenie pielęgnacyjne;  

 zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22 a;  

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;  

 świadczenie rodzicielskie. 

 

 

Problemy, z jakimi spotyka się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w codziennej pracy są 

coraz bardziej złożone i wymagają wyjątkowej empatii, profesjonalizmu i zaangażowania. 

Powoduje to ogromne obciążenie zarówno psychiczne, jak i fizyczne pracowników. 

Duża liczba osób i rodzin, korzystających z pomocy społecznej, wymaga nie tylko profesjonalizmu 

i dużego zaangażowania ze strony pracowników Ośrodka, ale także znacznych nakładów 

finansowych na realizację przewidzianych ustawą świadczeń. Analiza wysokości przyznanych 

przez GOPS świadczeń przeprowadzona w Raporcie o stanie Gminy pokazuje, że środki 

przeznaczone na pomoc społeczną były adekwatne do istniejących potrzeb, a co się z tym wiąże, 

został zrealizowany jeden z podstawowych celów pomocy społecznej, czyli zapewnienie osobom 

potrzebującym godnych warunków życia. 
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3.10.  Aktywność obywatelska mieszkańców 

Kapitał społeczny w głównej mierze związany jest z aktywnością obywatelską 

mieszkańców, która mierzona jest liczbą organizacji pozarządowych, a więc fundacji, stowarzyszeń 

i innych organizacji społecznych na terenie gminy, a także ich zaangażowaniem w życie społeczne 

gminy i poszczególnych miejscowości. 

Na terenie gminy Cmolas funkcjonuje 19 organizacji pozarządowych: 

Stowarzyszenia: 

 STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY CMOLAS 

 STOWARZYSZENIE PODKARPACKI RUCH NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

"RAZEM" 

 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI JAGODNIK "NASZA WIEŚ" 

 STOWARZYSZENIE "OSTROWY" 

 STOWARZYSZENIE KOBIET "BONITAS" 

 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WSI PORĘBY DYMARSKIE "PORĘBIANKA" 

 CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ 

 STOWARZYSZENIE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH LESIANKI 

 KLUB SPORTOWY "TEMPO" 

 KLUB SPORTOWY"OSTROVIA" 

 KLUB SPORTOWY „FLORIAN” OSTROWY TUSZOWSKIE 

 LUDOWY KLUB SPORTOWY „VIGOR” TRZĘSÓWKA 

 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TRZĘSÓWCE 

 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W HADYKÓWCE 

 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JAGODNIKU 

 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CMOLASIE 

 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OSTROWACH BARANOWSKICH 

 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OSTROWACH TUSZOWSKICH 

 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PORĘBACH DYMARSKICH 

 

Frekwencję w gminie Cmolas w wyborach w latach 2019-2020 na tle pozostałych gmin 

powiatu kolbuszowskiego przedstawia poniższa tabela. W ciągu ostatnich dwóch lat zawsze 

frekwencja w Gminie Cmolas była większa od średniej frekwencji powiatu kolbuszowskiego. W 

wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku Gmina Cmolas uzyskała drugi największy 

wynik w powiecie kolbuszowskim, natomiast w wyborach prezydenckich w 2020 roku w I turze 3 

najwyższy wynik a w turze drugiej drugi najwyższy wynik. 

 

Tabela 25 Dane dotyczące frekwencji w wyborach na terenie gmin powiatu kolbuszowskiego 

Jednostka samorządu 

terytorialnego 

Wybory do PE 

w 2019 r. – 

frekwencja [%] 

Wybory 

Prezydenta RP 

w 2020 r. – I tura 

frekwencja [%] 

Wybory 

Prezydenta RP  

w 2020 r. – II 

tura frekwencja 

[%] 

Gmina Kolbuszowa 41,83 61,23 63,91 

 Gmina Cmolas 43,92 62,54 65,26 

Gmina Majdan 

Królewski 
41,35 59,84 62,82 

Gmina Niwiska 41,59 62,57 64,94 
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Gmina Raniżów 45,13 65,18 66,64 

Gmina Dzikowiec 37,13 54,13 58,11 

Powiat kolbuszowski 41,89 61,02 63,72 

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza pkv.gov.pl 

 

3.11. Bezpieczeństwo publiczne 
 

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz niski stopień przestępczości są jednym  

z czynników świadczących o rozwoju i atrakcyjności gminy oraz często są jednym  

z aspektów atrakcyjności inwestycyjnej.  

Za bezpieczeństwo na terenie Gminy Cmolas odpowiada Komenda Powiatowa Policji w 

Kolbuszowej, którego funkcjonariusze realizują podstawowe zadania służbowe w ramach 

planowanych służb na terenie gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa, spokoju i porządku 

publicznego oraz zapobiegania popełniania przestępstw i wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu 

w komunikacji, obyczajności publicznej, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi.  

Duży wpływ na komfort życia mieszkańców ma rozbudowana struktura Ochotniczej Straży 

Pożarnej, która oprócz działalności mającej na celu zapobiegania pożarom oraz interwencji  

w wyniku ich powstania, bierze czynny udział w akcjach ratowniczych i zagrożeniach 

ekologicznych związanych z ochroną środowiska. 

 

Na terenie Gminy Cmolas funkcjonuje 7 jednostek: 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Cmolasie 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Trzęsówce 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowach Tuszowskich 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Jagodniku 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowach Baranowskich 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Hadykówce 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Porębach Dymarskich 

Jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego: 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Cmolasie 

 Ochotnicza Straż Pożarna w  Ostrowach Tuszowskich 

          W 2019r. Gmina zrealizowała zadanie pn.: „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP 

Hadykówka”. Zakup finansowany był z budżetu gminy 50% i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska 50%.  Ogólny koszt zakupu wyniósł 293.441,10 zł.   

 

Jednostki OSP z terenu Gminy Cmolas odnotowały w 2021 roku 67 wyjazdów, w tym 51 

do miejscowych zagrożeń, a 15 do pożarów. 
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3.12. Komunikacja i transport 

 

Dostępność komunikacyjna gminy jest czynnikiem determinującym wielopłaszczyznowy 

rozwój społeczno – gospodarczy. Planowanie działań związanych z rozwojem obszarów wiejskich 

powinno opierać się o upowszechnienie dostępu do dóbr i usług, które są podstawą egzystencji 

społeczności lokalnej. Dostępność komunikacyjna to także czynnik napędu gospodarczego, który 

jest elementem kluczowym do poprawy jakości życia mieszkańców. 

Drogi publiczne ze względu na funkcję w sieci drogowej dzielą się według przepisów ustawy  

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470) na następujące kategorie:  

 drogi krajowe, 

 drogi wojewódzkie, 

 drogi powiatowe, 

 drogi gminne. 

 

Tabela 26 Wykaz dróg gminnych publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Cmolas według  stanu na 

23.03.2022r. 

 L

p

. 

Nr drogi Nazwa drogi 
Długość 

drogi 

mb 

w tym o nawierzchni 

Projekt 

Organizacji 

Ruchu 

ulepszonej 

bitumiczne, 

kostki 

mb 

nie 

ulepszonej 

żwirowej, 

tłuczniowej 

mb 

gruntowej 

mb 

1. 

 

103901 R 

 

Ostrowy 

Baranowskie -  

Lasek 

5538 

 

5538 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Tak 

2. 103902 R 

 

Hadykówka -Poręby 

Dymarskie - 

Leśnictwo 

 

 

5363 

 

5363 

 

- 

 

 

- 

 

Tak 

3. 

 

103903 R 

 

 

Grabie-Poręby 

Dymarskie 

 

3015 

 

 

1142 

 

 

1873 

 

 

- 

 

 

Tak 

 

4. 

 

103904 R 

 

Cmolas-Dąbrówka 

przez wieś 

 

2939 

 

 

1770 

 

- 

 

1169 

 

Tak 

5. 

 

103905 R 

 

 

Hadykówka -

Pogorzałki -Cmolas. 

 

4129 

 

 

4129 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Tak 

 

6. 

 

103906 R 

 

 

Gościniec 

Baranowski 

 

 

3030 

 

 

1400 

 

 

1200 

 

 

430 

 

Tak 

7. 103907 R 
Jagodnik -Kapłonka 

-Cmolas 
2819 2819 

- 

 

 

- 

 
Tak 

8. 103908 R 
Kosowy-Trzęsówka 

przez wieś 
3876 2998 878 

- 

 

 

Tak 

9. 103909 R 
Ostrowy 

Tuszowskie.-
2904 

- 

 
2604 300 Tak 
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Zagórze -Trzęsówka 

10. 

 

103910 R 

 

Trzęsówka-Izdebnik 

przez wieś 
467 467 

 

- 

 

 

- 

 

Tak 

11. 

 

103911 R 

 

 

Toporów-Kosowy 

 

 

2273 

 

 

1230 

 

 

700 

 

 

343 

 

 

Tak 

12. 103912 R 
Kosowy-Kłodziny 

przez wieś 
1286 1286 - - Tak 

13. 103913 R 
Cmolas-Osiedle  

 za Bankiem 
445 445 - - Tak 

14. 

 

103914 R 

 

Cmolas - Osiedle    

Zakościele 
1273 1273 

 

 

- 

 

 

- 

 

Tak 

15. 103915 R 
Hadykówka -Osiedle 

 
838 838 - - 

Tak 

 

16. 103916 R 
Cmolas obok 

Pływalni 
563 563 - - Tak 

17. 103917 R Jagodnik przez wieś. 1428 1428 - - Tak 

18 103918 R Trzęsówka- Górka 1000 1000 - 
 

- 
Tak 

19 103919 R 
Wola Rusinowska - 

Poręby Dymarskie 
1760 1760 - - Tak 

20. 103920 R 
Cmolas - Zakościele 

Stary gościniec 
1365 600 400 365 Tak 

21. 103921 R Cmolas- przez wieś 823 823 - - 
Nie 

 

22. 

Od 

103922 R 

Do 

103930 R 

Cmolas- krzywa 

droga 
4765 467 - 4298 Nie 

23. 

Od 

103931 R 

Do 

103933 R 

Cmolas-mienie 

Dąbrówka 
1073 - - 1073 Nie 

24. 103933 R 
Cmolas - Dąbrówka 

-Dziuba 
503 - - 503 Nie 

25. 

Od 

103934 R 

Do 

103936 R 

Cmolas-mienie 

Dubas 
1004 - - 1004 Nie 

26. 103937 R 
Cmolas - graniczna -

Zarębki 
1079 - - 1079 Nie 

27. 

Od 

103938 R 

Do 

103940 R 

Cmolas obok Basenu  

i Hali 

438 

 
438 - - Nie 

28 103941 R 
Hadykówka - 

kopalniana 
774 - 500 274 Nie 

29. 103942 R 

Poręby Dymarskie-

działki za Starą 

szkołą 

206 - 206 - Nie 

30. 
Od 

103943 R 

Ostrowy 

Baranowskie –Lasek 
1178 - - 1178 Nie 
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Do 

103944 R 

-Góry 

31. 103945 R 

Ostrowy 

Baranowskie-

Jagodnik 

806 - - 806 Nie 

32. 103946 R 

Ostrowy 

Baranowskie -

Podlasek 

1534 - - 1534 Nie 

33. 
 

103947 R 

Ostrowy 

Baranowskie-Poręby 

- Lasek 

 

2131 - - 2131 
 

Nie 

34. 103948 R 

Ostrowy 

Baranowskie- Lasek- 

Czarny Most. 

621 - - 621 Nie 

35. 103950 R 
Jagodnik -Ostrowy 

Tuszowskie 
883 - - 883 Nie 

36. 103951 R 
Jagodnik - Jamnica -

Trzęsówka 
1313 - 1313 - Nie 

37. 

Od 

146000 R 

Do 

146001 R 

Hadykówka - 

Kopalniana 
753 400 - 353 Nie 

38. 146002 R 
Hadykówka  

Kasiczówka 
1174 1174 - - Nie 

39. 

Od 

146003 R 

Do 

146012 R 

Ostrowy Tuszowskie 

–Pateraki -Ostrowy 

Baranowskie 

11528 - - 11528 
 

Nie 

40. 146013 R 

Ostrowy 

Tuszowskie-

Ostrówek Wielki 

1500 - - 1500 Nie 

41. 146014 R 
Toporów - Przyłęk -

Kosowy 
1955 - - 1955 Nie 

42. 146015 R Hadykówka - Zapole 489 489 - - Nie 

43. 146016 R 

Ostrowy 

Tuszowskie- Stary 

Gościniec 

1163 - 400 763 Nie 

44. 146017 R 

Ostrowy 

Tuszowskie-

Trzęsówka -Plac 

3327 100 200 3027 Nie 

45. 146018 R Cmolas - Ścieżki 1491 - - 1491 Nie 

46. 146019 R 
Cmolas -Dąbrówka- 

Mienie Szkoła 
1491 - 500 991 Nie 

47. 146020 R 
Cmolas –Dąbrówka 

-Izdebnik 
821 - 300 521 Nie 

48. 146021 R 
Cmolas -Dąbrówka-

Mienie -Szkoła 
1238 - - 1238 Nie 

49. 146022 R 
Cmolas-Dąbrówka- 

Trzęsówka 
2366 2366 - - Tak 

50. 
146023 R 

146024 R 

Cmolas -Tory-

Cmolas 
1569 - 650 919 Nie 

51. 146025 R 

Ostrowy 

Baranowskie -

Remiza - Szkoła 

1362 - 1362 - Nie 

52. 146026 R 
Ostrowy 

Tuszowskie- 
235 235 - - Nie 
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Kolonia 

53. 146027 R 
Ostrowy 

Tuszowskie- Pólko 
622 - 322 300 Nie 

54. 146028 R 
Trzęsówka -

Koczubaj- Ługnica 
708 - 408 300 Nie 

55. 146029 R Cmolas obok ZUK 185 185 - - Tak 

56.  
Cmolas-Osiedle 

Zakościele-SUR 
157 157 - - Nie 

57. 
146030 R 

 

Osiedle Pańskie Pola 

w Cmolasie 
400 - 400 - Nie 

58. 

 

146031 R 

 

Księża droga w 

Cmolasie 
2900 2900 - - Nie 

 Ogółem :  102.876 45.783 14.216 42.877  

Źródło: Urząd Gminy w Cmolasie 



Strategia rozwoju Gminy Cmolas 

 na lata 2022-2030 
54 

Tabela 27 Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Cmolas -stan styczeń 2022 r. 

L.p. 
Numer 

drogi 
Nazwa drogi 

Lokalizacja 

Długość 

drogi [km] 

Rodzaj nawierzchni 

od km do km  
bitumiczna 

[km] 

utwardzona 

[km] 

gruntowa 

[km] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 1 140 R Tuszów – Sarnów – Ostrowy - Baranowskie 14 + 960 19 + 205 4,245 4,138 0,107 - 

3 1 157 R Mielec – Toporów – Ostrowy Tuszowskie 5+834 10+814 4,980 4,98 - - 

4 1 162 R 
Mielec – Rzochów – Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie - 

Potrąba 

12+920 21+112 8,192 8,192 
- - 

5 1 219 R Lipnica – Poręby Dymarskie – Majdan Królewski 3+726 10+133 6,407 6,407 - - 

6 1 220 R Wielkie Pole – Poręby Dymarskie - Mechowiec 0+000 4+639 4,639 4,639 - - 

7 1 222 R Jagodnik – Cmolas – Mechowiec - Dzikowiec 0+000 9+106 9,106 9,106 - - 

8 1 223 R Ostrowy Tuszowskie – Trzęsówka - Siedlanka 0+000 7+880 7,880 7,880 - - 

9 1 224 R  Kosowy – Trzęsówka - Cmolas 0+751 7+187 6,436 6,436 - - 

10 1 225 R  Kosowy – Niwiska – Kamionka - Sędziszów 0+000 0+135 0,135 0,135 - - 

11 1 226 R Cmolas - Świerczów 0+000 3+744 3,744 3,744 - - 

Ogółem drogi powiatowe  55,764 55,657 0,107 - 

 km km km km 

Źródło : Urząd Gminy w Cmolasie 

 

 

 

 

 

 



Strategia rozwoju Gminy Cmolas 

 na lata 2022-2030 
55 

Gminne przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej w 2022r. - 

Operatorem realizującym przewozy na poniżej wymienionych liniach komunikacyjnych jest firma: 

PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg. Gminne przewozy 

funkcjonują na następujących trasach: 

1. Toporów-Ostrowy Tuszowskie-Ostrowy Baranowskie—Pateraki-Ostrowy Baranowskie-

Jagodnik-Cmolas-Trzęsówka- Dąbrówka Krzyżówka-Kolbuszowa 

2. Kolbuszowa-Świerczów-Dąbrówka Krzyżówka-Trzęsówka-Cmolas-Jagodnik-Ostrowy 

Baranowskie -Pateraki-Ostrowy Baranowskie-Ostrowy Tuszowskie–Toporów 

3. Toporów-Ostrowy Tuszowskei-Ostrowy Baranowskie-Jagodnik-Cmolas-Zarębki-

Kolbuszowa 

4. Kolbuszowa-Zarębki-Cmolas-Jagodnik-Ostrowy Baranowskie-Ostrowy Tuszowskie– 

Toporów 

5. Cmolas-Hadykówka-Poręby Dymarskie–Cmolas-Cmolas-Zarębki-Kolbuszowa 

6. Kolbuszowa-Zarębki-Cmolas-Poręby Dymarskie-Hadykówka-Cmolas 

W związku z tym, że przez teren gminy Cmolas przebiega droga krajowa Nr 9 Radom-

Rzeszów przewozy pasażerskie świadczą również inni operatorzy. 

Liczba przestanków na terenie gminy Cmolas – 20 szt. 

 

3.13. Gospodarka mieszkaniowa i budownictwo 
 

Jednym z zadań własnych gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkaniowych. 

Gmina powinna zgromadzić własny zasób mieszkaniowy i zarządzać nim w taki sposób, aby jak 

najlepiej zaspokajał on potrzeby rodzin, których dochód powoduje brak możliwości zakupu 

własnego mieszkania. 

Według dostępnych danych GUS na obszarze gminy na koniec 2020 roku znajdowało się  

2 099 budynków mieszkalnych – w odniesieniu do roku 2015 ich ilość wzrosła o 91.  

Tabela 28 Zasoby mieszkaniowe na terenie gminy Cmolas 

Zasoby mieszkaniowe ogółem 
Jednostka 

miary 
2015 2020 

Mieszkania szt. 2 008 2 099 

Izby szt. 8 223 8 787 

Powierzchnia użytkowa mieszkań m² 172 589 185 015 

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania m² 86 88,1 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 

na 1 osobę 
m² 21,2 23 

Mieszkania na 1000 mieszkańców - - 247,2 260,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się minimalny wzrost dostępu mieszkańców gminy  

do urządzeń techniczno – sanitarnych. Od roku 2015 do końca 2020 roku 92 mieszkania zostały 

wyposażone w łazienkę, 92 w centralne ogrzewanie, i również 92 w dostęp do wodociągu. 
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Tabela 29 Wyposażenie mieszkań w instalacje techniczno – sanitarne. 

Wyszczególnienie 2015 2020 

Wodociąg 1 815 1 907 

Ustęp spłukiwany 1 709 1 801 

Łazienka 1 656 1 748 

Centralne ogrzewanie 1 320 1 412 

Gaz sieciowy 1 111 1 189 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Na koniec 2020 roku 83,28% ogółu mieszkań posiadało łazienkę, 90,85% było 

wyposażonych w wodociąg a 67,27% posiadało centralne ogrzewanie.  

 

Budownictwo 

W latach 2016 - 2021 na terenie gminy Cmolas oddano łącznie do użytkowania 122 mieszkania.  

Tabela 30 Budownictwo mieszkaniowe w latach 2016 – 2021. 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Mieszkania oddane do użytkowania 

Oddane mieszkania ogółem szt. 14 34 16 15 23 24 

Ilość izb ogółem szt. 94 221 96 85 130 158 

Powierzchnia użytkowa 

ogółem 
m² 2 079 4 688 2 037 1 837 3 102 3 226 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Obok budownictwa mieszkalnego, na terenie gminy powstają także budynki 

niemieszkalne. W okresie od 2016 do 2021 powstało 62 budynki. 

Podstawowe informacje o oddanych do użytkowania nowych budynkach niemieszkalnych 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 31 Budynki niemieszkalne oddane do użytkowania w latach 2016 – 2021. 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Budynki  biurowe 

Oddane budynki ogółem szt. 1 0 0 0 0 1 

Kubatura ogółem m³ 359 0 0 0 0 1 131 

Powierzchnia użytkowa 

ogółem 
m² 77 0 0 0 0 251 

Budynki handlowo - usługowe 

Oddane budynki ogółem szt. 2 1 0 0 0 0 

Kubatura ogółem m³ 3 188 164 0 0 0 0 

Powierzchnia użytkowa m² 560 44 0 0 0 0 
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ogółem 

Budynki łączności, dworców i terminali 

Oddane budynki ogółem szt. 0 0 0 0 1 0 

Kubatura ogółem m³ 0 0 0 0 2 213 0 

Powierzchnia użytkowa 

ogółem 
m² 0 0 0 0 244 0 

Budynki garaży 

Oddane budynki ogółem szt. 1 10 1 4 5 5 

Kubatura ogółem m³ 311 2 333 186 813 1 256 1 639 

Powierzchnia użytkowa 

ogółem 
m² 56 538 37 168 256 348 

Budynki przemysłowe 

Oddane budynki ogółem szt. 0 0 1 0 0 0 

Kubatura ogółem m³ 0 0 20 221 0 0 0 

Powierzchnia użytkowa 

ogółem 
m² 0 0 2 524 0 0 0 

Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe 

Oddane budynki ogółem szt. 1 1 0 0 0 0 

Kubatura ogółem m³ 548 924 0 0 0 0 

Powierzchnia użytkowa 

ogółem 
m² 148 135 0 0 0 0 

Budynki szkół i instytucji badawczych 

Oddane budynki ogółem szt. 1 0 0 0 0 0 

Kubatura ogółem m³ 2 317 0 0 0 0 0 

Powierzchnia użytkowa 

ogółem 
m² 741 0 0 0 0 0 

Budynki gospodarstw rolnych 

Oddane budynki ogółem szt. 5 3 2 3 1 1 

Kubatura ogółem m³ 1 105 722 602 940 5 445 317 

Powierzchnia użytkowa 

ogółem 
m² 261 177 113 204 946 68 

Pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej niewymienione 

Oddane budynki ogółem szt. 0 0 1 1 3 6 

Kubatura ogółem m³ 0 0 300 456 784 1 552 

Powierzchnia użytkowa 

ogółem 
m² 0 0 89 85 177 372 

Ogółem 

Budynki niemieszkalne 

ogółem (nowe) 
szt. 11 15 5 8 10 13 

Kubatura ogółem m³ 7 828 4 143 21 309 2 209 9 698 4 639 

Powierzchnia użytkowa 

ogółem 
m² 1 843 894 2 763 457 1 623 1 039 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 
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3.14. Infrastruktura techniczna 
 

Sieć wodociągowa 

Dostawę wody na terenie  Gminy Cmolas w około 97 % realizuje Zakład Usług 

Komunalnych w Cmolasie. W ramach porozumień międzygminnych sołectwo Kłodziny w 

miejscowości Trzęsówka obsługuje Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach, kilka budynków 

mieszkalnych w Cmolasie  i Porębach Dymarskich  obsługuje ZGKiM Spółka z o.o. w 

Kolbuszowej. Woda do sieci zakupywana jest hurtowo w PGKiM w likwidacji w Cmolasie z 

podziemnego ujęcia wody w Cmolasie. Woda jest dostarczana dla miejscowości : Cmolas, Poręby 

Dymarskie, Hadykówka, Jagodnik, Trzęsówka, Ostrowy Baranowskie, Ostrowy Tuszowskie, 

Toporów.  

W 2020 r. sprzedano 209 560 m3 wody w tym 177 200 m3 gospodarstwom domowym.  

W 2021 r. sprzedano 209 354 m3 wody w tym 176 219 m3 gospodarstwom domowym.  

Cena taryfowa za 1 m3 wody w 2020 r- 4,73 zł/m3 – 4,81 zł/m3 netto..  

W 2021 r. cena za 1 m3 wody wyniosła 4,81 zł/m3- 5,00 zł/m3 netto. 

 

 Dla gospodarstw domowych w 2020 i 2021 Rada Gminy  w Cmolasie przyznała  dotację 

do 1 m3 – 0,62 zł netto.  

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec 2021 roku średnie zużycie 

wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 mieszkańca zwiększyło się z 19,9 m³ w 2015 

roku do 22,1 m³ w 2021 roku. 

Tabela 32 Wybrane dane dotyczące instalacji wodociągowej w gminie Cmolas 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2015 2021 

Długość czynnej sieci wodociągowej km 133,9 144,4 

- w tym będącej w zarządzie bądź administracji 

gminy 
km 133,9 140,4 

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i 

zbiorowego zamieszkania 
szt. 1 980 2 116 

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 7 601 7497 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Stopień wykorzystania zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest bardzo wysoki, na koniec 

2021 roku wynosił 93,42%. 
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Wykres 4  Procent mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej w powiecie kolbuszowskim 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

W porównaniu do innych gmin powiatu Gmina Cmolas znajduje się na 3 miejscu jeśli 

chodzi o procent mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej. 

 

Sieć kanalizacyjna 

Główna oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna o przepływie Qśr.dob.-680 m3/d. znajduje 

się w Cmolasie. Oczyszcza ścieki komunalne z miejscowości : Cmolas, Hadykówka, Trzęsówka, 

Ostrowy Tuszowskie, Jagodnik, Ostrowy Baranowskie ( częściowo). Odbiornikiem ścieków 

oczyszczonych z oczyszczalni jest rzeka Przyrwa. W 2020 r do oczyszczalni dopłynęło  179 059 

m3  a w 2021 r.- 182 434 m3. Cena taryfowa za 1 m3 ścieków w 2020 r. – 4,73 zł-4,78 zł netto, a w 

2021 r. – 4,78 zł- 4,96 zł netto. Dla gospodarstw domowych w 2020 i 2021 Rada Gminy  w 

Cmolasie przyznała  dotację do 1 m3 ścieków – 0,48 zł netto.   

 

Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków - 106 szt. 

 

Tabela 33 Wybrane dane dotyczące instalacji kanalizacyjnej w gminie Cmolas 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2015 2021 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 119,2 122,3 

- w tym będącej w zarządzie bądź administracji 

gminy 
km 

119,2 122,3 

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i 

zbiorowego zamieszkania 
szt. 1 314 1 435 

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej osoba 5 122 5 184 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 
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Według danych GUS, na koniec 2021 roku z sieci kanalizacyjnej korzystało 64,6% ogółu 

ludności gminy. 

 

Wykres 5    Procent mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej w powiecie kolbuszowskim 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

W porównaniu do innych gmin powiatu Gmina Cmolas znajduje się na 4 miejscu jeśli 

chodzi o procent mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej. 

 

 

Sieć gazowa 

Gaz ziemny jest najwygodniejszym nośnikiem energii dla ludzkości. Jego zalety powodują,  

że od wielu lat trwa na świecie dynamiczny rozwój gazownictwa. Decydują o tym także względy 

ekonomiczne i ekologiczne (surowiec ten jest najbardziej przyjazny dla środowiska naturalnego). 

Gaz do gminy dostarczany jest przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład 

Gazowniczy  

w Jaśle. 

Tabela 34 Wybrane dane dotyczące sieci gazowej w gminie Cmolas 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2015 2021 

Długość czynnej sieci gazowej m 110 842  122 506 

Czynne przyłącza do budynków mieszkalnych szt. 1 296  1 404 

Ludność korzystająca z gazowej osoba 4 488  4 610 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 
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Według danych GUS, na koniec 2021 roku z sieci gazowej korzystało 57,45% ogółu ludności 

gminy. 

 

Wykres 6    Procent mieszkańców korzystających z sieci gazowej w powiecie kolbuszowskim 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

W porównaniu do innych gmin powiatu Gmina Cmolas znajduje się na 4 miejscu jeśli 

chodzi o procent mieszkańców korzystających z sieci gazowej. 

 

 

Gospodarka odpadami 

W wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od dnia 1 

lipca 2013 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Nowy system obejmuje również 

wszystkich mieszkańców gminy Cmolas. Przyjęcie takiego rozwiązania przyczyniło się do 

zwiększenia odbioru odpadów trafiających do instalacji odzysku, jak również do zaniku nielegalnie 

składowanych odpadów w miejscach niedozwolonych. 

Głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe, 

obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty infrastruktury związane z handlem, usługami, itp. 

Wytworzone odpady mają typowy charakter dla gminy wiejskiej. Odbiór odpadów od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne odbywa 

się na podstawie złożonej deklaracji. 

Na terenie  gminy nie ma składowisk i sortowni ale funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki 
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Odpadów Komunalnych w Cmolasie 

Gmina Cmolas od 2018r. do 2021r. miała umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym 

„Zieliński” Zbigniew Zieliński ul. Klasztorna 27A, 26 – 035 Raków. 

Obecnie Gmina Cmolas zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 

nieruchomości zamieszkałych z Dębickimi Zakładami Komunalnymi DEZAKO Sp. z o.o. ul. 

Kościuszki 30, 39 – 200 Dębica. 

 

 

 

Pozostałe podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Cmolas, które są wpisane do 

Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości: 

 SanTa – EKO Sp. z o.o. ul. Holownicza 1, 27 – 600 Sandomierz 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 111A, 36–

100 Kolbuszowa 

 AUTO – ZŁOM Bogusław Paź Przewłoka 46, 27 – 610 Łoniów 

 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Zieliński” Zbigniew Zieliński ul. Klasztorna 

27A, 26 – 035 Raków 

 Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o. ul. 3 – go Maja 35, 36 – 030 Błażowa 

 FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o. ul. Strefowa 8, 36 – 400 Tarnobrzeg 

 Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Komunalna 1, 37 – 450 Stalowa Wola 

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Leśna 1, 39 – 460 Nowa 

Dęba 

 Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy Zenon Haligowski Glinik Charzewski 117, 

38 – 100 Strzyżów 

 Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Łazienna 7, 36 – 050 Sokołów Małopolski, 

 BIOSELECT Sp. z o.o. ul. Łagowska 37, 26-035 Raków, 

 Zajchowski Paweł P.P.H.U. "ASTROMET" 37-405 Jarocin 

W 2020r. odebrano z terenu Gminy Cmolas 587,64 Mg odpadów zmieszanych i 273,98 Mg 

selektywnych. 

W 2021r. odebrano z terenu Gminy Cmolas 720,31 Mg odpadów zmieszanych i 282,97 Mg 

selektywnych. 

 

 

3.15. Planowanie przestrzenne 

Dokumentem określającym kierunki rozwoju przestrzennego gminy jest Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony Uchwały Nr III/26/02 

Rady Gminy Cmolas z dnia 27 grudnia 2002 r. z późniejszymi zmianami. Problematyka Studium 

dotyczy najważniejszych aspektów rozwoju przestrzennego gminy, których rozwiązywanie należy do 

zadań gminy. Służy temu określona w Studium polityka zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia 
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dotyczące tej polityki są wprowadzane do miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego sporządzanych na obszarze gminy. Gmina Cmolas posiada 69 Miejscowych Planów 

Zagospodarowania Przestrzennego o powierzchni 196ha. W chwili obecnej miejscowe plany 

obejmują niewielką część gminy Cmolas. Plan miejscowy jest aktem wnikliwym i szczegółowo 

opisującym zasady gospodarowania przestrzenią na danym obszarze. Na jego podstawie wydawane 

są decyzje administracyjne.  

 

 

Tabela 35 Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na 

przestrzeni lat 2016-2020 

Rodzaj decyzji 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 17 20 8 22 23 22 

Decyzje o warunkach zabudowy, ogółem w tym: 63 50 60 52 65 63 

- decyzje dotyczące zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 
46 45 44 34 53 52 

- decyzje dotyczące zabudowy usługowej 5 2 4 3 1 3 

- decyzje dotyczące innej zabudowy 12 3 12 15 11 8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

 

3.16. Gospodarka finansowa 

 

Budżet Gminy Cmolas na rok 2021 uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/165/21 z dnia 29 

stycznia 2021 r. zakładał: 

 

1. planowane dochody – 42.217.853,40 zł., w tym: 

a) dochody bieżące w kwocie 38.234.979,40 zł. 

- w tym z zakresu administracji rządowej 13.392.840,00 zł. 

b) dochody majątkowe w kwocie 3.982.874,00 zł. 

2. planowane wydatki – 43.821.256,14 zł., w tym: 

a) wydatki bieżące w kwocie 35.374.124,77 zł. 

- w tym z zakresu administracji rządowej 13.392.840,00 zł. 

b) wydatki majątkowe w kwocie 8.447.131,37 zł. 

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 1.603.402,74 zł. sfinansowany przychodami 

pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ustalono przychody budżetu w kwocie 

3.013.422,74 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ustalono rozchody z tytułu spłat rat 

pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne w kwocie 1.410.020,00 zł. 

Zaplanowano limity zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 

500.000 zł z tytułu zaciąganych kredytów. Określone zostały dochody i wydatki w ramach 

szczególnych zasad wykonywania budżetu w roku 2021 wynikające z odrębnych ustaw. Zgodnie  

z przepisami wyliczono i ustalono rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego na 2021 oraz 

https://www.morizon.pl/blog/decyzja-o-warunkach-zabudowy-i-zagospodarowania-terenu/


Strategia rozwoju Gminy Cmolas 

 na lata 2022-2030 
64 

rezerwy ogólną i celową. Zaplanowano odpowiednie upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania 

kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu, 

do dokonywania zmian w planie finansowym oraz lokowania wolnych środków w innych bankach. 

W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania 

z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne gminy, oraz inwestycyjne, 

wprowadzenie nowych zadań do realizacji, zwiększeń i zmniejszeń wydatków i dochodów w ciągu 

roku, na 31 grudnia 2021 r. wykonanie budżetu Gminy Cmolas przedstawia się następująco: 

1) planowane dochody – 42.160.078,34 zł. 

a) dochody bieżące – 40.141.552,32 

b) dochody majątkowe – 2.018.526,02 

2) planowane wydatki – 41.956.528,49 zł. 

a) wydatki bieżące – 37.265.708,59 

b) wydatki majątkowe -4.690.819,90 

 

Realizacja budżetu gminy na 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco: 

1) wykonane dochody – 42.378.801,22 zł. 

a) dochody bieżące –40.482.609,91 

b) dochody majątkowe -1.896.191,31 

2) wykonane wydatki – 40.205.539,80 zł. 

a) wydatki bieżące – 36.020.812,94 

b) wydatki majątkowe – 4.184.726,86 

Na dochody Gminy składają się dochody z następujących grup:  

- dotacje i subwencje bieżące i inwestycyjne  

- podatki i opłaty lokalne  

- dochody z majątku gminy  

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa  

- inne dochody.  

 

Zdecydowanie największy udział w dochodach Gminy mają subwencje. Są to subwencja 

ogólna, oświatowa oraz wyrównawcza oraz dotacje które otrzymywane są na zadania realizowane 

przez GOPS. Na kolejnych miejscach znalazły się: udziały w podatkach budżetu Państwa od osób 

prawnych i fizycznych, podatki lokalne oraz dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące 

.Kolejne pozycje stanowią środki na realizację inwestycji, pozostałe dochody i dochody z majątku 

gminy. 
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Wykres 7 Wysokość pozyskanych środków w ramach programów i projektów unijnych w latach 2016-2021 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 
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4. Gmina w oczach mieszkańców 
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W przeprowadzonej ankiecie udział zadeklarowało 54 mieszkańców gminy. Na podstawie ich opinii zostały zgromadzone następujące dane: 

 Na pytanie: „Jak ocenia Pan/Pani poszczególne sfery życia na terenie Gminy?”  

Wykres 8 Ocena poszczególnych sfer życia na terenie gminy Cmolas w skali 1-5 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety
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 Na pytanie „Proszę wskazać największe atuty Gminy”: 

 

Wykres 9 Największe atuty Gminy Cmolas 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety 

 

Do najwyżej ocenianych walorów gminy Cmolas ankietowani wskazali: 

- Dogodne położenie komunikacyjne , 

- Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego, 

- Duży udział sektora prywatnego w gospodarce. 

Do najniżej ocenianych należą: 

- Sklepy i apteki, 

- Prężne organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców, 

- Wysoka jakość oferty edukacyjnej i bazy oświatowej. 

 

 Na pytanie: „Proszę o wybranie i zaznaczenie 3 - 5 działań z listy, które zdaniem Pani/Pana są 

priorytetowe do wykonania na terenie Gminy w najbliższych latach”: 
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Wykres 10 Priorytetowe do wykonania zadania na terenie Gminy 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety 

Najbardziej priorytetowe zadania według mieszkańców to : 

- Poprawa jakości obsługi medycznej 

- Rozwój oferty edukacyjnej 

- Promocja gminy 

- Realizacja inwestycji wpływających na wzrost konkurencyjności turystycznej 

- Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej  

- Tworzenie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości 

- Zwiększenie wykorzystania OZE 

- Gazyfikacja obszaru gminy 

- Poprawa stanu infrastruktury drogowej 

 

 Na pytanie: „Która branża gospodarcza na terenie  Gminy posiada największy potencjał 

rozwojowy?” ankietowani zdecydowaną większością wskazali budownictwo. 
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Wykres 11 Branże gospodarcze na terenie  Gminy posiadające największy potencjał rozwojowy. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety 

 Na pytanie: „Co Pani/Pana zdaniem powinno być wizytówką Gminy w 2030 r.?” ankietowani 

wskazali udzielanie wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolników.  

 

Wykres 12 Co Pani/Pana zdaniem powinno być wizytówką Gminy w 2030 r.? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety. 
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Wykres 13 Informacje dotyczące ankietowanych mieszkańców gminy Cmolas 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety. 

Dwie ankiety były wypełnione przez osoby, które zadeklarowały, że nie mieszkały na terenie gminy Cmolas. 

  

5,3%

8,8%

24,6%

61,3%

Wykształcenie ankietowanych

podstawowe

zawodowe

średnie

wyższe

7,8%

7,9%

19,6%

61,2%

3,5%

Zatrudnienie ankietowanych

uczeń/student

rolnik

przedsiębiorca

osoba pracująca

osoba bezrobotna



Strategia rozwoju Gminy Cmolas 

 na lata 2022-2030 
73 

5. Wnioski z diagnozy – Analiza SWOT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza SWOT jest powszechnie wykorzystywana w jednostkach administracji publicznej, jako 

narzędzie diagnozy strategicznej. Pozwala ono porównać silne i słabe strony jednostki wynikające z otoczenia 

wewnętrznego, z szansami i zagrożeniami dla rozwoju płynącymi  

z otoczenia zewnętrznego, a także określić ich wzajemne oddziaływanie. Analizy dokonano  

w oparciu o: 
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1. wnioski z opisu charakterystyki gminy;  

2. dane liczbowe, opisowe i przestrzenne pozyskane z gminy oraz ze źródeł zewnętrznych;  

3. wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w okresie marzec - kwiecień.; 

4. spotkań strategicznych. 

 

Tabela 36 Analiza SWOT 

Wymiar społeczny 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 poprawiająca się sytuacja społeczna i 

życiowa mieszkańców, 

 sprawnie działające organizacje 

pozarządowe w obszarze sportu oraz 

kultury, 

 dostępność szkół podstawowych oraz 

placówek wychowania przedszkolnego, 

 

 spadająca liczba ludności na terenie 

gminy, 

 migracje ludzi młodych i 

wykształconych, 

 ograniczony dostęp do specjalistycznej 

opieki zdrowotnej, 

 rosnąca z roku na rok liczba osób 

starszych (wzrastający współczynnik 

obciążenia demograficznego), 

 niski poziom dostosowania budynków 

użyteczności publicznej do potrzeb osób 

niepełnosprawnych i starszych, 

 niewystarczająca oferta opieki nad 

dziećmi do lat 3 – brak żłobka na terenie 

gminy, 

 niewystarczający system aktywizacji osób 

starszych, 

 brak infrastruktury umożliwiającej rozwój 

kapitału ludzkiego, 

 mała ilość organizowanych imprez 

masowych. 

 braki w infrastrukturze kanalizacyjnej i 

gazowej, 

 dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej 

na terenie gminy, 

 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 korzystna struktura wiekowa 

mieszkańców gminy – najliczniej 

reprezentowaną grupą wiekową są osoby 

w wieku produkcyjnym, 

 zmniejszająca się liczba rodzin i osób 

korzystających z pomocy społecznej, 

 rozwój polityki senioralnej, w tym usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych, 

 poprawa warunków życia mieszkańców, 

 dostosowanie infrastruktury budynków 

użyteczności publicznej do potrzeb osób 

starszych i niepełnosprawnych, 

 wzrost aktywności i integracji 

mieszkańców, dzieci i osób starszych, 

 spadek zjawiska wykluczenia 

społecznego, 

 wzrost integracji międzypokoleniowej. 

 rosnące koszty modernizacji, remontów i 

utrzymania placówek oświatowych, 

 migracje mieszkańców do większych 

miast, 

 bierna postawa mieszkańców, 

ograniczone potrzeby integracji 

społecznej, 

 zagrożenie izolacją i wykluczeniem 

społecznym osób starszych, 

 wzrost problemów opiekuńczo 

wychowawczych, 

 zwiększające się kwoty wydatkowane na 

świadczenia społeczne, 

 słaby dostęp do specjalistów w publicznej 

służbie zdrowia. 
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 rozwój polityki senioralnej, w tym usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych, 

 

Wymiar gospodarczy 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 efektywna realizacja aktywnych 

programów rynku pracy, 

 systematycznie wzrastająca liczba 

podmiotów gospodarczych na terenie 

gminy, 

 systematycznie zmniejszająca się liczba 

osób trwale bezrobotnych, 

 doświadczenie w pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych na inwestycje. 

 

 

 postępujący wzrost liczby mieszkańców 

w wieku poprodukcyjnym, przy 

jednoczesnym spadku liczby osób w 

wieku przedprodukcyjnym,  

 dominacja mikroprzedsiębiorstw 

zatrudniających do 9 osób, 

 duży udział powierzchni obszarów 

chronionych prawem w stosunku do 

ogółu powierzchni, co utrudnia 

prowadzenie działalności gospodarczej 

oraz ogranicza możliwości inwestycyjne, 

 migracje zarobkowe mieszkańców, 

 brak terenów inwestycyjnych w gminie. 

 zbyt mała promocja  gminy a zwłaszcza 

jej walorów turystyczno-rekreacyjnych. 

 mała powierzchnia objęta planami 

zagospodarowania przestrzennego, 

 słabo rozwinięta infrastruktura 

turystyczna, baza noclegowa, 

gastronomia, mało parkingów i brak 

informacji turystycznej, 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 wzrost liczby osób pracujących na terenie 

gminy – powstanie nowych zakładów 

pracy zapewniających zatrudnienie, 

 dalszy spadek poziomu bezrobocia na 

terenie gminy, 

 efektywniejsze wykorzystanie walorów 

przyrodniczych do rozwoju 

przedsiębiorczości i turystyki, 

 efektywniejsza promocja produktów 

regionalnych, 

 rozwój rolnictwa ekologicznego, 

 rozwój społeczeństwa informacyjnego, 

 wzrastający poziom udziału dochodów 

majątkowych gminy w  dochodach 

budżetowych ogółem, 

 skuteczne pozyskiwanie środków 

zewnętrznych. wzrost liczby osób 

pracujących na terenie gminy – powstanie 

nowych zakładów pracy zapewniających 

zatrudnienie, 

 

 niewystarczający poziom wiedzy i 

informacji mieszkańców na temat 

możliwości pozyskania środków 

zewnętrznych na własny rozwój, 

 ograniczenie możliwości pozyskania 

środków zewnętrznych na rozwój gminy, 

 nasilenie barier ograniczających 

aktywność zawodową osób ze 

szczególnymi potrzebami, 

 występowanie barier i ograniczeń w 

rozwoju związanych z ochroną przyrody i 

środowiska, 

 brak środków na rozwój gospodarczy i 

turystyczny, 

 brak większych inwestorów. 

Wymiar przestrzenno-środowiskowy 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 korzystna lokalizacja gminy pod kątem 

walorów przyrodniczych i kulturowych, 

 duży potencjał rozwojowy gminy w 

oparciu o turystykę, 

 duża lesistość terenu, 

 niewystarczająca infrastruktura 

turystyczna (hotele, pensjonaty)  

i gastronomiczna (restauracje, bary), 

 niewielka powierzchnia obszaru gminy 

pokryta planami zagospodarowania 



Strategia rozwoju Gminy Cmolas 

 na lata 2022-2030 
76 

 bogate walory krajobrazowe, 

 dobry stan czystości środowiska 

naturalnego, 

 dobra dostępność komunikacyjna gminy, 

 dobra jakość powietrza, 

 poprawiający się stan nawierzchni dróg 

gminnych, 

 odpowiednia realizacja programów na 

rzecz ochrony środowiska, 

 

przestrzennego, 

 brak podziału przestrzeni drogowej dla 

uczestników jej ruchu – brak ścieżek 

rowerowych i niewystarczająca długość 

ciągów pieszych na terenie gminy, 

 niewłaściwy system ogrzewania 

gospodarstw domowych, 

 niewystarczający odsetek inwestowania w 

odnawialne źródła energii w gosp. 

prywatnych, 

 niski poziom wyposażenia gospodarstw 

domowych w infrastrukturę gazową, 

 wzrost liczby odpadów komunalnych, w 

tym niski poziom odpadów komunalnych 

zebranych w sposób selektywny, 

w stosunku do ogółu zebranych odpadów. 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 rewitalizacja obiektów zabytkowych, 

 wzrost zainteresowania turystyką 

rowerową, 

 wykorzystanie możliwości dalszego 

rozwoju infrastruktury drogowej, 

 rozwój infrastruktury mieszkaniowej, 

 rozbudowa infrastruktury technicznej, 

 rozwój elektromobilności na terenie 

gminy oraz odnawialnych źródeł energii, 

 wzrost usług gastronomicznych, 

 aktywna postawa gminy w procesie 

gospodarki niskoemisyjnej, 

 wzrastająca świadomość mieszkańców na 

temat ochrony środowiska, 

 rozbudowa infrastruktury technicznej, 

 

 

 niewykorzystanie potencjału 

rozwojowego gminy, wskutek ograniczeń 

finansowych lub organizacyjnych, 

 brak środków finansowych na realizację 

polityki rozwoju, 

 wzrastająca liczba awarii w sieciach 

wodociągowych i kanalizacyjnych, 

 niewystarczający poziom wiedzy i 

informacji mieszkańców na temat 

możliwości pozyskania środków OZE, 

wymianę pieców itp. niewykorzystanie 

potencjału rozwojowego gminy, wskutek 

ograniczeń finansowych lub 

organizacyjnych, 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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6. Główne problemy w  obszarach strategii 
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Na podstawie przeprowadzonych warsztatów diagnostycznych i strategicznych, analizy 

desk research oraz badań społecznych zostały zidentyfikowane główne problemy Gminy Cmolas.  

 

Na potrzeby pracy nad strategią przyjęta została następująca definicja, czym jest problem 

– nieakceptowana sytuacja odnosząca się do podmiotu strategii, uniemożliwiająca utrzymanie 

pożądanego stanu lub osiągnięcie zamierzonych celów/rezultatów, a także nieakceptowany skutek 

oddziaływania wewnętrznych lub zewnętrznych czynników rozwojowych.  

 

Problemy zostały określone w trzech obszarach:  

 społecznym,  

 infrastruktury i środowiska,  

 gospodarki i promocji gminy. 

 

 

Tabela 37 Główne problemy w obszarze społecznym 

L.p. Podobszar Problemy 

1 Warunki życia 

a) Negatywne skutki behawioralne związane z zagrożeniem 

COVID-19, 

b) Ogromny wzrost uzależnień dzieci od urządzeń 

elektronicznych, 

c) Zaburzona komunikacja interpersonalna (trudność odnalezienia 

się grupie, zamknięcie na inne osoby)  

w odniesieniu do dzieci i młodzieży, 

d) Problem izolacji społecznej, szczególnie osób starszych, 

e) Wzrost liczby osób z zaburzeniami depresyjnymi wynikającymi 

z długotrwałej izolacji, 

f) Zauważalny wzrost wykrywalności chorób (m.in. 

nowotworowych), wynikający z kumulacji osób, które nie były 

zdiagnozowane wcześniej ze względu na ograniczoną 

dostępność do badan diagnostycznych, 

g) Narastające negatywne zjawisko wagarowania i palenia 

papierosów wśród dzieci i młodzieży, 

h) Ograniczona możliwość załatwiania niektórych spraw  

w urzędzie drogą elektroniczną. 

2 

Kultura, sport, 

rekreacja, wypoczynek 

 

a) Niskie zainteresowanie ofertą kulturalną u mieszkańców,  

b) Niewystarczający poziom zainteresowania dostępną ofertą 

kulturową, 

c) Silnie rozwinięty model kultury domowej (rezygnowanie  

z oferty kulturalnej w przestrzeni publicznej na rzecz łatwości 

dostępu do oferty TV, Internetu), 

d) Brak dostępu do różnorodnych form kultury, 

e) Mała dostępność oferty sportowej dla dziewczynek  

i dziewcząt, 

f) Niewystarczająca aktywizacja dziewcząt do zajęć sportowych, 

g) Niewystarczająca oferta sportowa dla dzieci na terenach 

wiejskich, 

h) Nierówny dostęp do dóbr kultury dla osób z terenów wiejskich, 

i) Niewystarczająca oferta sportowa dla osób  

z niepełnosprawnością, dla osób starszych, w szczególności na 

terenach wiejskich, 
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3 

Ochrona zdrowia i 

życia 

 

a) Ograniczony dostęp do pewnych grup lekarzy-specjalistów, 

b) Wydłużony czas oczekiwania na rehabilitację (problem 

ogólnokrajowy, systemowy), 

c) Występowanie zachowań patologicznych, obecność osób 

przebywających pod wpływem alkoholu w miejscach 

publicznych w kontekście zagrożenia demoralizacją dzieci  

i młodzieży oraz bezpieczeństwa dzieci i dorosłych oraz 

samych osób nadużywających alkoholu. 

4 

Opieka i pomoc 

społeczna 

 

a) Brak żłobka, 

b) Niewystarczająca oferta opieki nad osobami starszymi. 

5 
Kapitał ludzki 

 

a) Niewystarczający dostęp do zróżnicowanej oferty kształcenia w 

szkołach zasadniczych i średnich, 

b) Ograniczona oferta zajęć pozalekcyjnych dla dzieci  

i młodzieży, w szczególności w szkołach i na terenach 

wiejskich, 

c) Niewystarczające/ograniczone możliwości podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych w miejscu zamieszkania, 

d) Znacząco ujemny przyrost naturalny, 

e) Niż demograficzny i coraz wyższe koszty utrzymania szkół. 

6 
Kapitał społeczny 

 

a) Niewystarczająca liczba liderów społecznych, 

b) Trudności w dotarciu i zachęceniu, zmotywowaniu, 

mieszkańców do udziału w wydarzeniach organizowanych na 

terenie Gminy, 

c) Niewystarczające - informowanie mieszkańców  

o wydarzeniach organizowanych przez organizacje 

pozarządowe, 

d) Niewystarczająca współpraca organizacji pozarządowych przy 

organizacji wydarzeń przez Urząd Gminy Cmolas, 

e) Zmniejszone zainteresowanie ofertą czasu wolnego  

na terenie gminy (potrzeba zdiagnozowania, z czego  

to wynika), 

f) Niskie zainteresowanie mieszkańców wydarzeniami 

organizowanymi na terenie gminy. 

7 
Potencjał kulturowy 

 

a) Niewystarczająca świadomość potencjału kulturowego gminy 

wśród mieszkańców i jego wpływu na kształtowanie rozwoju 

społecznego i gospodarczego, 

b) Niewystarczający/niski stopień turystycznego wykorzystania 

walorów kulturowych gminy, 

c) Brak obiektu prezentującego w jednym miejscu aspekty 

związane z wielokulturowością i tradycjami w gminie, 

d) Niewystarczający stopień digitalizacji zbiorów kultury gminy 

(historia umiera razem z ludźmi). 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Tabela 38 Główne problemy w obszarze infrastruktura i środowisko 

L.p. Podobszar Problemy 

1 

 

 

Zasoby techniczne  

 

a) Niski poziom bezpieczeństwa pożarowego, 

b) Niewystarczająca powierzchnia obiektów użyteczności 

publicznej. 

2 
Transport, komunikacja 

a) Zbyt wąskie drogi na części terenów gminy  

b) Złe oznakowanie i organizacja części dróg, w szczególności 
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 skrzyżowań, 

c) Niewystarczająca ilość chodników na terenach wiejskich,  

w szczególności na ruchliwych drogach, 

d) Zły stan techniczny części dróg gminnych i powiatowych  

e) Brak ścieżek rowerowych. 

3 

 

Potencjał i ład 

przestrzenny 

 

a) Mała atrakcyjność przestrzeni publicznej,  

b) Wysoki stopień zdezaktualizowania studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

4 
Potencjał ekologiczny  

 

a) Ograniczenia w stosowaniu OZE,  

b) Wysoka energochłonność gminnego oświetlenia ulicznego, 

c) Niska estetyka przestrzeni publicznej spowodowana m.in. 

poprzez występowanie energetycznych i teleinformacyjnych 

linii napowietrznych,  

d) Występowanie źródeł niskiej emisji, 

e) Niekorzystne rozmieszczenie drzew w części terenów 

(zacienienie mieszkań, ograniczenie widoczności 

komunikacyjnej) oraz zagrożenie bezpieczeństwa wynikające z 

drzew rosnących przy ciągach komunikacyjnych. 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 39 Główne problemy w obszarze gospodarki i promocji gminy 

L.p. Podobszar Problemy 

1 

 

Przedsiębiorczość 

 

a) Duże rozproszenie przestrzenne świadczonych usług, 

b) Niewystarczające wsparcie dla przedsiębiorców. 

2 

 

 

Rolnictwo  

 

a) Zmniejszająca się liczba gospodarstw rolnych, 

b) Brak gospodarstw ekologicznych. 

3 
Rynek pracy  

 

 

a) Zbyt mało miejsc pracy na terenie gminy Cmolas, 

b) Niedostatek firm działających na rynku krajowym lub 

globalnym, 

c) Bierność zawodowa osób długotrwale bezrobotnych. 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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7. Plan operacyjny strategii rozwoju Gminy Cmolas na lata 

2022-2030 oraz kierunki interwencji rozwoju Gminy 
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7.1. Misja i wizja 
 

Strategia Rozwoju Gminy Cmolas na lata 2022-2030 jest dokumentem, w którym 

zdiagnozowano aktualną sytuację społeczno-gospodarczą gminy. Zwrócono uwagę zarówno na 

mocne strony, jak i obszary problemowe. W procesie tworzenia i realizacji strategii istotne jest 

również określenie misji i wizji. Są to dwa elementy strategii ukazujące najważniejsze kierunki 

rozwoju.  

Misja koncentruje się na podstawowych wartościach, które przyświecają władzom gminy  

i jej mieszkańcom w procesach rozwojowych. Wskazuje również na czynniki uzasadniające 

przyjęcie określonych wartości jako nadrzędnych. Zawiera w sobie odpowiedzi na pytania: Kim 

jesteśmy? Czym się zajmujemy? Dlaczego? Co jest naszym priorytetem?  

Z kolei wizja to obraz gminy, który będzie efektem realizacji podejmowanej strategii. 

Ukazuje Gminę Cmolas w perspektywie strategicznej – do 2030 roku, zmienioną poprzez realizację 

przyjętych działań i osiągnięcie zamierzonych przez samorząd celów.  

Uwzględniając przyjęte założenia misja Gminy Cmolas brzmi: 

Gmina Cmolas to miejsce dla Ciebie– bezpieczny, otwarty i przyjazny. To wspólnota 

wspierająca lokalną gospodarkę, stawiająca na innowacje, kultywująca bogate dziedzictwo 

kulturowe i stwarzająca atrakcyjne warunki do życia i rozwoju. 

Z kolei wizja Gminy Cmolas to: 

Gmina Cmolas to nowoczesna i bezpieczna Gmina, oferująca swoim mieszkańcom 

możliwość rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturowego, stawiająca na 

innowacyjność i ekologie, pamiętająca o lokalnym dziedzictwie kulturowym. 

Najważniejszą wartością dla rozwoju Gminy Cmolas są mieszkańcy i związany z nimi rozwój. Cel 

ten będzie osiągnięty poprzez zapewnienie im godnych warunków bytowych, rozwój 

społeczeństwa oraz poczucie stabilizacji w przyszłości. Gmina będzie miejscem przyjaznym  

i bezpiecznym dla wszystkich grup społecznych. Ważnym elementem rozwoju Gminy Cmolas jest 

również środowisko przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe. Z tego względu Gmina będzie dążyć 

do poprawy stanu środowiska oraz wdrażać działania wspierające rozwój gospodarczy oparty na 

wewnętrznym potencjale. 

 

 

7.2. Cele strategiczne rozwoju w wymiarze przestrzennym, gospodarczym i 

społecznym. Kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów 

strategicznych. Oczekiwane rezultaty planowanych działań oraz 

wskaźniki ich osiągnięcia 
 

 

Na podstawie diagnozy aktualnego stanu Gminy Cmolas, jego sytuacji społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej oraz uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, a także dążąc do 

osiągnięcia stanu Gminy opisanego w wizji rozwoju określono 3 cele strategiczne, którymi są: 
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Cel strategiczny 1 
Infrastruktura podnosząca jakość życia mieszkańców i poprawiająca stan 

środowiska naturalnego 

Cel strategiczny 2 Zrównoważony rozwój gospodarczy oparty na wewnętrznym potencjale 

Cel strategiczny 3 Usługi społeczne kreujące lokalną tożsamość mieszkańców 

 

Cele strategiczne będą osiągnięte poprzez realizację celów operacyjnych, które 

zaprezentowano w tabeli poniżej. 

CELE STRATEGICZNE 

CEL STRATEGICZNY 1 

Infrastruktura podnosząca 

jakość życia mieszkańców i 

poprawiająca stan środowiska 

naturalnego 

CEL STRATEGICZNY 2 

Zrównoważony rozwój 

gospodarczy oparty na 

wewnętrznym potencjale 

CEL STRATEGICZNY 3 

Usługi społeczne kreujące 

lokalną tożsamość 

mieszkańców 

CELE OPERACYJNE 

1.1. Zwiększenie 

przestrzennej 

dostępności i 

spójności Gminy 
 

2.1. Rozwój gospodarczy 

wykorzystujący 

potencjały Gminy 
 

3.1. Zapewnienie 

wysokiej jakości 

usług edukacyjno-

kulturalnych 
 

1.2. Wzrost atrakcyjności 

osiedleńczej Gminy 
 

2.2. Oferta sportowo-

rekreacyjna 

dostosowana do 

potrzeb mieszkańców 
 

3.2. Podniesienie jakości 

opieki i ochrony 

zdrowia 

mieszkańców 
 

1.3. Poprawa stanu 

środowiska 

naturalnego, w tym 

jakości powietrza 
 

2.3. Promocja 

dziedzictwa 

lokalnego 
 

3.3. Rozwój działań 

społecznych 

mających na celu 

budowanie 

tożsamości 

mieszkańców z 

Gminą 
 

OSI I OSI II OSI III 

 

Cele strategiczne Gminy Cmolas odwzorowują obszary rozwojowe w sferze społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej, które są zależne od siebie i wzajemnie się przenikają. Podstawą  

do podejmowania działań w sferze gospodarczej i społecznej powinno być racjonalne 

gospodarowanie przestrzenią oraz ochrona ładu przestrzennego. Z kolei zadania realizowane  

w zakresie infrastruktury technicznej będą podstawą do realizacji zadań w sferze gospodarczej, 

rozwoju usług społecznych, a także pozytywnie wpłyną na poprawę jakości środowiska 

przyrodniczego. Cele osiągnięte w ramach sfery społecznej i gospodarczej wpłyną również na 

poprawę jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni. 

CEL STRATEGICZNY 1 

INFRASTRUKTURA PODNOSZĄCA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKANCÓW 

Cel operacyjny 1.1. Zwiększenie przestrzennej dostępności i spójności Gminy  

Cel operacyjny 1.2. Wzrost atrakcyjności osiedleńczej Gminy  

Cel operacyjny 1.3. Poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym jakości powietrza  
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Jakość skomunikowania Gminy Cmolas z innymi ważnymi ośrodkami na terenie 

województwa podkarpackiego stanowić będzie w przyszłości podstawę dla jej dalszego rozwoju 

gospodarczego oraz społecznego. Sieć drogowa na terenie Gminy będzie sukcesywnie 

rozbudowywana i modernizowana. Wzdłuż niej tworzyć się będzie w pełni uzbrojone i połączone 

tereny przeznaczone na przyszłe zainwestowanie oraz rozwijać się będą przedsiębiorstwa już 

istniejące. Zwiększeniu bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania dróg służyć będzie rozbudowa 

systemu ścieżek pieszo-rowerowych oraz modernizacja źródeł oświetlenia w poszczególnych 

miejscowościach na terenie Gminy. 

Aby zapewnić wysoką jakość życia mieszkańców planuje się też podnieść standard oraz 

dostępność do infrastruktury podstawowej. Kluczowe działania w tym zakresie dotyczyć będą 

rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich oraz modernizacja tej sieci na terenie 

Cmolasu. Rozbudowa sieci gazociągowej pozwoli zwiększyć dostępność tego rodzaju paliwa dla 

mieszkańców Gminy oraz przełoży się na osiągnięcie korzystnych efektów środowiskowych  

w postaci redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Stworzenie odpowiednich warunków do 

rozwoju szerokopasmowej sieci internetowej pozwoli zredukować problem wykluczenia 

cyfrowego wśród mieszkańców Gminy. Rewitalizacja poszczególnych przestrzeni poprawi 

estetykę przestrzeni w Gminie oraz stanowić będzie dodatkową zachętę do odwiedzania lub 

osiedlania się na jej terenie. 

W celu zapewnienia nieprzerwanego i swobodnego dostępu mieszkańców do zasobów 

wody pitnej planuje się budowę nowych źródeł poboru wody. Osiągnięciu dodatkowych efektów 

w zakresie ochrony środowiska naturalnego na obszarze gminy służyć będzie wsparcie wymiany 

źródeł ciepła na bardziej ekologiczne (niskoemisyjne, zeroemisyjne). Wsparcie działań w zakresie 

gromadzenia i oczyszczania ścieków komunalnych na obszarach, które nie posiadają dostępu do 

sieci gminnej pozwoli ograniczyć skutki ich niekontrolowanego odpływu do środowiska. 

Powyższe cele operacyjne stanowić będą podstawę do realizacji konkretnych działań, które 

zamieszczono w tabeli poniżej. 
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CEL STRATEGICZNY 1 

INFRASTRUKTURA PODNOSZĄCA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKANCÓW 

Cel operacyjny 
KIERUNKI DZIAŁAŃ 

 

OCZEKIWANE 

REZULTATY 

PLANOWANYCH 

DZIAŁAŃ 

WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA 

DZIAŁAŃ 
Wartość bazowa Wartość 2030 

 

1.1. Zwiększenie 

przestrzennej 

dostępności i 

spójności Gminy 

 

 

1) Modernizacja sieci 

dróg gminnych 

2) Rozbudowa sieci 

ścieżek pieszo-

rowerowych w Gminie 

we współpracy 

z gminami ościennymi 

3) Współpraca z 

Zarządem Dróg 

Powiatowych w zakresie 

budowy, rozbudowy i 

modernizacji 

4) Dostosowanie 

infrastruktury i 

organizacji ruchu w 

przebiegu i otoczeniu 

Drogi Krajowej nr 9 w 

związku z planowaną 

budową obwodnic na 

terenie sąsiednich gmin, 

która ma wpływ na 

bezpieczeństwo i komfort 

życia mieszkańców 

Gminy Cmolas 

 rozbudowa i poprawa 

stanu siatki drogowej 

na obszarze Gminy 

(drogi gminne, 

powiatowe) 

 Zniwelowanie 

wpływu planowanej 

budowy obwodnic na 

terenie sąsiednich 

gmin na pogorszenie 

komfortu i 

bezpieczeństwa 

mieszkańców Gminy 

 Zwiększenie 

bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na 

obszarze gminy 

 Ograniczenie wpływu 

ruchu tranzytowego na 

DK9 przebiegającego 

przez centrum 

Cmolasu i Hadykówkę 

na bezpieczeństwo 

mieszkańców 

długość wybudowanych dróg 

gminnych (km) 
102,87 102,87 < 

długość zmodernizowanych dróg 

gminnych (km) 
8 8 < 

długość zmodernizowanych dróg 

we współpracy z Powiatem (km) 
0 0 < 

długość wybudowanych dróg i 

ścieżek rowerowych (km) 
0 0 < 

długość wybudowanych chodników 

(m) 
1 443 1 443< 

długość zmodernizowanych 

chodników (m) 
943 943< 
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5) Rozbudowa i 

modernizacja sieci 

chodników w 

miejscowościach na 

terenie Gminy 

 

6) Modernizacja systemu 

oświetlenia ulicznego 

 

 Powstanie 

infrastruktury 

podnoszącej 

bezpieczeństwo 

(bezpieczne zjazdy z 

DK9, urządzenia 

monitoringu i 

zapobiegania 

wykroczeniom 

drogowym: fotoradar, 

odcinkowy pomiar 

prędkości, bezpieczne 

przejścia dla pieszych, 

rondo lub sygnalizacja 

świetlna na głównych 

skrzyżowaniach) 

 zachęcenie 

mieszkańców do 

korzystania z 

transportu 

rowerowego 

 zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń i CO2 

do atmosfery 

związanej z tzw. 

emisją liniową 

 wzrost atrakcyjności 

inwestycyjnej gminy 

 

liczba zmodernizowanych punktów 

oświetlenia ulicznego (szt.) 

 

32 32 < 

 

1.2. Wzrost 

1) Rozbudowa i 

modernizacja sieci 
 polepszenie jakości 

długość 

rozbudowanej/zmodernizowanej 
186,6 186,6 < 
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atrakcyjności 

osiedleńczej Gminy 

 

 

wodociągowej oraz 

zwiększenie 

przepustowości 

istniejącej sieci 

2) Rozbudowa sieci 

kanalizacji sanitarnej na 

terenach wiejskich 

 

3) Współpraca z 

operatorami w zakresie 

rozbudowy sieci 

gazociągowej 

 

4) Stworzenie możliwości 

podłączenia do 

szerokopasmowej sieci 

internetowej w całej 

Gminie 

 

6) Rewitalizacja 

przestrzeni publicznej 

 

7) Instalacja monitoringu 

 

8) Ograniczenie 

środowiska wodnego 

dzięki zmniejszeniu 

niekontrolowanego 

odpływu ścieków 

 polepszenie jakości 

istniejącej sieci 

wodociągowo-

kanalizacyjnej w 

Gminie Cmolas 

 polepszenie jakości 

powietrza dzięki 

rozwojowi sieci 

gazowej 

 ograniczenie 

problemu 

wykluczenia 

cyfrowego wśród 

mieszkańców Gminy 

 zwiększenie 

atrakcyjności Gminy 

pod względem 

nowych 

mieszkańców i 

przedsiębiorców 

 poprawa estetyki i 

sieci wodociągowej (km) 

 

długość 

rozbudowanej/zmodernizowanej 

sieci kanalizacyjnej (km) 

119,3 119,3 < 

procent mieszkańców mających 

dostęp do sieci wodociągowej (%) 
97,7 97,7 < 

procent mieszkańców mających 

dostęp do sieci kanalizacyjnej (%) 
65,15 65,15 < 

procent mieszkańców mających 

dostęp do sieci gazowej (%) 
64,23 64,23 < 

liczba mieszkańców korzystających 

z dostępu do Internetu (os.) 
5120 5120 < 

liczba zrealizowanych 

przedsięwzięć w zakresie 

rewitalizacji przestrzeni publicznej 

(szt.) 

12 12< 
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niekontrolowanej i 

rozproszonej zabudowy 

poprzez aktualizację i 

opracowanie nowych 

miejscowych planów 

zagospodarowania 

przestrzennego 

 

funkcjonalności 

przestrzeni 

publicznej 

 udział powierzchni Gminy pokrytej 

miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego 

(%) 

 

1,46 1,46 < 

 

1.3. Poprawa stanu 

środowiska 

naturalnego, w tym 

jakości powietrza 

 

 

1) Budowa nowych 

źródeł poboru wody 

2) Budowa zbiornika 

retencyjnego wody 

uzdatnionej na ujęciu 

wody w Gminie Cmolas 

3) Promowanie retencji 

wody 

4) Wsparcie wymiany 

źródeł ciepła na 

ekologiczne 

5) Termomodernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej 

6) Zwiększenie 

świadomości 

 zwiększenie 

atrakcyjności Gminy 

pod względem 

nowych 

mieszkańców i 

przedsiębiorców 

 zwiększenie 

świadomości 

mieszkań-ców w 

zakresie ochrony 

środowiska oraz 

postępowania z 

odpadami 

 zwiększenie liczby 

gospodarstw do-

liczba nowych źródeł poboru wody 

(szt.) 
1 1 < 

liczba usuniętych 

wysokoemisyjnych źródeł ciepła 

(szt.) 

2 2 < 

liczba budynków użyteczności 

publicznej z przeprowadzoną 

termomodernizacją (szt.) 

1 1 < 
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ekologicznej 

mieszkańców 

7) Promowanie segregacji 

wytwarza-nych odpadów 

komunalnych 

8) Zinwentaryzowanie i 

zlikwidowanie dzikich 

wysypisk śmieci 

9) Wsparcie działań w 

zakresie gromadzenia i 

utylizacji ścieków 

komunalnych z terenów 

wiejskich 

10) Nadzór nad 

przemysłowymi źródłami 

emisji lotnych związków 

do powietrza na terenie 

gminy, współpraca z 

instytucjami nadzoru i 

kontroli 

mowych 

ogrzewanych 

niskoemisyjnymi 

źródłami ciepła 

 zwiększenie dostępu 

do zasobów wody 

pitnej na terenie 

Gminy 

 zwiększenie udziału 

energii pozyski-

wanej ze źródeł 

odnawialnych 

 poprawa 

ekologicznego 

wizerunku Gminy 

 przeciwdziałanie 

skutkom zmian 

klimatu 

 zmniejszenie 

uciążliwości hałasu  

i odoru dla 

mieszkańców przez 

ograniczenie emisji 

lotnych związków do 

powietrza  

z zakładów 

produkcyjnych  

i przetwórczych. 

 

liczba przeprowadzonych kampanii 

społecznych w zakresie edukacji 

ekologicznej (szt.) 

0 0 < 

liczba mieszkańców korzystających 

ze wsparcia w zakresie inicjatyw 

pro-ekologicznych (os.) 

0 0 < 

udział odpadów segregowanych w 

ogólnej liczbie odpadów (%) 
28,20 28,20 < 

osiągnięte poziomy recyklingu (%) 

 
100 100 
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CEL STRATEGICZNY 2 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY OPARTY NA WEWNĘTRZNYM 

POTENCJALE GMINY 

 

Cel operacyjny  2.1. Rozwój gospodarczy wykorzystujący potencjały Gminy  

Cel operacyjny 2.2 Oferta sportowo-rekreacyjna dostosowana do potrzeb mieszkańców  

Cel operacyjny 2.3. Promocja dziedzictwa lokalnego  

 

Wzrost zamożności mieszkańców Gminy Cmolas powinien zostać osiągnięty na drodze 

stabilnego i trwałego wzrostu gospodarczego, z poszanowaniem poszczególnych elementów 

lokalnego środowiska i przestrzeni oraz zapewnieniem wysokiego standardu usług społecznych. 

Podejmowane działania powinny zmierzać do aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy oraz 

tworzenia atrakcyjnych warunków do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. 

Gmina na tej drodze powinna wykorzystywać wewnętrzny potencjał płynący z jej rolniczego 

charakteru, np. poprzez wsparcie działań w zakresie dywersyfikacji źródeł dochodów  

w gospodarstwach rolnych położonych na jej obszarze. Szczególnej uwadze należy także poddać 

sytuację na lokalnym rynku pracy. W tym zakresie należy podjąć działania zmierzające do wsparcia 

edukacji zawodowej, a także dostosowania kierunków i programów kształcenia do potrzeb 

wyrażanych przez pracodawców. Opracowanie nowego Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Cmolas pozwoli zoptymalizować i uporządkować 

politykę przestrzenną Gminy pod kątem miejsc koncentracji prowadzenia działalności 

gospodarczej. Tworzyć należy także warunki do rozbudowy istniejących  

i powstawania nowych instalacji pozyskujących energię elektryczną i cieplną z tzw. odnawialnych 

źródeł energii. 

Zrównoważony rozwój gospodarczy to także poprawa w zakresie możliwości korzystania  

z pozagospodarczej oferty Gminy. W Gminie podjęte zostaną działania z obszaru rozwoju oferty 

sportowo-rekreacyjnej oraz społeczno-kulturowej. 

Promocja dziedzictwa lokalnego stanie się istotnym elementem polityki prowadzonej przez 

Gminę. Jej podstawowym elementem stanie się utworzenie nowego szlaku rowerowego na terenie 

Gminy Cmolas skupiającego najważniejsze walory historyczne, kulturowe oraz przyrodnicze 

Gminy. Planowane działania obejmują także renowację zabytkowych obiektów architektury oraz 

podjęcie intensywnych działań promocyjnych. 
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CEL STRATEGICZNY 2 

Zrównoważony rozwój gospodarczy oparty na wewnętrznym potencjale 

Cel operacyjny KIERUNKI DZIAŁAŃ 
OCZEKIWANE REZULTATY 

PLANOWANYCH DZIAŁAŃ 

WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA 

DZIAŁAŃ 

 

Wartość 

bazowa 

Wartość 

2030 

 

2.1. Rozwój gospodarczy 

wykorzystujący po-

tencjały Gminy 

 

 

1) Opracowanie i uchwalenie 

nowego Studium uwarunkowań i 

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Cmolas 

2) Tworzenie warunków do 

rozbudowy przemysłowych 

instalacji OZE na terenie Gminy 

3) Podejmowanie działań 

zmierzających do aktywizacji 

zawodowej mieszkańców Gminy 

4) Tworzenie warunków do 

rozwoju działalności usługowej na 

obszarze Gminy 

5) Wsparcie działań zmierzających 

do dywersyfikacji źródeł 

dochodów w gospodarstwach 

rolnych 

6) Wsparcie edukacji zawodowej 

do-stosowanej do potrzeb 

lokalnego rynku pracy 

 zwiększenie atrakcyjności 

inwestycyjnej Gminy 

 zwiększenie liczby ofert 

inwestycyjnych na obszarze 

Gminy 

 zwiększenie liczby nowych 

przedsięwzięć inwestycyjnych 

(napływ nowego kapitału 

inwestycyjnego) na terenie 

Gminy 

 aktywizacja gospodarcza 

mieszkańców Gminy (np. poprzez 

zakładanie przez nich nowych 

działalności gospodarczych) 

 zwiększenie atrakcyjności 

lokalnego rynku pracy 

 promocja lokalnych producentów 

i ich wyrobów 

 zmniejszenie bezrobocia 

 

zmniejszenie bezrobocia (os.) 1744 1744 > 

liczba mieszkańców 

korzystająca ze wsparcia 

doradczego w zakresie 

zakładania i rozwoju działalności 

(os.) 

54 54 < 

liczba lokalnych producentów i 

wyrobów (szt.) 
42 42 < 

udział bezrobotnych w liczbie 

mieszkańców w wieku 

produkcyjnym (%) 

5,9 5,9 < 

 

2.2. Oferta sportowo-

1) Rozwój oferty pozalekcyjnych 

zajęć sportowych dla dzieci i 
 

liczba powstałych obiektów 

sportowych (szt.) 
0 0 < 
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rekreacyjna 

dostosowana do potrzeb 

mieszkańców 

 

 

dorosłych mieszkańców Gminy 

2) Rozwój oferty spędzania 

wolnego czasu na wsiach z 

wykorzystaniem świetlic 

wiejskich 

3) Promocja i rozwój pozostałej 

infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej 

 

 rozwój bazy infrastruktury 

sportowej na terenie Gminy 

 poszerzenie oferty spędzania 

wolnego czasu dla dzieci i 

dorosłych 

 wzrost aktywności sportowej 

mieszkańców Gminy 

liczba powstałych obiektów 

rekreacyjnych (szt.) 
0 0 < 

liczba zorganizowanych 

sportowych zajęć 

pozalekcyjnych (szt.) 

10 10 < 

liczba uczestników zajęć na 

świetlicach wiejskich (os./rok) 
117 117 < 

 

2.3. Promocja 

dziedzictwa lokalnego 

 

 

 

1) Utworzenie szlaku rowerowego 

2) Renowacja zabytkowych 

obiektów na terenie Gminy 

3) Remonty kościołów i otoczenia 

4) Budowa szlaku architektury 

drewnianej 

5) Promocja lokalnego 

dziedzictwa kulturowego 

 

 zwiększenie możliwości 

rekreacyjnego wykorzystania 

potencjału wynikającego 

z położenia i walorów gminy 

 promocja turystyczna 

i rekreacyjna oferty gminy 

 zwiększenie zainteresowania 

ofertą turystyczną gminy 

 zapewnienie oferty spełniającej 

oczekiwania nowoczesnego 

modelu podróżowania 

i wypoczynku 

 poszerzenie oferty rekreacyjnej 

oraz oferty spędzania czasu 

wolnego dla mieszkańców 

 

liczba powstałych szlaków 

rowerowych (szt.) 
0 0 < 

długość powstałych ścieżek i 

dróg rowerowych (km) 
0 0 < 

liczba zabytkowych obiektów 

poddanych renowacji (szt.) 
2 2 < 

liczba wydarzeń w zakresie 

promocji lokalnego dziedzictwa 

kulturowego (szt.) 

1 1 < 
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CEL STRATEGICZNY 3 

USŁUGI SPOŁECZNE KREUJĄCE LOKALNĄ TOŻSAMOŚĆ MIESZKAŃCÓW 

 

Cel operacyjny  3.1. Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjno-kulturalnych  

Cel operacyjny  3.2. Podniesienie jakości opieki i ochrony zdrowia mieszkańców  

Cel operacyjny 3.3. Rozwój działań społecznych mających na celu budowanie tożsamości mieszkańców 

z Gminą  

 

W ślad za proponowanymi wcześniej rozwiązaniami w zakresie prowadzenia polityki 

przestrzennej i gospodarczej w Gminie, podążać będą nowoczesne społeczne rozwiązania 

podnoszące jakość życia mieszkańców. Planowane w tym zakresie działania będą służyć  

w pierwszej kolejności podniesieniu oferty edukacyjnej dla wszystkich grup jej mieszkańców. 

Planuje się poszerzenie tej oferty oraz modyfikację istniejących zajęć, w celu ich lepszego 

dopasowania do potrzeb rynku pracy. Gmina wpierać będzie zajęcia i programy zmierzające do 

dokształcania się i doskonalenia zawodowego także w przypadku osób dorosłych. Rozwijać się 

będzie różne formy edukacji międzypokoleniowej. Zwiększenie liczby dostępnych miejsc opieki 

nad dziećmi do lat trzech oraz w przedszkolach pozwoli osobom obecnie biernym zawodowo  

(w szczególności kobietom opiekującym się małymi dziećmi) na powrót na rynek pracy, co z kolei 

przełoży się na podniesienie standardu życia tych rodzin. Wszystkie te działania będą także 

wymagały podniesienia kompetencji zawodowych wśród nauczycieli i osób zajmujących się 

edukacją. Poszerzeniu ulegnie oferta kulturalna skierowana do mieszkańców Gminy Cmolas,  

a także stworzone zostaną nowe miejsca spotkań dla młodzieży. 

W Gminie dostrzega się także konieczność podniesienia jakości usług w zakresie ochrony  

i profilaktyki zdrowia ludzi. Podjęte zostaną dodatkowe działania zmierzające do zwiększenia 

dostępności mieszkańców do lekarzy specjalistów. Działania te będą dodatkowo wspierane poprzez 

promocję i rozwój profilaktyki zdrowego trybu życia. Ważnym celem będzie także ograniczenie 

negatywnych społecznych skutków wystąpienia epidemii Covid-19. W tym celu wykorzystywać 

się będzie (oprócz narzędzi instytucjonalnych) możliwości stwarzane przez aktywne włączenie się 

lokalnego społeczeństwa w życie Gminy (np. poprzez rozwój wolontariatu). 

Nadrzędnym celem podejmowanych działań będzie jednak budowa społeczeństwa 

obywatelskiego, które będzie charakteryzować się poczuciem silnego związku i odpowiedzialności 

za funkcjonowanie i status Gminy. Wspierać się będzie działania służące rozwojowi budownictwa 

mieszkaniowego (w tym budownictwa komunalnego). W sposób szczególny wspierać się będzie 

młode rodziny i rodziny z dziećmi. Wzmocnieniu ulegną procesy związane z promocją lokalnych 

przedsiębiorców i wytwarzanych przez nich produktów. Lokalne grupy zainteresowań kojarzyć 

będą ze sobą osoby posiadające podobne pasje i zainteresowania. 

Powyższe cele operacyjne stanowić będą podstawę do realizacji konkretnych działań, które 

zamieszczono w tabeli poniżej. 
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EL STRATEGICZNY 3 

USŁUGI SPOŁECZNE KREUJĄCE LOKALNĄ TOŻSAMOŚĆ MIESZKAŃCÓW 

Cel operacyjny KIERUNKI 

DZIAŁAŃ 

OCZEKIWANE 

REZULTATY 

PLANOWANYCH 

DZIAŁAŃ 

WSKAŹNIKI 

OSIĄGNIĘCIA DZIAŁAŃ 

 

Wartość bazowa Wartość 2030 

 

3.1. Zapewnienie 

wysokiej jakości 

usług edukacyjno-

kulturalnych 

 

 

 

1) Poszerzenie oferty 

edukacyjnej w 

szkołach na terenie 

Gminy 

2) Tworzenie oferty 

edukacyjnej 

odpowiadającej na 

zapotrzebowanie 

rynku pracy 

3) Tworzenie oferty 

edukacyjnej w 

zakresie dokształcania 

się i doskonalenia 

zawodowego wśród 

osób dorosłych 

4) Rozwijanie form 

edukacji 

międzypokoleniowej 

5) Zwiększenie liczby 

miejsc w żłobkach i 

przedszkolach 

6) Tworzenie zachęt 

 

 poprawa jakości 

kształcenia w gminnych 

placówkach 

edukacyjnych 

 ograniczenie problemów 

w nauce dotykających 

uczniów gminnych 

placówek edukacyjnych 

 poprawa atrakcyjności 

oferty edukacyjnej na 

obszarze Gminy 

 poprawa wyników 

kształcenia uczniów 

 zwiększenie 

atrakcyjności oferty zajęć 

pozalekcyjnych 

 zwiększenie 

atrakcyjności oferty 

spędzania wolnego czasu 

dla uczniów 

 stworzenie możliwości 

przekwalifikowania się 

liczba 

zmodyfikowanych/wdrożony

ch zajęć pozalekcyjnych (szt.) 

17 17 < 

liczba nauczycieli, którzy 

podjęli proce dokształcania 

lub doskonalenia 

zawodowego (os.) 

28 28 < 

liczba nowych miejsc opieki 

nad dziećmi do lat 3 (szt.) 
0 0 < 

liczba nowych miejsc przed-

szkolnych (szt.) 
0 0 < 

liczba nowych form edukacji 

międzypokoleniowej (szt.) 
0 0 < 

liczba nowych miejsc spotkań 

dla młodzieży (szt.) 
2 2 < 
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w zakresie 

podnoszenia 

kompetencji 

zawodowych wśród 

nauczy-cieli 

7) Rozwój oferty 

kulturalnej dla 

mieszkańców 

 

dla osób mających 

trudności ze znalezieniem 

zatrudnienia 

 ograniczenie poziomu 

bezrobocia 

 wzrost kwalifikacji 

zawodowych 

mieszkańców 

 lepsze dopasowanie 

strony podażowej i 

popytowej lokalnego 

rynku pracy 

 

 

3.2. Podniesienie 

jakości opieki i 

ochrony zdrowia 

mieszkańców 

 

 

 

1) Wsparcie działań 

mających na celu 

zwiększenie 

dostępności lekarzy 

specjalistów 

2) Rozwój i promocja 

instytucji 

wolontariatu 

3) Promocja i rozwój 

profilaktyki 

zdrowotnej wśród 

mieszkańców 

4) Wsparcie działań 

niwelujących 

zdrowotne i społeczne 

 

 poprawa stanu zdrowia 

mieszkańców Gminy 

 zwiększenie dostępności 

do lekarzy specjalistów 

 wzrost świadomości 

zdrowotnej 

mieszkańców Gminy 

 wzrost zaangażowania 

mieszkańców w życie 

społeczne Gminy 

 wzrost liczby aktywnych 

wolontariuszy na ternie 

Gminy 

 ograniczenie natężenie 

negatywnych 

liczba gabinetów lekarzy 

specjalistów na terenie gminy 

(szt.) 

1 1 < 

liczba aktywnych 

wolontariuszy (os.) 
140 140 < 

liczba zorganizowanych 

wydarzeń o charakterze 

profilaktyki zdrowia (szt.) 

1 1 < 

liczba podjętych działań w 

zakresie ograniczenia 

negatywnych skutków 

pandemii Covid-19 (szt.) 

1 1 < 
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skutki pandemii 

Covid-19 

 

społecznych skutków 

pandemii Covid-19 

 integracja mieszkańców 

 

 

3.3. Rozwój działań 

społecznych 

mających na celu 

budowanie 

tożsamości 

mieszkańców z 

Gminą 

 

 

 

1) Rozwój 

budownictwa 

mieszkaniowego, w 

tym budownictwa 

komunalnego 

2) Działania w 

zakresie wsparcia 

młodych rodzin 

3) Promocja 

lokalnych tradycji i 

produktów 

4) Promocja i 

wsparcie tworzenia 

lokalnych grup 

zainteresowań 

5) Wspieranie 

inicjatyw społecznych 

6) Dostosowanie 

przestrzeni publicznej 

i usług do wymagań 

wszystkich mieszkań-

ców 

7) Przeciwdziałanie 

 wzrost liczby 

dostępnych mieszkań na 

rynku nieruchomości 

 poprawa jakości 

budownictwa 

mieszkaniowego, w tym 

budownictwa 

komunalnego 

 wzrost atrakcyjności 

osiedleńczej gminy 

 ograniczenie 

negatywnych trendów 

 aktywizacja społeczna 

mieszkańców gminy, w 

tym w szczególności 

młodzieży 

 rozwój oferty spędzania 

wolnego czasu na 

terenie gminy 

 wzrost zaangażowania 

mieszkańców w życie 

społeczne gminy 

 wzrost 

liczba nowych mieszkań od-

danych do użytku, w tym 

mieszkań komunalnych (szt.) 

176 176 < 

 

liczba form wsparcia 

młodych rodzin (szt.) 

 

10 10 < 

liczba podjętych działań w 

zakresie promocji lokalnych 

tradycji i produktów (szt.) 

0 0 < 

liczba utworzonych 

lokalnych grup zainteresowań 

(szt.) 

0 0 < 



Strategia rozwoju Gminy Cmolas 

 na lata 2022-2030 
97 

izolacji i 

marginalizacji osób ze 

szczególnymi 

potrzebami 

 

rozpoznawalności 

lokalnych producentów, 

produktów i marek 

 zapewnienie 

swobodnego dostępu do 

dóbr, usług oraz 

możliwości w życiu 

społecznym i 

publicznym osób ze 

szczególnymi 

potrzebami 

 zmniejszenie liczby 

osób zagrożonych 

ubóstwem i 

wykluczeniem 

społecznym 

 

 

liczba osób zagrożona 

ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym na terenie Gminy 

(os.) 

 

234 234 > 
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Kierunki interwencji rozwoju gminy:  

W zakresie infrastruktury technicznej:  

 Poprawa infrastruktury drogowej (dróg, chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia, 

parkingów) przyczyni się do zwiększenia mobilności i bezpieczeństwa mieszkańców, jak 

również zwiększy atrakcyjność turystyczną gminy.  

 Wraz z rozwojem gospodarczym, gmina musi zapewnić mieszkańcom najważniejsze 

potrzeby, w tym m.in. związane z mieszkalnictwem i z dostępem do podstawowych 

potrzeb. Gmina zaplanowała realizacje inwestycji związanych z gospodarką wodno-

ściekową.  

W zakresie środowiska:  

 W gminie Cmolas będą realizowane działania w celu w celu ochrony środowiska  

i niskoemisyjności (m.in. termomodernizacja, wymiana pieców, ochrona 

bioróżnorodności).  

W ramach zadań środowiskowych można jeszcze wyróżnić: budowę instalacji 

fotowoltaicznej, wymianę na energooszczędne oświetlenie uliczne.  

W zakresie infrastruktury społecznej: 

 Ważnymi inwestycjami w obszarze społecznym będzie tworzenie warunków do rozwoju 

dostępu do specjalistycznych usług medycznych.  

 Tworzenie i wspieranie warunków do aktywizacji osób starszych, placówek pobytu 

dziennego i terapii zajęciowej. 

W zakresie turystyki i sportu:  

 Nadanie obszarom i obiektom nowych funkcji społecznych, integracyjnych i edukacyjnych 

oraz zwiększenie dostępności infrastrukturalnej dla osób z niepełnosprawnościami i osób 

starszych. Poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej gminy Cmolas poszerzy 

ofertę turystyczną, rekreacyjną i sportową dla mieszkańców i turystów.  

 Na terenie gminy powstaną nowe miejsca wypoczynku i rekreacji, które zwiększą 

atrakcyjność turystyczną gminy i stworzą możliwość utworzenia gminy turystyczną 

całorocznie. Jednym z głównych planów związanych z rozwojem turystyki i sportu  

w mieście jest dalszy rozwój obiektów sportowych, budowa nowych obiektów sportowych, 

tworzenie szlaków i tras rowerowych, miejsc wypoczynku.  

W zakresie gospodarczej:  

 Ważnym kierunkiem rozwoju Gminy jest stworzenie dobrych warunków prowadzenia 

działalności gospodarczej, m.in. poprzez prowadzenie działań rozwojowych dla inicjatyw 

gospodarczych oraz dialog społeczny z przedsiębiorcami.  

Kierunki działań będą realizowane przez Gminę Cmolas za pośrednictwem:  

 Urzędu Gminy we Cmolasie, 

 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie,   

 Ośrodka Kultury w Cmolasie,   

 Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie,   

 Służb dbających o bezpieczeństwo mieszkańców (policja, ochotnicza straż pożarna),  

 Szkół, przedszkoli,  

 Wspólnot mieszkaniowych,  

 Organizacji pozarządowych,  

 Przedsiębiorców. 
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8. Wieloletni Plan inwestycyjny 
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Nieodzownym elementem każdej Strategii Rozwoju jest Wieloletni Plan Inwestycyjny, 

zawierający kluczowe i strategiczne inwestycje planowane do wykonania w celu realizacji założeń 

i priorytetów, wskazanych w dokumencie strategicznym. Poniżej zamieszczono tabelę z kartami 

zadań, zawierającymi wybrane inwestycje kluczowe dla mieszkańców i władz gminy, których 

realizacja w szczególny sposób wpłynie na zmianę standardu życia mieszkańców. 

Wybrane inwestycje, przedstawione poniżej nie wyczerpują katalogu przedsięwzięć 

możliwych do realizacji w ramach niniejszej strategii, lecz będą bezpośrednio wpisywać się  

w realizację wskazanych w rozdziale 7 Plan operacyjny. 
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Tabela 40 Kluczowe przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2022-2030 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia i zakres 
Okres 

realizacji 

Szacunkowa 

wartość inwestycji 

w zł 

Źródła finansowania 

Cel 

operacyjny 

(oznaczenie) 

Karta 

zadania 1 

Inwestycje w Infrastrukturę wod-kan: 

- remont, budowa oraz modernizacja sieci wodociągowej oraz sieci 

kanalizacyjnej, 

- budowa oraz modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków, 

położonych na terenie gminy oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy 

Cmolas. 

2022-2030 17 000 000,00 

Fundusze europejskie 

i regionalne, Krajowy 

Plan Odbudowy, Polski 

Ład 

1.2 

Karta 

zadania 

nr 2 

Budowa sieci dróg rowerowych (ścieżek rowerowych, zaplecza technicznego 

typu miejsca postojowe, elektryczne stacje ładowania rowerów itp.) na 

obszarze Gminy Cmolas 

2022-2030 7  000 000,00 

Fundusze europejskie i 

regionalne, Krajowy 

Plan Odbudowy, Polski 

Ład 

2.3 

Karta 

zadania 

nr 3 

Budowa, przebudowa modernizacja, sieci dróg, mostów, przepustów oraz 

parkingów na obszarze Gminy Cmolas 
2022-2030 12 000 000,00 

Fundusze europejskie i 

regionalne, Krajowy 

Plan Odbudowy, Polski 

Ład 

1.1 

Karta 

zadania 

nr 4 
Pozyskiwanie terenów pod inwestycje oraz ich uzbrojenie 2022-2030 2 500 000,00 

Fundusze europejskie i 

regionalne, 
2.1 

Karta 

zadania 

nr 5 

Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego (wymiana i montaż 

nowych lamp LED) na obszarze Gminy Cmolas 
2022-2030 2 000 000,00 

Fundusze europejskie i 

regionalne, Krajowy 

Plan Odbudowy, Polski 

Ład 

1.1 

Karta 

zadania 

nr 6 

Modernizacja i budowa dróg lokalnych i chodników na obszarze Gminy 

Cmolas 
2022-2030 4 000 000,00 

Fundusze europejskie i 

regionalne, Krajowy 

Plan Odbudowy, Polski 

Ład 

1.1 
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Karta 

zadania 

nr 7 

Utworzenie stacji ładowania samochodów elektrycznych a także rowerów 

oraz hulajnóg na terenie Gminy Cmolas 
2022-2030 600 000,00 

Fundusze europejskie i 

regionalne, Krajowy 

Plan Odbudowy, Polski 

Ład 

1.3 

Karta 

zadania 

nr 8 
Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 2022-2030 7 000 000,00 

Fundusze europejskie i 

regionalne, Krajowy 

Plan Odbudowy, Polski 

Ład 

2.2 

2.3. 

Karta 

zadania 

nr 9 
Modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych na obszarze Gminy Cmolas 2022-2030 6 000 000,00 

Fundusze europejskie i 

regionalne, Krajowy 

Plan Odbudowy, Polski 

Ład 

2.2 

Karta 

zadania 

nr 10 

Rewitalizacja i montaż monitoringu w centrum miejscowości Cmolas oraz 

innych miejscowości Gminy. 
2022-2030 9 000 000,00 

Fundusze europejskie i 

regionalne, Krajowy 

Plan Odbudowy, Polski 

Ład 

1.2 

Karta 

zadania 

nr 11 
Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Cmolas 2022-2030 5 500 000,00 

Fundusze europejskie i 

regionalne, Krajowy 

Plan Odbudowy, Polski 

Ład 

1.3 

Karta 

zadania 

nr 12 

Remont i modernizacja zabytkowych budynków, parków, budowa szlaku 

architektury drewnianej, remonty kościołów i ich otoczenia na obszarze 

Gminy Cmolas 

2022-2030 8 000 000,00 

Fundusze europejskie i 

regionalne, Krajowy 

Plan Odbudowy, Polski 

Ład 

2.3 

Karta 

zadania 

nr 13 

Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez wyeliminowanie pokryć 

dachowych i innych odpadów zawierających azbest z obszaru Gminy Cmolas 
2022-2030 1 400 000,00 

Fundusze europejskie i 

regionalne, Krajowy 

Plan Odbudowy, Polski 

Ład, Programy 

WFOŚiGW w 

Rzeszowie 

1.3 

Karta 

zadania 

Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Cmolas (m.in. 

place zabaw, siłownie napowietrzne, boiska wielofunkcyjne, ławki, punkty 
2022-2030 6 800 000,00 

Fundusze europejskie i 

regionalne, Krajowy 
2.2 
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nr 14 widokowe, ścieżki ekologiczne, smart ławek, wyznaczenie miejsc na terenie 

Gminy na latanie dronami, budowę multi-dyscyplinarnych, modułowych, 

całorocznych obiektów sportowych przewidzianych w sezonie zimowym np. 

w formie lodowisk oraz w sezonie letnim przekształconych np. w formę: 

torów rolkowych/wrotkarskich, rolkowisk, pumptracków bądź  skateparków 

itp.) 

Plan Odbudowy, Polski 

Ład 

Karta 

zadania 

nr 15 

Budowa nowych alejek w parkach, miejscach zalesionych, centrach 

miejscowości z obszaru Gminy Cmolas 
2022-2030 3 200 000,00 

Fundusze europejskie i 

regionalne, Krajowy 

Plan Odbudowy, Polski 

Ład 

1.2 

Karta 

zadania 

nr 16 

Niwelacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych i starszych, 

w szczególności budynkach użyteczności publicznych 
2022-2030 3 000 000,00 

Fundusze europejskie i 

regionalne, Krajowy 

Plan Odbudowy, Polski 

Ład 

3.3 

Karta 

zadania 

nr 17 

Termomodernizacja, montaż pomp ciepła oraz modernizacja budynków 

użyteczności publicznej na terenie Gminy Cmolas 
2022-2030 7 500 000,00 

Fundusze europejskie i 

regionalne, Krajowy 

Plan Odbudowy, Polski 

Ład 

1.3 

Karta 

zadania 

nr 18 

Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświatowo – edukacyjnej i 

kulturalnej na terenie Gminy Cmolas 
2022-2030 8 000 000,00 

Fundusze europejskie i 

regionalne, Krajowy 

Plan Odbudowy, Polski 

Ład 

3.1 

Źródło: Opracowanie własne 
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9. Część planistyczna 
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9.1. Rozwój strategiczny Gminy Cmolas w latach 2022-2030 
 

Programowanie rozwoju to kluczowy element i podstawa zarządzania rozwojem lokalnym, 

pod którym to pojęciem rozumiemy zespół skoordynowanych działań podejmowanych przez 

gminy, zmierzających do realizacji wcześniej określonych (sformułowanych) celów. W procesie 

zarządzania rozwojem lokalnym istotną rolę odgrywa samorząd, pełniąc funkcje koordynacyjne  

i organizacyjne, w tym zakresie współpracy interesariuszy (aktorów rozwoju lokalnego). 

W wyniku przeprowadzonych analiz oraz na podstawie zebranych informacji 

sformułowano wizję, cele strategiczne oraz operacyjne wraz z kierunkami działania.  

Na władzach lokalnych spoczywa, zatem ogromna odpowiedzialność optymalnego 

angażowania i wykorzystywania wszystkich sił tkwiących w lokalnych systemach, tj. kapitale 

społecznym, a także potencjale środowiskowym i gospodarczym. 

W chwili obecnej w trakcie opracowania jest Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla 

Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022-2030. Gmina Cmolas wraz z gminami Kolbuszowa, 

Majdan Królewski, Dzikowiec, Niwiska i Raniżów wraz z powiatem kolbuszowskim, zawarły 

Porozumienie międzygminne z dnia 1 lutego 2022 roku określające zasady współpracy jednostek 

samorządu terytorialnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla 

Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030. Porozumienie to zostało zawarte na mocy 

partnerstwa zawiązanego wcześniej przez poszczególne samorządy oraz stosownych uchwał w 

sprawie podjęcia współpracy, celem współdziałania w ramach opracowania Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego Partnerstwa Kolbuszowskiego. Liderem porozumienia jest Gmina Kolbuszowa. 

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030 

stanowi odpowiedź samorządów gminnych i powiatowego na zmieniającą się sytuację społeczno-

gospodarczą wymagającą nowego spojrzenia na posiadane aspiracje, zasoby i perspektywy rozwoju 

obszaru. Dokument ten pozwoli zmierzyć się ze wspólnymi problemami i wyzwaniami oraz 

zdefiniować cele rozwoju wykorzystujące wspólne szanse i potencjały samorządów tworzących 

Partnerstwo Kolbuszowskie. 

 

9.2. Drzewo problemów 
 

Drzewo problemów powstało na podstawie Diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy 

Cmolas, wniosków z Diagnozy zamieszczonej w niniejszym dokumencie. Wnioski z analizy 

społeczno-gospodarczej oraz analizy SWOT. 
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9.3. Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia 

polityki przestrzennej w gminie 
 

Polityka przestrzenna gminy skupia się na kilku zasadniczych aspektach związanych z: 

rozwojem turystyki, eliminacją potencjalnych konfliktów przestrzennych, kontrolą rozwoju 

zabudowy oraz zapewnieniem ładu przestrzennego. Rekomendacje dla polityki przestrzennej 

opracowano z zachowaniem spójności z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Podkarpackiego – Podkarpackie 2030 i brzmią następująco:  

Miejscowość Cmolas jest główną jednostką osadniczą, a zarazem centrum 

administracyjno-usługowym. Zakłada się dalszą aktywizację inwestycyjną przemysłu tego obszaru, 

związaną z rozwojem zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej. W centrum 

miejscowości, w przestrzeni publicznej, kontynuowane i wzmacniane będą istniejące funkcje 

usługowe o znaczeniu gminnym. Istotną rolę w systemie osadniczym gminy w kolejnych latach 

będą pełnić ośrodki podstawowe, które wyróżniają się potencjałem demograficznym, 

wyposażeniem w obiekty usługowe z zakresu obsługi ludności, dające perspektywę rozwoju 

zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej. Pozostałe jednostki osadnicze nadal będą 

miały funkcje mieszkaniowe, usługowe i gospodarcze - proporcjonalnie do swojej skali i zasięgu 

oddziaływania.  

Zgodnie z bilansem terenów przeznaczonych pod zabudowę rozwój przestrzenny Gminy 

będzie się odbywał poprzez lokalizację zabudowy w granicach obszarów o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach poszczególnych jednostek osadniczych 

oraz na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę. Dopiero w dalszej 
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Duża dysproporcja między rozwojem 
przestrzenno społeczno gospodarczym 

gminy i terenów wiejskich

Zły stan techniczny budynków, zabytków, 
dróg, infrastruktury technicznej 

chodników, bariery architektoniczne

Brak miejsc opiekuńczych dla seniorów, 
słabo wykwalifikowana kadra, 

niedoposażone budynki oświatowe, słaby 
dostęp do specjalistycznej opieki 

medycznej, niewystarczająca liczba miejsc 
wypoczynku, wykluczenia społeczne i 
komunikacyjne ze względu na miejsce 

zamieszkania

Brak terenów

inwestycyjnych, niewykorzystany

potencjał turystyczny

Zanieczyszczenie powietrza, 
niewykorzystanie ekologicznych źródeł 

energii
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kolejności rozwój ten będzie możliwy na pozostałych obszarach zgodnie z określonym 

zapotrzebowaniem na nową zabudowę. Nowe tereny przeznaczone pod zabudowę wyznaczone są 

w Studium, głównie w istniejących ciągach po jednej lub po obu stronach istniejących dróg 

obsługujących Gminę, czyli w miejscach, gdzie istnieje lub planowana jest budowa podstawowej 

sieci infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. 

Osadnictwo będzie się rozwijało na bazie istniejącego zainwestowania poprzez: wymianę 

istniejącej zużytej zabudowy, uzupełnienia na wolnych działkach lub w nowych obszarach 

zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącego zainwestowania. W pierwszej kolejności nowa 

zabudowa lokalizowana będzie na glebach niskiej klasy bonitacji. 

Polityka przestrzenna gminy skupia się na kilku zasadniczych aspektach związanych z rozwojem 

turystyki, eliminacją potencjalnych konfliktów przestrzennych, kontrolą rozwoju zabudowy oraz 

zapewnieniem ładu przestrzennego. Rekomendacje dla polityki przestrzennej opracowano  

z zachowaniem spójności z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Podkarpackiego – Podkarpackie 2030 i brzmią następująco: 

 

 Priorytetyzacja działań w zakresie opracowania kompleksowych dokumentów 

planistycznych w postaci studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym w 

zakresie zapewnienia spójności z dokumentami na szczeblu regionalnym.  

 Kontrolowany proces rozwoju zabudowy – opracowanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego począwszy od obszarów cechujących się 

najintensywniejszymi zmianami użytkowania.  

 Zrównoważone gospodarowanie przestrzenią – w szczególności w zakresie 

przeznaczania terenów pod zabudowę mieszkaniową poprzez zapobieganie antropopresji 

na terenach cennych przyrodniczo.  

 Wielowymiarowy rozwój społeczno-gospodarczy – oparty na procesach rozwojowych 

funkcji obszarów o wysokim potencjale.  

 Sprawne planowanie w przestrzeni związane z rozwojem funkcji turystyczno-

rekreacyjnych – logiczne i oparte na konsultacjach społecznych i potrzebach 

mieszkańców lokalizowanie różnego rodzaju kompleksów usługowych, uwzględnianie 

potencjalnych konfliktów przestrzennych w procesach planowania.  

 Kierowanie się zasadami ładu przestrzennego w planowaniu przestrzeni w aspekcie 

estetycznym, społecznym, gospodarczym, środowiskowym i funkcjonalnym –  

w szczególności na obszarach o wysokim potencjale rozwoju turystyki, w tym na 

obszarach o wysokich walorach krajobrazowych.  

 Zapewnienie spójności w planowaniu przestrzennym w układzie wertykalnym: na 

poziomie lokalnym ze szczeblem krajowym i regionalnym – uwzględnienie  

w planowaniu rozwoju przestrzennego inwestycji krajowych i wojewódzkich.  

 Zapewnienie spójności w planowaniu przestrzennym w układzie horyzontalnym: 

uwzględnienie i konsultowanie dokumentów planistycznych sąsiednich gmin w celu 

zapewnienia ciągłości struktur przestrzennych.  

 Budowanie poparcia społecznego w gospodarowaniu przestrzenią – prowadzenie 

jawnych i dostępnych dla mieszkańców konsultacji społecznych w zakresie planowania 
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inwestycji, opracowywania dokumentów planistycznych.  

 Uspójnienie zasad dotyczących walorów estetycznych nowych inwestycji, w tym 

mieszkaniowych i związana z tym konieczność opracowania planów miejscowych dla 

obszarów przeznaczanych pod zabudowę.  

 Ukierunkowanie celów polityki przestrzennej na rozwój obszarów atrakcyjnych 

turystycznie.  

 Ochrona obszarów o stosunkowo mało zmienionych walorach przyrodniczych  

i krajobrazowych, oraz uwzględnianie pozostałych działań ochronnych w zakresie 

ochrony krajobrazu, sformułowanych w obowiązujących planach ochrony parków 

krajobrazowych.  

 Na obszarach otulin parków krajobrazowych działalność związana z usługami 

turystycznymi i sportowymi powinna zostać dostosowana skalą i intensywnością do 

charakteru obszaru chronionego i jego otoczenia poprzez obligatoryjne wskazanie w 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i decyzjach o warunkach 

zabudowy szczegółowych parametrów zabudowy dla projektowanej działalności.  

 Obejmowanie ochroną w formie parku kulturowego obszarów o wysokich walorach 

historycznych, artystycznych i krajobrazowych.  

 Integracja szlaków wodnych ze szlakami pieszymi, rowerowymi w ich otoczeniu 

(wzdłuż rzeki o sezonowej zmienności poziomu wód).  

 Uwzględnienie w planowaniu przestrzennym informacji o obszarach 

perspektywicznych, na których stwierdzono przesłanki występowania złóż oraz 

obszarów prognostycznych – rozpoznanych wstępnie i wskazanych (PZPW 

Województwa Podkarpackiego – perspektywa 2030).  

 Wspieranie rozwoju sieci teleinformatycznych na obszarach problemowych, w 

których nie występuje infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca świadczenie usług 

dostępu do Internetu o wymaganej przepustowości.  

 Uwzględnienie rezerw terenowych z uwagi na możliwość ujednolicenia parametrów 

użytkowych dróg.  

 Wykorzystanie korzyści dostępności transportowej – racjonalne gospodarowanie 

przestrzenią w celu zapewnienia odpowiedniej przepustowości dróg i wyznaczenia 

przestrzeni dla działalności gospodarczej.  

 Zachowanie różnorodności biologicznej i rozwój systemu obszarów chronionych 

oraz jego integracja z systemami pozaregionalnymi.  

 

 

9.4. Spójność kierunków rozwoju Gminy z kierunkami wynikającymi ze 

strategii rozwoju województwa. Obszary strategicznej interwencji 

wraz z zakresem planowanych działań.  
 

 

Gmina Cmolas położona jest w obrębie wydzielonych obszarów specjalnych, które zostały 
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wyznaczone w strategicznych i planistycznych dokumentach krajowych i wojewódzkich.  

W celu ich identyfikacji zostały przeanalizowane następujące dokumenty:  

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030).  

 Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2030.  

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego - 

Perspektywa 2030.  

 

Przez obszary specjalne rozumie się:  

 OF (obszary funkcjonalne) – obszary, na których występuje względnie wyodrębniający 

się, intensywny i otwarty system powiązań społecznych, gospodarczych lub 

przyrodniczych, uwarunkowanych cechami środowiska geograficznego (przyrodniczego  

i antropogenicznego). Szczególnym typem obszaru funkcjonalnego jest miejski obszar 

funkcjonalny;  

 OSI (obszary strategicznej interwencji) – określone w strategii rozwoju obszary 

o zidentyfikowanych lub potencjalnych powiązaniach funkcjonalnych lub o szczególnych 

warunkach społecznych, gospodarczych lub przestrzennych, decydujących  

o występowaniu barier rozwoju lub trwałych, możliwych do aktywowania potencjałów 

rozwojowych, do którego jest kierowana interwencja publiczna, łącząca inwestycje  

- w szczególności gospodarcze, infrastrukturalne lub dotyczące zasobów ludzkich, 

finansowane z różnych źródeł lub przez rozwiązania regulacyjne 

 

 

1. OSI Krajowe -  Krajowa Strategią Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030):  

 Wschodnia Polska, 

Wschodnia część kraju w największym stopniu skupia obszary zagrożone marginalizacją,  

a jej województwa - lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie- 

znajdują się w grupie regionów o zdecydowanie niższym poziomie konkurencyjności  

w porównaniu do średniej w Unii Europejskiej. W zasięgu OSI Wschodnia Polska znajduje  

się Gmina Cmolas. 
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Mapa 8 Wschodnia Polska 

 

Źródło: Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 

 

 

2. OSI Regionalne - Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 

Gmina Cmolas wpisuje się w priorytet: 

• 7.3. Obszary wymagające szczególnego wsparcia w kontekście równoważenia rozwoju  

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

wypoczynku, 

 

 

w szczególności w następujące kierunki działań: 

7.3. Obszary wymagające szczególnego wsparcia w kontekście równoważenia rozwoju: 

7.3.1.Wzmocnienie szans rozwojowych obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją 

województwie 

Zakładane działania 
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 rozwój sektora inwestycji prywatnych w oparciu o lokalne zasoby; 

 aktywizacja lokalnych inicjatyw gospodarczych i społecznych, poprzez wykorzystanie 

potencjału podmiotów publicznych, prywatnych, organizacji pozarządowych  

i mieszkańców; 

 poprawa atrakcyjności inwestycyjnej poprzez zapewnienie przygotowanych terenów 

inwestycyjnych; 

 pobudzanie procesów rozwojowych poprzez zapewnienie lepszej dostępności 

komunikacyjnej na zewnątrz, w tym rozwój infrastruktury drogowej łączącej się z węzłami 

sieci dróg szybkiego ruchu oraz infrastruktury kolejowej; 

 włączenie komunikacyjne obszarów o utrudnionej dostępności; 

 dostosowanie infrastruktury technicznej (energetycznej, telekomunikacyjnej, 

wodnokanalizacyjnej) i społecznej, warunkującej rozwój gospodarczy i wyższą jakość 

życia mieszkańców; 

 wzmocnienie roli instytucji publicznych, jako inicjatora nawiązywania partnerstw, 

współpracy  

z innymi instytucjami publicznymi, społeczeństwem i innymi interesariuszami na rzecz 

rozwoju regionu; 

 ograniczenie skutków peryferyjnego położenia obszarów przygranicznych poprzez 

wielopłaszczyznowe wykorzystanie potencjału współpracy transgranicznej; 

 intensyfikacja działań w zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska przyrodniczego. 
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Mapa 9 Obszary zagrożone trwałą marginalizacją – poziom regionalny 

 

Źródło: Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 

 

7.4. Obszary wiejskie – wysoka jakość przestrzeni do zamieszkania, pracy i wypoczynku: 

7.4.1. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich poprzez rozwój infrastruktury technicznej  

Obszary wiejskie dotyka zjawisko postępującej marginalizacji i niskiego poziomu jakości życia. 

Kluczową kwestią przeciwdziałającą tym trendom jest rozwój infrastruktury 

w szczególności: wodno-kanalizacyjnej, energetycznej, teleinformatycznej oraz transportowej. 

Działania należy tak ukierunkować, aby umożliwiały rozwój gospodarki i przedsiębiorczości w tym 

powstawanie miejsc pracy w sektorach pozarolniczych, dostępność do usług publicznych, 

przekwalifikowanie zawodowe oraz mobilność przestrzenną, przy zachowaniu walorów 

środowiska przyrodniczego. Realizacja wyzwań regionalnych pozwoli na wielokierunkowy 

i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. 

Zakładane działania:  

 poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich w wymiarze lokalnym, 

regionalnym, krajowym i transgranicznym, w tym w relacji do najbliższego regionalnego 

bieguna wzrostu;  

 zwiększenie dostępności cyfrowej poprzez rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej;  

 modernizacja i rozbudowa energetycznych linii przesyłowych, jako podniesienie komfortu 

życia i bezpieczeństwa;  

 rozwój i poprawa dostępności do infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i ściekowej  
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 poprawa zarzadzania sektorem gospodarki odpadami;  

 tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. 

 

Mapa 10 Obszary wiejskie województwa podkarpackiego 

 

Źródło: Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 

7.4.2. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich  

Rozwój obszarów wiejskich należy oprzeć na wykorzystaniu zróżnicowanych potencjałów 

rozwojowych, wzmocnieniu sektora rolnictwa, jak również pozarolniczych specjalizacji 

gospodarczych. Strategicznym działaniem jest również aktywizowanie społeczności do 

podejmowania działalności gospodarczej wykorzystującej endogeniczne zasoby obszaru jako 

elementu konkurencyjności i zwiększenia dochodów ludności. 

Zakładane działania: 

 promowanie lokalnych zasobów (produktów tradycyjnych, regionalnych, ekologicznych)  

w celu powstawania alternatywnych źródeł dochodów;  

 aktywizacja lokalnych społeczności ukierunkowana na rozwój przedsiębiorczości, jako 

element wzrostu dochodów ludności wiejskiej;  

 kreowanie postaw przedsiębiorczych i lokalnych inicjatorów działalności gospodarczej;  

 wspieranie i profilowanie specjalizacji regionalno-lokalnej oraz centrów 

produkcyjnousługowych,  

 rozwój funkcji turystycznych, kompleksowo wykorzystujących lokalne zasoby i 

specjalizacje.  
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7.4.3. Integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej w aspekcie społecznym i kulturowym  

Kluczowym czynnikiem determinującym inicjowanie procesów rozwoju obszarów 

wiejskich jest wielokierunkowa aktywizacja społeczności lokalnej. Podniesienie poziomu życia 

zależy od właściwej identyfikacji potrzeb i możliwości danego obszaru, w który to proces należy 

włączyć lokalną społeczność. Grupy społeczne powinny także współuczestniczyć w zarządzaniu 

lokalnymi zasobami. Istotne jest również oddolne zaangażowanie się społeczności w partnerstwa 

regionalne i ponadregionalne, a nawet międzynarodowe. 

Zakładane działania:  

 wsparcie mieszkańców w realizacji działań wynikających z lokalnych dokumentów 

strategicznych mających na celu wzmocnienie tożsamości regionalnej;  

 podejmowanie współpracy na rzecz integracji społeczności lokalnej w planowaniu 

wspólnych działań i podejmowaniu wyzwań rozwojowych;  

 poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej i usług czasu wolnego opartych na lokalnych 

zasobach przyczyniające się do zwiększenia poczucia tożsamości mieszkańców obszarów 

wiejskich, integracji społecznej i aktywizacji, szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym;  

 promocja lokalnej twórczości kulturalnej, rzemieślniczej z wykorzystaniem lokalnego 

dziedzictwa, przyczyniającej się do wykreowania produktów charakterystycznych  

dla poszczególnych miejscowości w oparciu o istniejące zasoby;  

 promocja regionalnych specjalizacji w rolnictwie, jego otoczeniu i rybactwie (winiarstwo, 

pszczelarstwo itp. oraz usługi socjalne i rzemiosło, handel, przetwórstwo produktów 

rolnych, rękodzieło itp.);  

 upowszechnianie dobrych praktyk przez społeczność lokalną na płaszczyźnie 

międzyregionalnej i międzynarodowej; wzmocnienie powiązań funkcjonalnych obszarów 

wiejskich z lokalnymi ośrodkami osadniczymi.  

7.4.4. Racjonalizacja przestrzeni wiejskiej  

Jakość przestrzeni obszarów wiejskich warunkuje możliwość i efektywność działań 

prorozwojowych. Dlatego też, gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich powinna być 

określona w opracowaniach urbanistycznych, aby zapewnić racjonalne wykorzystanie przestrzeni 

i zasobów endogenicznych, przy zachowaniu walorów krajobrazowych i przyrodniczych. Należy 

również dążyć do zachowania zgodności z dokumentami planistycznymi sporządzanymi dla 

obszarów sąsiednich. 

Zakładane działania:  

 dostosowanie przestrzeni wiejskiej do potrzeb gospodarczych i społecznych mieszkańców;  

 efektywne wykorzystanie przestrzeni poprzez rozwój funkcji rekreacyjnej, sportowej  

i społecznokulturalnej obejmującej budowę i adekwatne wyposażenie obiektów;  

 wykorzystanie potencjału uzdrowiskowego w projektowaniu przestrzeni wiejskiej;  

 poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni wiejskiej uzyskana poprzez wspieranie 

projektów mających na celu urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub 

innych miejsc wypoczynku;  

 racjonalne wykorzystanie przestrzeni produkcyjnej i osadniczej dzięki wspieraniu działań 

scaleniowych i zagospodarowania poscaleniowego.  
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3. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego - Perspektywa 2030: 

 Wiejski obszar funkcjonalny wymagający wsparcia procesów rozwojowych 

Wiodące kierunki zagospodarowania:  

1) rozwój rolnictwa ekologicznego opartego na gospodarstwach rodzinnych;  

2) rozwój działalności gospodarczej związanej z gospodarką rolną i turystyką;  

3) rozwój kapitału ludzkiego oraz wzrost poziomu życia mieszkańców;  

4) wzmocnienie powiązań funkcjonalnych obszarów wiejskich z lokalnymi ośrodkami 

osadniczymi;  

5) poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru w wymiarze lokalnym, regionalnym, 

krajowym i transgranicznym;  

6) ochrona terenów o najwyższych walorach przyrodniczych i krajobrazowych;  

7) racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego;  

8) rozwój turystyki, w tym agroturystyki, funkcji sportowo-rekreacyjnych i uzdrowiskowych,  

9) rozwój infrastruktury technicznej i transportowej.  

Zasady i warunki zagospodarowania:  

1) rozwój bazy usług publicznych;  

2) zapobieganie procesom rozpraszania zabudowy powodującym degradację terenów 

otwartych i przydatnych dla rolnictwa;  

3) ochrona zasobów leśnych oraz rozwój zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej;  

4) poprawa wyposażenia obszaru w infrastrukturę techniczną i transportową;  

5) rozwój funkcji sportowo-rekreacyjnej i turystycznej, w tym agroturystyki oraz lecznictwa 

uzdrowiskowego z zastosowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia rozwoju Gminy Cmolas 

 na lata 2022-2030 
116 

Mapa 11 Obszary funkcjonalne o znaczeniu ponadregionalnym 

 

Źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego - Perspektywa 2030 

 

 Obszar funkcjonalny innowacyjnego przemysłu 

Wiodące kierunki zagospodarowania:  
1) rozwój bazy innowacyjnego przemysłu;  

2) rozwój drobnej przedsiębiorczości;  

3) rozwój funkcji metropolitalnych Rzeszowa;  

4) wzmocnienie roli miast, jako ośrodków kreujących wysoką jakość życia mieszkańców;  

5) rozbudowa infrastruktury technicznej i transportowej;  

6) rozbudowa infrastruktury przeciwpowodziowej;  

7) rozwój turystyki w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe;  

8) rozwój produkcji rolnej oraz bazy przetwórstwa rolno-spożywczego;  

9) rozwój gospodarki leśnej oraz bazy przetwórstwa drewna.  

 

 

 

Zasady i warunki zagospodarowania:  
1) rozwój zakładów przemysłowych m.in. w branży lotniczej, elektromaszynowej i 

chemicznej oraz firm informatycznych, z wykorzystaniem potencjału naukowo-

badawczego  

i zaawansowanych technologii z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju;  
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2) wzmacnianie zewnętrznych i wewnętrznych powiązań komunikacyjnych obszaru;  

3) poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej i kolejowej;  

4) rozwój atrakcji turystycznych oraz infrastruktury turystycznej, w tym rozwój gospodarstw 

agroturystycznych;  

5) użytkowanie dolin rzecznych Wisły, Sanu, Wisłoki i Wisłoka zapewniające zachowanie 

drożności i walorów przyrodniczych korytarzy ekologicznych oraz ich zagospodarowanie  

w dostosowaniu do wymogów ochrony przeciwpowodziowej;  

6) uwzględnienie przy zagospodarowaniu terenów ograniczeń związanych z położeniem na 

obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi;  

7) zapobieganie procesom suburbanizacji i rozpraszania zabudowy, powodującym degradację 

otwartych terenów wiejskich przydatnych dla rolnictwa, przez intensyfikację użytkowania 

terenów zainwestowanych;  

8) rozwój rolnictwa ekologicznego dostosowanego do lokalnych warunków, poprawa 

struktury agrarnej gospodarstw;  

9) zagospodarowanie turystyczne w dostosowaniu do chłonności środowiska;  

10) zachowanie i ochrona zabytkowych obiektów i założeń przestrzennych oraz współczesnego 

materialnego dziedzictwa kulturowego;  

11) ochrona i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi, leśnymi i zasobami kopalin;  

12) rozwój terenów inwestycyjnych przy zapewnieniu wymaganego uzbrojenia.  

 

 

Mapa 12 Obszary funkcjonalne o znaczeniu regionalnym 

 

Źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego - Perspektywa 2030 
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4. OSI – Lokalne - Strategia Rozwoju Gminy Cmolas na lata 2022-2030 

W ramach Strategii Rozwoju wyodrębniono trzy cele strategiczne, które są względem 

siebie równoważne i uzupełniające się:  

Cel strategiczny 1. Infrastruktura podnosząca jakość życia mieszkańców i poprawiająca stan 

środowiska naturalnego 

Cel strategiczny 2. Zrównoważony rozwój gospodarczy oparty na wewnętrznym potencjale 

Cel strategiczny 3. Usługi społeczne kreujące lokalną tożsamość mieszkańców 

Cele te powiązane są ze zidentyfikowanymi lokalnymi obszarami strategicznej interwencji, 

co zostało przedstawione w załączniku graficznym, stanowiącym mapę nr 11 Model struktury 

funkcjonalno-przestrzennej gminy Cmolas – Obszary strategicznej interwencji w rozdziale 9.5 

Model strukturalny funkcjonalno – przestrzennej gminy. Z kolei działania planowane do realizacji 

w ramach wyznaczonych obszarów strategicznym, w ujęciu graficznym przedstawia mapa nr 12 

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Cmolas – Zakres planowanych działań 

w obszarach strategicznej interwencji.
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Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 
Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 

2030 
Strategia Rozwoju Gmina Cmolas  na lata 2022 

– 2030 

1.Zwiększanie spójności rozwoju kraju 

w wymiarze społecznym, gospodarczym, 

środowiskowym i przestrzennym 

 

2.Wzmacnianie regionalnych przewag 

konkurencyjnych 

 

OBSZAR TEMATYCZNY 1. GOSPODARKA I 

NAUKA 

Cel strategiczny 2 

Zrównoważony rozwój gospodarczy oparty na 

wewnętrznym potencjale 

2.3 Innowacyjny rozwój regionu i doskonalenie 

podejścia opartego na Regionalnych 

Inteligentnych Specjalizacjach 

Cel szczegółowy priorytetu 1.3. Zapewnienie dobrych 

warunków i systemu wsparcia podmiotów 

gospodarczych i rolnictwa w dostosowaniu do wymagań 

i potrzeb współczesnej otwartej gospodarki 

Cel operacyjny 2.1. Rozwój gospodarczy 

wykorzystujący potencjał Gminy 

1.Zwiększanie spójności rozwoju kraju 

w wymiarze społecznym, gospodarczym, 

środowiskowym i przestrzennym 

 

 

2.Wzmacnianie regionalnych przewag 

konkurencyjnych 

OBSZAR TEMATYCZNY 2. KAPITAŁ LUDZKI I 

SPOŁECZNY 

Cel strategiczny 2 

Zrównoważony rozwój gospodarczy oparty na 

wewnętrznym potencjale 

Cel strategiczny 3 

Usługi społeczne kreujące lokalną tożsamość 

mieszkańców 

2.1 Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego Cel szczegółowy priorytetu 2.1. Podniesienie jakości 

edukacji i jej dostosowanie do wyzwań społeczeństwa 

przyszłości 

Cel operacyjny 3.1. Zapewnienie wysokiej jakości 

usług edukacyjno-kulturalnych 

2.1 Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego Cel szczegółowy priorytetu 2.2 Zwiększenie Cel operacyjny 3.2. Podniesienie jakości opieki i 



Strategia rozwoju Gminy Cmolas 

 na lata 2022-2030 
120 

bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez 

poprawę dostępności i jakości funkcjonowania systemu 

ochrony zdrowia 

ochrony zdrowia mieszkańców 

1.1 Wzmacnianie szans rozwojowych obszarów 

słabszych gospodarczo – wschodnia Polska oraz 

obszary zagrożone trwałą marginalizacją 

 

2.1 Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego 

Cel szczegółowy priorytetu 2.3 Rozwój form i instytucji 

kultury z uwzględnieniem dziedzictwa oraz wymagań 

nowoczesności 

Cel operacyjny 2.3. Promocja dziedzictwa 

lokalnego 

Cel operacyjny 3.1. Zapewnienie wysokiej jakości 

usług edukacyjno-kulturalnych 

 

1.1 Wzmacnianie szans rozwojowych obszarów 

słabszych gospodarczo – wschodnia Polska oraz 

obszary zagrożone trwałą marginalizacją 

 

Cel szczegółowy priorytetu 2.4 Wsparcie rynku pracy w 

zakresie aktywizacji zawodowej oraz tworzenia dobrej 

jakości miejsc pracy 

Cel operacyjny 2.1. Rozwój gospodarczy 

wykorzystujący potencjał Gminy 

Cel operacyjny 3.1. Zapewnienie wysokiej jakości 

usług edukacyjno-kulturalnych 

 

2.1 Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego 

Cel szczegółowy priorytetu 2.5 Wzmocnienie 

podmiotowości obywateli, rozwój instytucji 

społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie ich 

wpływu na życie publiczne 

Cel operacyjny 3.3. Rozwój działań społecznych 

mających na celu budowanie tożsamości 

mieszkańców z Gminą 

2.1 Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego Cel szczegółowy priorytetu 2.6 Wzrost poziomu 

adaptacyjności zawodowej i integracji społecznej w 

regionie 

Cel operacyjny 3.3. Rozwój działań społecznych 

mających na celu budowanie tożsamości 

mieszkańców z Gminą 

2.1 Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego Cel szczegółowy priorytetu 2.7 Kształtowanie postaw 

prozdrowotnych, promocja aktywności fizycznej 

i wsparcie sportu kwalifikowanego 

Cel operacyjny 2.2. Oferta sportowo-rekreacyjna 

dostosowana do potrzeb mieszkańców 
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1.Zwiększanie spójności rozwoju kraju 

w wymiarze społecznym, gospodarczym, 

środowiskowym i przestrzennym 

 

2.Wzmacnianie regionalnych przewag 

konkurencyjnych 

OBSZAR TEMATYCZNY 3. INFRASTRUKTURA 

DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

I ŚRODOWISKA 

Cel strategiczny 1 

Infrastruktura podnosząca jakość życia 

mieszkańców 

Cel strategiczny 2 

Zrównoważony rozwój gospodarczy oparty na 

wewnętrznym potencjale 

 

 

1.1 Wzmacnianie szans rozwojowych obszarów 

słabszych gospodarczo – wschodnia Polska oraz 

obszary zagrożone trwałą marginalizacją 

 

1.5 Rozwój infrastruktury wspierającej 

dostarczanie usług publicznych i podnoszącej 

atrakcyjność inwestycyjną obszarów 

Cel szczegółowy priorytetu 3.1 Zapewnienie 

bezpieczeństwa energetycznego regionu oraz 

optymalizacji wykorzystania energii i zwiększenie 

udziału OZE w bilansie energetycznym województwa 

Cel operacyjny 1.3. Poprawa stanu środowiska 

naturalnego, w tym jakości powietrza 

Cel operacyjny 2.1. Rozwój gospodarczy 

wykorzystujący potencjał Gminy 

 

1.5 Rozwój infrastruktury wspierającej 

dostarczanie usług publicznych i podnoszącej 

atrakcyjność inwestycyjną obszarów 

Cel szczegółowy priorytetu 3.3 Poprawa wewnętrznej 

dostępności komunikacyjnej zapewniającej spójność 

przestrzenną regionu oraz integrację obszarów 

funkcjonalnych 

Cel operacyjny 1.1. Zwiększenie przestrzennej 

dostępności i spójności Gminy 

 

1.1 Wzmacnianie szans rozwojowych obszarów 

słabszych gospodarczo – wschodnia Polska oraz 

obszary zagrożone trwałą marginalizacją 

 

1.5 Rozwój infrastruktury wspierającej 

dostarczanie usług publicznych i podnoszącej 

Cel szczegółowy priorytetu 3.4 Rozbudowa wysokiej 

jakości sieci informacyjno-komunikacyjnej dla 

zapewnienia możliwości rozwojowych województwa 

oraz dostępności do usług 

Cel operacyjny 1.2. Wzrost atrakcyjności 

osiedleńczej Gminy 
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atrakcyjność inwestycyjną obszarów 

2.1 Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego 

 

2.2 Wspieranie przedsiębiorczości na szczeblu 

regionalnymi i lokalnym 

Cel szczegółowy priorytetu 3.5 Tworzenie miejsc 

umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej 

i rozwój usług turystycznych 

Cel operacyjny 2.1. Rozwój gospodarczy 

wykorzystujący potencjał Gminy 

1.1 Wzmacnianie szans rozwojowych obszarów 

słabszych gospodarczo – wschodnia Polska oraz 

obszary zagrożone trwałą marginalizacją 

Cel szczegółowy priorytetu 3.6 Zwiększenie odporności 

wszystkich struktur regionalnych na zagrożenia 

wynikające ze zmian klimatycznych 

Cel operacyjny 1.3. Poprawa stanu środowiska 

naturalnego, w tym jakości powietrza 

 

1.1 Wzmacnianie szans rozwojowych obszarów 

słabszych gospodarczo – wschodnia Polska oraz 

obszary zagrożone trwałą marginalizacją 

Cel szczegółowy priorytetu 3.7 Ograniczenie 

negatywnych skutków oddziaływania rozwoju 

cywilizacyjnego na stan środowiska 

Cel operacyjny 1.2. Wzrost atrakcyjności 

osiedleńczej Gminy 

Cel operacyjny 1.3. Poprawa stanu środowiska 

naturalnego, w tym jakości powietrza 

 

1.Zwiększanie spójności rozwoju kraju 

w wymiarze społecznym, gospodarczym, 

środowiskowym i przestrzennym 

OBSZAR TEMATYCZNY 4. DOSTĘPNOŚĆ 

USŁUG 

Cel strategiczny 1 

Infrastruktura podnosząca jakość życia 

mieszkańców 

Cel strategiczny 3 

Usługi społeczne kreujące lokalną tożsamość 

mieszkańców 

1.5 Rozwój infrastruktury wspierającej dostarczanie 

usług publicznych i podnoszącej atrakcyjność 

inwestycyjną obszarów 

Cel szczegółowy priorytetu 4.1 Poprawa dostępności 

mieszkańców do usług publicznych oraz zwiększenie ich 

kompleksowości i podniesienie standardu dzięki 

wykorzystaniu technologii informacyjno-

komunikacyjnych 

Cel operacyjny 3.3. Rozwój działań społecznych 

mających na celu budowanie tożsamości 

mieszkańców z Gminą 
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1.4. Przeciwdziałanie kryzysom na obszarach 

zdegradowanych 

 

1.5 Rozwój infrastruktury wspierającej dostarczanie 

usług publicznych i podnoszącej atrakcyjność 

inwestycyjną obszarów 

Cel szczegółowy priorytetu 4.2 Poprawa zarządzania 

przestrzenią oraz przeciwdziałanie występowaniu 

wykluczenia osób i obszarów ze względu na 

ograniczenia ekonomiczne czy infrastrukturalne 

Cel operacyjny 1.2. Wzrost atrakcyjności 

osiedleńczej Gminy 
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9.5. Model strukturalny funkcjonalno – przestrzennej gminy 
 

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej obrazuje strategiczne pomysły na rozwój 

gminy zorientowane terytorialnie i jest efektem zintegrowanego procesu planistycznego. W swym 

założeniu ma stanowić porządkujący składnik strategii, źródło i rodzaj najważniejszych ustaleń 

rozwojowych osadzonych przestrzennie. Bazą modelu jest przestrzeń, która jest dobrem  

i zasobem o strategicznym znaczeniu dla społeczności lokalnych. Przestrzeń ma określoną 

powierzchnię, posiada konkretną wartość, a jednocześnie zmienia się pod wpływem trendów 

globalnych (np. zmiany klimatyczne) oraz lokalnych (np. podlega silnej presji rozwojowej  

i zawłaszczaniu przez indywidualnych właścicieli).  

 

Model rozumiany jest jako przedstawienie długookresowej strategicznej wizji rozwoju 

gminy wynikającej z wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań, zdiagnozowanych potrzeb 

rozwojowych i posiadanego potencjału, z uwzględnieniem jego specyfiki i zróżnicowania 

wewnętrznego. Model wskazuje obszary, które strategia rozwoju uznaje za istotne dla osiągnięcia 

celów rozwoju, obszary wymagające ochrony oraz rodzaje powiązań funkcjonalnych 

występujących pomiędzy poszczególnymi obszarami. 

Główne zadania modelu to: 

• obrazować kierunki rozwoju przestrzennego,  

• opisywać spodziewane efekty przekształceń przestrzeni wynikające z realizacji celów 

strategii oraz wyjaśniać spójność interwencji dedykowanych danym obszarom,  

• określać i hierarchizować obszary o różnych charakterystykach oraz powiązaniach między 

nimi, formułować ogólne zalecenia (rekomendacje) i zasady dotyczące gospodarowania 

przestrzenią (ze szczególnym uwzględnieniem obszarów istotnych z punktu widzenia 

rozwoju gminy),  

• ustalać ramy współpracy z interesariuszami na obszarach realizacji wyznaczonych celów 

rozwoju (np. właścicielami nieruchomości, instytucjami rządowymi i JST, inwestorami, 

przedsiębiorcami),  

• tłumaczyć wartości ważne w długiej perspektywie czasowej, wyrażane w wizji rozwoju  

decydujące o prowadzonej polityce rozwoju,  

• definiować interes publiczny poprzez ustalenie ram działania dla strategii, polityk  

i użytkowania przestrzeni, a w konsekwencji pełnić funkcje prewencyjne przed 

ewentualnymi konfliktami – społecznymi, przestrzennymi, środowiskowymi (np. 

dotyczącymi lokalizowania kontrowersyjnych inwestycji).  

 

W ramach najważniejszych zadań inwestycyjnych można wymienić: 

Infrastruktura komunikacyjna:  

 Budowa sieci dróg rowerowych (ścieżek rowerowych, zaplecza technicznego typu miejsca 

postojowe, elektryczne stacje ładowania rowerów itp.) na obszarze Gminy Cmolas, 

 Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego (wymiana i montaż nowych 

lamp) na obszarze gminy Cmolas, 

 Budowa, przebudowa modernizacja, sieci dróg, mostów, przepustów oraz parkingów  

na obszarze Gminy Cmolas, 

 Modernizacja i budowa dróg lokalnych i chodników na obszarze gminy Cmolas. 

 

Infrastruktura rekreacyjno-sportowa: 

 Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy Cmolas, 
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 Modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych na obszarze gminy Cmolas, 

 Utworzenie stacji ładowania samochodów elektrycznych a także rowerów oraz hulajnóg na 

terenie gminy Cmolas, 

 Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Cmolas,  (m.in. place zabaw, 

siłownie napowietrzne, boiska wielofunkcyjne, ławki, punkty widokowe, wyznaczenie 

miejsc na terenie gminy na latanie dronami, budowę multi-dyscyplinarnych, modułowych, 

całorocznych obiektów sportowych przewidzianych w sezonie zimowym np. w formie 

lodowisk oraz w sezonie letnim przekształconych np. w formę: torów 

rolkowych/wrotkarskich, rolkowisk, pumptracków bądź  skateparków itpitp.). 

 

Infrastruktura techniczna:  

Inwestycje w Infrastrukturę wod-kan: 

 budowa oraz modernizacja sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej. 

 budowa oraz modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków położonych na 

terenie gminy oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Cmolas 

 Rewitalizacja centrum miejscowości Cmolas oraz innych miejscowości gminy,  

 Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Cmolas, 

 Termodernizacja oraz modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy 

Cmolas. 

 

Infrastruktura społeczna: 

 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświatowo – edukacyjnej i kulturalnej 

na terenie Gminy Cmolas, 

 Utworzenie Domu Pracy Twórczej, 

 Niwelacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych i starszych,  

w szczególności budynkach użyteczności publicznych. 
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Mapa 13 Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Cmolas – Uwarunkowania przyrodnicze i infrastrukturalne 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Mapa 14 Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Cmolas – Uwarunkowania funkcjonalne 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Mapa 15 Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Cmolas- Obszary strategicznej interwencji 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Mapa 16 Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Cmolas – Zakres planowanych działań w obszarach strategicznej interwencji 

Źródło: Opracowanie własne  
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10. System realizacji strategii, w tym wytyczne do 

sporządzania dokumentów wykonawczych 
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10.1. Wdrażanie zapisów Strategii 
 

Pierwszym etapem wdrażania Strategii jest wskazanie osób i podmiotów odpowiedzialnych 

za realizację zapisów Strategii Rozwoju Gminy Cmolas  na lata 2022-2030. Dokument jest 

uchwalany przez Radę Gminą, natomiast Wójt jest odpowiedzialny za całościowy nadzór, 

zatwierdza wybór projektów oraz decyduje o zaangażowaniu finansowym, kadrowym i 

organizacyjnym Gminy w ramach każdego celu strategicznego. Strategia musi zaspokoić 

oczekiwania mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów funkcjonujących na terenie 

Gminy. W związku z tym powinno się planować działania we współpracy ze wszystkimi 

interesariuszami, którzy przyczynią się do realizacji założonych celów. Zgłaszanie nowych 

pomysłów ma odbywać się poprzez wypełnienie Karty projektu (Załącznik nr 2), a następnie 

sprawdzenie kart przez Zespół ds. zarządzania Strategią pod katem spójności z obowiązującą 

Strategią, a następnie zaopiniowanie do dalszego procedowania. 

 

Za realizację poszczególnych zadań zapisanych w Strategii odpowiada specjalnie powołany 

Zespół ds. Zarządzania Strategią (składający się z pracowników referatów Urzędu Gminy  

w Cmolasie, przedstawicieli jednostek organizacyjnych i przedstawicieli Rady Gminy), do zadań 

którego należy:  

 wnoszenie projektów planowanych w ramach Strategii do ujęcia w wieloletnich 

programach inwestycyjnych Gminy Cmolas,  

 ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji Strategii,  

 zapewnienia zgodności realizacji Strategii z poszczególnymi dokumentami programowymi 

wyższego rzędu,  

 monitorowanie realizacji Strategii,  

 dokonywanie ewaluacji Strategii,  

 dokonywanie aktualizacji Strategii,  

 dokonywanie wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji założeń 

Strategii.  

 

Wójt Gminy Cmolas

Strategia rozwoju GMINY Cmolas

nadzór, zatwierdzanie, wybór 
projektów oraz decydowanie o 
zaangażowaniu finansowym, 
kadrowym i organizacyjnym 

Gminy Cmolas w ramach każdego 
celu strategicznego

Zespół ds. zarządzania Strategią

Cele strategiczne i operacyjne

monitorowanie założeń

dokonywanie ewaluacji i aktualizacji Strategii

dokonywanie wszelkich czynności 
niezbędnych do prawidłowej realizacji 

założeń Strategii

dopilnowanie, alby projekty planowane w 
ramach Strategii były ujmowane w 

wieloletnich programach inwestycyjnych

dokonywanie wszelkich czynności 
niezbędnych do prawidłowej realizacji 

założeń Strategii

Kierownicy projektów

Poszczególne projekty

określenie zadań dla zespołu 
projektowego

zlecanie zadań projektowych

kontrolowanie postępu prac w 
projekcie w celu utrzymania zgodności 

projektu z założonym planem

zarządzanie zmianami

odbieranie poszczególnych zadań

rozliczenie projektu
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Koordynator projektów odpowiedzialny jest za:  

 opracowywanie i składanie wniosków,  

 kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami i zapisami  

w Strategii,  

 zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów.  

 

Natomiast Kierownicy projektów zarządzają poszczególnymi projektami. Do zadań 

Kierowników projektu należy:  

 określenie zadań dla zespołu projektowego,  

 zlecanie zadań projektowych,  

 kontrolowanie postępu prac w projekcie w celu utrzymania zgodności projektu z założonym 

planem,  

 sporządzanie raportów dotyczących postępów w projekcie,  

 zarządzanie zmianami,  

 odbieranie poszczególnych zadań,  

 rozliczenie projektu.  

 

 

10.2. System realizacji Strategii 

Strategia rozwoju Gminy Cmolas na lata 2022-2030 będzie realizowana z wykorzystaniem 

narzędzi i procedur (m.in. dokumentów wykonawczych, o których mowa w podrozdziale 10.5 

Wytyczne do sporządzenia dokumentów wykonawczych) pomocnych w zarządzaniu dokumentem). 

W ramach zarządzania strategią można wymienić trzy podstawowe etapy:  

 wdrażanie,  

 monitorowanie,  

 aktualizacja.  

 
 

10.3. Monitorowanie i ewaluacja strategii 
 

Monitoring jest systematycznym i szczegółowym badaniem realizacji Strategii. 

Koncentruje się na ocenie przebiegu prawidłowości wdrażania działań i zadań realizacyjnych  

w odniesieniu do przyjętego planu oraz stopnia osiągnięcia produktów i rezultatów. Monitoring 

przeprowadzany powinien być w trakcie realizacji i obejmuje: harmonogram, budżet oraz 

weryfikację zaplanowanych rezultatów poszczególnych zadań. Za monitoring odpowiada Zespół 

ds. Zarządzania Strategią.  

 

Monitorowanie realizacji Strategii powinno odbywać się na bieżąco, natomiast zaleca  

się sporządzanie rocznych raportów z oceny stopnia realizacji celów i rezultatów.  

Monitoring obejmuje następujące działania:  

 zbieranie i analizowanie danych,  

 formułowanie wniosków, tworzenie raportów i ewaluację.  
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Monitoring Strategii Rozwoju Gminy Cmolas na lata 2022-2030 

 
 

Ewaluacja jest cyklicznym badaniem wybranych elementów strategii i powinna  

się koncentrować na stopniu realizacji celów strategicznych oraz spełnienia wizji strategicznej. 

Ewaluacja powinna następować w kluczowych momentach realizacji Strategii. Ewaluacja jest 

przeprowadzana na podstawie danych uzyskanych podczas monitoringu. Monitoring i ewaluacja 

są, zatem przeprowadzane na dwóch poziomach: pierwszy dotyczy monitorowania realizacji 

działań i zadań, drugi monitorowania i ewaluacji osiągania celów strategicznych. 

Ewaluacja strategii rozwoju społeczno-gospodarczego obejmuje następujące elementy:  

 ewaluacja ex-ante - ewaluacja przed rozpoczęciem procesu wdrażania, która oceni trafność 

założeń oraz sposobów realizacji, 

 ewaluacia on-going - ewaluacja w trakcie realizacji, w połowie wdrażania, która oceni 

poziom realizacji celów strategicznych oraz zidentyfikuje czynniki mające wpływ na 

realizacje zaplanowanych działań strategicznych, 

 ewaluacja ex-post - ewaluacja po zakończeniu okresu obowiązywania strategii, która 

podsumuje efekty działań strategicznych oraz pozwoli na wyciągnięcie wniosków, które 

winny stanowić jedną z podstaw dotyczących dalszych kierunków rozwoju oraz do podjęcia 

działań mających na celu ulepszenie procesu strategicznego zarządzania rozwojem 

społeczno-gospodarczym 

Ocena zawarta ewaluacji powinna opierać się na poniższych kryteriach:  

− trafność – pozwala ocenić, w jakim stopniu wyznaczone podczas konsultacji społecznych 

cele odpowiadają zidentyfikowanym problemom lub potrzebom interesariuszy,  

− skuteczność – określa stopień realizacji celów,  

− efektywność – pozwala określić stosunek poniesionych nakładów (finansowe, ludzkie, czas) 

do osiągniętych rezultatów,  

− oddziaływanie – określa wpływ osiągniętych rezultatów na grupę interesariuszy,  

− trwałość efektów – pozwala określić, czy pozytywne efekty mogą trwać po zakończeniu 

finansowania zewnętrznego.  

Do efektywnego monitorowania procesów wdrażania Strategii należy posłużyć się 
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wskaźnikami ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych (WLWK) dla projektów finansowanych 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego 

(EFS) oraz wskaźnikami własnymi. Przykładowe wskaźniki wskazano w rozdziale 7 Plan 

operacyjny strategii Rozwoju Gminy Cmolas na lata 2022-2030 oraz kierunki interwencji rozwoju 

gminy osiągnięcia celów. Wskazane wskaźniki stanowią katalog otwarty. Dobór właściwych 

wskaźników rezultatu, produktu oraz oddziaływania umożliwi efektywne monitorowanie procesu 

wdrażania Strategii, w tym:  

 wskaźniki produktu – określają bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia 

mierzony konkretnymi wielkościami (np. długość wybudowanych dróg gminnych); 

 wskaźniki rezultatu − określają bezpośredni wpływ zrealizowanego produktu na otoczenie 

społeczno–ekonomiczne uzyskany natychmiast po zakończeniu projektu (np. liczba osób 

korzystających z infrastruktury społecznej);  

 wskaźniki oddziaływania − określają długookresowy wynik realizacji strategii (np. 

poprawa sytuacji na rynku pracy).  

Tabela nr Cześć raportu ze zrealizowanych wskaźników  

Obszar nr  

Cel operacyjny  

Nazwa 

wskaźnika 

Jednostka 

miary (np. km, 

szt.) 

 

Źródło danych 

(np. GUS, UG) 

 

Wartość dla 

roku bazowego 

(2020 r.) 

 

Wartość dla 

roku badanego 

(.......... r.) 

 

Wskaźnik produktu 

     

     

     

Wskaźnik rezultatu  

     

     

     

Wskaźnik oddziaływania  

     

     

     

 

 

 

 

10.4. Aktualizacja Strategii 
 

W przypadku stwierdzenia zmian warunków i bieżącej sytuacji Gminy podczas 

monitorowania i ewaluacji Strategii, konieczna jest aktualizacja dokumentu. W tym cellu niezbędne 

jest zaangażowanie m.in. mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, 

organizując spotkania/warsztaty mające na celu zaktualizowania celów i kierunków działań Gminy. 

Materiały powinny być na bieżąco analizowane i uwzględniane przez Zespół ds. Zarządzania 

Strategią w trakcie ewaluacji. Pomysły i nowe projekty powinny być zamieszczane w Karcie 
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Projektu, który przykład stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Strategii. Karta Projektu powinna 

zawierać minimum składające się z następujących elementów: nazwa, podmiot odpowiedzialny za 

realizację zadania, opis zadania, cel, termin realizacji, koszty, źródła finansowania, zgodność ze 

Strategią, wskaźniki produktu, rezultatu oraz oddziaływania oraz wskazanie osoby zgłaszającej 

projekt.  

W przypadku zasadniczych zmian celów i kierunków rozwoju Gminy Cmolas, należy 

uchwałą Rady Gminy zaktualizować zapisy Strategii. Aktualizacja Strategii powinna odbywać się 

według poniższego schematu: 

 

 

 

 

 

10.5. Wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych 
 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej („Strategia rozwoju 

gminy – poradnik praktyczny” luty 2021 r.) jako dokumenty wykonawcze względem strategii 

rozwoju, należy rozumieć obowiązkowe lub fakultatywne plany i programy funkcjonujące  

w gminie. 

Należy także pamiętać, iż podczas tworzenia nowych, bądź aktualizacji istniejących 

sektorowych gminnych planów i programów, powinny być one spójne ze Strategią Rozwoju 

Gminy. Do takich dokumentów należą m.in.:  

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,  

• Lokalny program rewitalizacji/Gminny program rewitalizacji, 

• Program ochrony środowiska, 

Uchwała Rady Gminy w sprawie aktualziacji Strategii, w
tym okreśenie harmonogramu prac nad doukemntem

Spotkania/warsztaty z m.in. mieszkańcami, 
przedsiębioracami i organizacjami pozarządowymi 

Zaopiniowanie zmian przez Zespół ds. Zarządzania 
Strategią 

Konsultacje społeczne aktualizacji Strategii 

Uchwała Rady Gminy o przyjęciu aktualizacji Strategii 
Rozwoju Gminy Cmolas na lata 2022 - 2030
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• Plan gospodarki niskoemisyjnej,  

• Strategia rozwiązywania problemów społecznych, 

• Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

• Gminny program opieki nad zabytkami, 

• Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 

• Plany odnowy miejscowości. 

Dokumenty wykonawcze Gminy Cmolas to dokumenty gminne, które realizują cele 

operacyjne wskazane w Strategii i są uchwalane przez Radę Gminy. Do dokumentów 

wykonawczych można zaliczyć programy polityki sektorowej (społecznej, mieszkaniowej, 

komunalnej i ochrony środowiska, przestrzennego rozwoju, kultury, zdrowia, edukacji, transportu) 

oraz programy operacyjne, takie jak: 

L.p. 
Obszar 

tematyczny 

Dokumenty 

wykonawcze 

Aktualność 

dokumentu 
Spójność 

1 
Planowanie 

przestrzenne 

Studium 

uwarunkowań 

i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Gminy Cmolas  

Aktualny Spójny 

2 

Ochrona 

środowiska i 

adaptacja do 

zmian klimatu 

 

Plan gospodarki 

niskoemisyjnej 
Aktualny Spójny 

3 

Program usuwania 

wyrobów 

zawierających azbest z 

terenu Gminy Cmolas 

Aktualny Spójny 

4 

Program ochrony 

środowiska dla Gminy 

Cmolas 
Aktualny Spójny 

5 

Polityka 

społeczna 

Gminna strategia 

rozwiązywania 

problemów 

społecznych 

Aktualny Spójny 

6 

Gminny program 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie 

Aktualny Spójny 

7 
Gminny program 

wspierania rodziny 
Aktualny Spójny 
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8 

Gminny program 

profilaktyki 

i rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych oraz 

przeciwdziałania 

narkomanii 

Aktualny Spójny 

9 Rozwój lokalny 

Program współpracy 

z organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami 

wymienionymi w 

art. 3 ust. 3. ustawy o 

działalności pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie 

Aktualny Spójny 

10 Finanse 

publiczne 

Wieloletnia 

prognoza finansowa 

gminy 

Aktualny Spójny 

11 Uchwały budżetowe Aktualny Spójny 

 

 

 

Załącznik nr 2 Karta projektu  

Nazwa zadania  

 

 

Opis zadania  

 

 

Obszar realizacji  

 

 

Cel zadania  

 

 

Podmiot realizujący  

 

 

Partnerzy projektu/podmioty zaangażowane  

 

 

Termin realizacji  

 

 

Koszt zadania (PLN)  

 

 

Źródło finansowania (PLN, %)  

 

 

Zgodność ze 

Strategią  

 

Cel strategiczny  

 

 

Cel operacyjny   
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Kierunek działania  

 

 

Wskaźniki  

 

produktu  

 

 

rezultatu  

 

 

oddziaływania  

 

 

Osoba zgłaszająca zadanie  

 

 

 

 

 

 

 

Data i podpis osoby zgłaszającej projekt Data i podpis Kierownika projektu 

 

 

 

 

 

  

Akceptacja 

 

 

 

Data i podpis Skarbnika 

Akceptacja 

 

 

 

Data i podpis Wójta 
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11. Ramy finansowe oraz źródła finansowania 
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Ramy finansowe Strategii Rozwoju Gminy Cmolas 2022-2030 posiadają jedynie charakter 

prognostyczny oraz zalezą od szeregu zmiennych, które w praktyce mogą zupełnie zmieniać dane 

kwoty. Po analizie zebranych danych z rozdziału 8 Wieloletni Plan Inwestycyjny szacunkowo 

określono ramy finansowe w poszczególnych obszarach: 

Cel strategiczny 1 

Infrastruktura podnosząca jakość życia 

mieszkańców i poprawiająca stan 

środowiska naturalnego 

55 600 000 zł 

Cel strategiczny 2 

Zrównoważony rozwój gospodarczy oparty 

na wewnętrznym potencjale 

34 300 000 zł 

Cel strategiczny 3 

Usługi społeczne kreujące lokalną tożsamość mieszkańców 

11 000 000 zł 

 

Bogaty wachlarz działań realizowanych w celu urzeczywistnienia zamierzeń Strategii przez 

różnego rodzaju podmioty i instytucje, będzie wymagał zaangażowania środków finansowych 

pochodzących z różnych źródeł. Niezwykle istotne dla sfinansowania działań przewidzianych  

w ramach niniejszego dokumentu strategicznego ma katalog środków publicznych, zarówno 

krajowych, jak i zagranicznych (w tym szczególną rolę będą odgrywały środki budżetu UE  

w perspektywie finansowej 2021-2027). Sukces wdrażania zakładanych celów Strategii zależny 

będzie od zapewnienia odpowiednich źródeł finansowania planowanych 

zadań/przedsięwzięć/kierunków działań. Jednoznaczne określenie tych źródeł, w kontekście 

zapewnienia spójności i efektywności realizowanych przedsięwzięć, jest zadaniem złożonym, 

ponieważ system finansowania zadań publicznych charakteryzuje się wielopoziomowością  

i hierarchicznością (poziom regionalny, krajowy i europejski), a za jego rozwój i właściwą 

organizację odpowiedzialnych jest wiele różnych podmiotów z różnych szczebli zarządzania. 

Występują również różne formy finansowania przedsięwzięć: dotacje, instrumenty finansowe, 

formuła partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Skuteczny proces pozyskiwania środków finansowych wymaga wypracowania 

odpowiedniego systemu organizacji i koordynacji. Przedmiotowy proces powinien przede 

wszystkim uwzględniać zróżnicowanie wariantów finansowania przedsięwzięć wskazanych  

w Strategii (źródła i formy). Niezwykle istotną kwestią jest odejście od typowego systemu 

grantowego oraz wypracowanie zasad korzystania z funduszy zwrotnych. Niebagatelne znaczenie 

ma również korzystanie z funduszy bezpośrednio zarządzanych przez Komisję Europejską. 

Podstawy stanowią: dywersyfikacja oraz ciągłość działań, które pozwolą  

na wypracowanie długoterminowego planu finansowego, a także wdrażanie inwestycji bardziej 

ryzykownych, często o charakterze innowacyjnym czy eksperymentalnym. 

Zakres działań przewidzianych w Strategii jest szeroki i wielowątkowy oraz obejmuje  

ich realizacje przez różnego rodzaju podmioty (z sektora publicznego i prywatnego). Wobec tego 

niezbędne będzie poszukiwanie różnych źródeł finansowania zaplanowanych działań, w tym m.in. 

środki w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i innych. Kluczową rolę przypisać 

należy również krajowym środkom publicznym.  

 

 

 

Zasady finansowania przedsięwzięć Strategii:  

1. Wykorzystywanie różnych form finansowania – dotacje oraz różnego rodzaju instrumenty 
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finansowe, w tym zwrotne (pożyczki, poręczenia, gwarancje), 

2. Dywersyfikacja i łączenie różnych źródeł finansowania przedsięwzięć, 

3. Wykorzystywanie ze środków europejskich na różnych poziomach - program regionalny, 

programy krajowe, programy współpracy międzynarodowej i transgranicznej (Program 

Współpracy Transgranicznej PL – BA – UA), 

4. Udział w międzynarodowych projektach sieciowych np. programy Interreg, Central 

Europe, 

5. Wykorzystywanie funduszy bezpośrednio zarządzanych przez Komisję Europejską np. 

LIFE, Horyzont, COSME, itp.  

Wśród głównych źródeł finansowania Strategii znajdują się:  

 Środki własne Gminy Cmolas – budżet jednostki samorządu terytorialnego będzie stanowić 

jedno z podstawowych źródeł finansowania przedsięwzięć zawartych  

w Strategii, 

 Środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach pakietu legislacyjnego polityki spójności  

na lata 2021-2027 – środki z budżetu UE w ramach pakietu legislacyjnego polityki 

spójności na lata 2021-2027 przewidziane w ramach krajowych programów operacyjnych, 

regionalnych programów operacyjnych, środków na rozwój obszarów wiejskich dostępne 

w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej,  

 Środki z budżetu UE dostępne w ramach instrumentów (programów) bezpośrednio 

zarządzanych przez Komisję Europejską (dotyczą one głównie następujących zagadnień: 

wsparcie MŚP, kształcenie, w tym kształcenie ustawiczne, współpraca międzyregionalna  

i transgraniczna, szkolenie, a także energetyka i kwestie klimatyczne),  

 Środki budżetu państwa (instrumenty wspierające działania prorozwojowe na poziomie  

i lokalnym) oraz środki budżetu Województwa Podkarpackiego - środki budżetu państwa 

lub samorządu województwa dostępne w ramach istniejących oraz nowych instrumentów 

takich, jak porozumienie terytorialne (art. 14rb ustawy o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju), 

 Środki pochodzące z krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych, 

 Program Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030, 

 Mechanizmy finansowe EOG i Norweski Mechanizm finansowy, 

 Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  

 Środki pochodzące od partnerów publicznych (inne jednostki samorządu terytorialnego) 

zaangażowanych we wspólną realizację przedsięwzięć (środki przeznaczone  

na sfinansowanie zadań w całości lub stanowiące wkład własny do projektów wspartych 

środami zewnętrznymi),  

 Dodatkowe formy wsparcia dostępne w ramach specjalnych linii budżetowych, np. tarczy 

antykryzysowych,  

 Krajowy Plan Odbudowy, 

 Polski ład, 

 Kredyty bankowe, pożyczki oraz inne instrumenty finansowe.  
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