
3. Diagnoza - opis obszaru i ludności 

 

3.1 Określenie grup szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji LSR oraz problemów 

odnoszących się do tych grup 

 

W trakcie przeprowadzanych konsultacji najczęściej wskazywano, że grupami defaworyzowanymi 

na obszarze LGD są: 

 Bezrobotni – 57% 

 Niepełnosprawni – 39% 

 Osoby starsze – 38% 

 Młodzież od 18 – 25 roku – 30% 

Odczucia mieszkańców znajdują potwierdzenie w badaniach własnych. Na podstawie danych z 

powiatowych urzędów pracy stwierdzono, że wśród bezrobotnych znaczący udział stanowią osoby 

długotrwale bezrobotne, dlatego to właśnie tą grupę wskazano jako jedną z grup defaworyzowanych. 

 

3.1.1 Długotrwale bezrobotni 

 

W opiniach osób uczestniczących w konsultacjach, osoby bezrobotne stanowią najważniejszą 

grupę wymagającą wsparcia (57%). Natomiast udział osób długotrwale bezrobotnych, wynosi 41,3% 

w ogóle osób bezrobotnych w roku 2014. Niepokojącym zjawiskiem jest zwiększający się odsetek 

osób długotrwale bezrobotnych do ogólnej liczby osób pozostających bez pracy, mimo, że poziom 

bezrobocia od 2014 r. zaczął spadać. 

 
Tabela nr  Liczba osób długotrwale bezrobotnych na obszarze LGD „LIWOCZ 

Wyszczególnienie 
Liczba osób długotrwale bezrobotnych 

na 31.12.2011 na 31.12.2012 na 31.12.2013 na 31.12.2014 

Gmina Brzyska 243 220 199 182 

Gmina Skołyszyn 537 548 566 478 

Gmina Brzostek 206 285 304 288 

Gmina Jodłowa 79 81 83 68 

Gmina Pilzno 270 344 384 362 

Razem obszar LGD "LIWOCZ 1335 1478 1536 1378 

Procentowy udział w liczbie 

bezrobotnych 
37,86 39,36 40,95 41,28 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowych Urzędów Pracy w Dębicy i Jaśle. 

 

Grupa ta stanowi główny problem w danym środowisku, stąd przedmiotową grupę uważa się 

za kluczową grupę docelową, którą należy wesprzeć w ramach realizacji LSR. 

Do głównych problemów tej grupy należą: 

 dyskryminacja osób długotrwale bezrobotnych, jako kandydatów na potencjalnych 

pracowników; 

 brak umiejętności autoprezentacji osób długotrwale bezrobotnych podczas rozmów 

kwalifikacyjnych; 

 obniżona motywacja do podjęcia pracy osób pozostających bez pracy w dłuższym okresie; 

 niski poziom wykształcenia osób długotrwale bezrobotnych; 

 słabe kwalifikacje zawodowe osób długotrwale bezrobotnych; 



 spadek motywacji i obniżenie poczucia sprawczości w życiu osoby pozostającej długotrwale 

bez pracy, a także obniżenie poczucia własnej wartości, a nawet depresja; 

 kłopoty finansowe osób dotkniętych problemem długotrwałego bezrobocia (m.in. brak 

środków na aktywne poszukiwanie pracy); 

 podejmowanie nieoficjalnego zatrudnienia przez osoby długotrwale bezrobotne. 

Na obszarze objętym niniejszą LSR szansą na zmniejszenie poziomu bezrobocia jest 

podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. W obszarze interwencji powinny 

się znaleźć przedsięwzięcia z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz 

pobudzenie aktywności mieszkańców do poszukiwania źródeł dochodów. Natomiast dla osób już 

prowadzących działalność gospodarczą wsparcie finansowe na utworzenie dodatkowych miejsc pracy. 

 

3.1.2 Niepełnosprawni 

 

Za kolejną grupę defaworyzowaną należy uznać niepełnosprawnych. Na obszarze działania 

LGD „LIWOCZ” niepełnosprawni zarejestrowani w PUP-ach  nie stanowią wysokiego odsetka wśród 

ogółu bezrobotnych, ale w tej grupie większość stanowią osoby, które nie są aktywne na rynku pracy i 

pozostają w domu. 

 
Tabela nr  Liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP na obszarze LGD „LIWOCZ 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowych Urzędów Pracy w Dębicy i Jaśle. 

 

W opinii 39% osób uczestniczących w konsultacjach słabo wspierane na obszarze działania 

LGD są też osoby niepełnosprawne. Stanowią one blisko ////% ogółu bezrobotnych. Choć nie jest to 

tak liczna grupa jak w przypadku osób długotrwale bezrobotnych, młodzieży czy osób powyżej 50 

roku życia została uznana za kluczową grupę docelową na obszarze realizacji LSR. 

Do głównych problemów tej grupy należą: 

 pozostawanie poza rynkiem pracy większości osób niepełnosprawnych w wieku 

produkcyjnym (szansa uzyskania świadczenia w postaci renty, jest dla wielu osób znacznie 

bardziej atrakcyjna, niż podjęcie pracy); 

 nieefektywny i nieadekwatny do potrzeb rynku pracy system kształcenia osób 

niepełnosprawnych; 

 stereotypowe myślenie potencjalnych pracodawców na temat osób niepełnosprawnych- 

pracownicy nieefektywni, kosztowni dla pracodawcy (konieczność dostosowania miejsc pracy 

do potrzeb osób niepełnosprawnych i konieczność uzyskania pozytywnej opinii Państwowej 

Inspekcji Pracy); 

 bariery systemowe i prawne dla pracodawców przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(uregulowania te oceniane są jako nierealne i niedostosowane do potrzeb pracodawcy i 

pracownika); 

 niejasne, skomplikowane i niestabilne przepisy prawa dotyczące zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych. 

Skala i skutki bezrobocia, zwłaszcza wśród osób niepełnosprawnych są na tyle istotne, że istnieje 

powszechne przekonanie o konieczności interwencji zmierzającej do ograniczenia tego zjawiska. W 

obszarze interwencji powinny się znaleźć przedsięwzięcia z zakresu wspierania bezrobotnych osób 

niepełnosprawnych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej oraz pobudzenie 

aktywności osób niepełnosprawnych do poszukiwania źródeł dochodów 

 



3.1.3 Młodzież i osoby starsze 

 

Za grupy defaworyzowane uznaje się również młodzież oraz osoby starsze. W dwóch 

kolejnych tabelach przedstawiono udział ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz w wieku 

niemobilnym (45+) na obszarze działania LGD „LIWOCZ” oraz w poszczególnych gminach.  

 
Tabela nr  Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym na obszarze LGD „LIWOCZ. 

Wyszczególnienie 
Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym (%) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Gmina Brzyska 22,61 22,07 21,60 21,07 20,66 

Gmina Skołyszyn 20,85 20,44 20,04 19,52 19,30 

Gmina Brzostek 23,28 22,91 22,29 21,59 21,11 

Gmina Jodłowa 20,98 20,87 20,53 20,00 19,89 

Gmina Pilzno 22,72 22,27 21,90 21,52 20,90 

Obszar LGD 22,25 21,85 21,40 20,88 20,46 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych, stan na 31.12.2014 r. 

 
Tabela nr  Udział ludności w wieku niemobilnym (45+) na obszarze LGD „LIWOCZ. 

Wyszczególnienie 
Udział ludności w wieku niemobilnym (%) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Gmina Brzyska 20,46 20,49 20,70 20,45 20,64 

Gmina Skołyszyn 21,76 21,88 22,02 22,17 22,34 

Gmina Brzostek 20,63 21,10 21,19 21,48 21,59 

Gmina Jodłowa 21,47 21,86 22,22 22,47 22,75 

Gmina Pilzno 19,99 20,31 20,40 20,43 20,85 

Obszar LGD 20,74 21,03 21,17 21,27 21,52 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych, stan na 31.12.2014 r. 

 

W każdej gminie da się zauważyć konsekwentny spadek udziału osób w wieku 

przedprodukcyjnym oraz wzrost udziału osób w wieku niemobilnym (45+). Zachodzące zmiany 

demograficzne będą nasilać to drugie zjawisko, w związku z czym pojawia się konieczność 

przywiązywania szczególnej uwagi do ludności w tej (45+) grupie wieku.  

W 2014 roku największy udział osób młodych charakteryzował Gminę Brzostek i Pilzno, z 

kolei najmniejszy Gminie Skołyszyn. Największy udział ludności w wieku niemobilnym wystąpił 

natomiast w Gminach Jodłowa i Skołyszyn, a najmniejszy – w Gminie Brzyska. W strukturze 

bezrobotnych zarejestrowanych na obszarze działania LGD osoby młode do 25 roku życia stanowiły 

24,99,% ogółu bezrobotnych, zaś osoby powyżej 50 roku życia 15,46%.  

Do głównych problemów młodzieży zalicza się: 

 wysokie wymagania pracodawców względem osób młodych wchodzących na rynek pracy; 

 niedostateczne umiejętności wyboru ścieżki rozwoju zawodowego osób młodych - brak 

znajomości perspektyw rozwoju rynku pracy; 

 niedopasowanie wykształcenia studentów do potrzeb pracodawców; 

 staże i praktyki nie przygotowują do przyszłego zawodu; 

 ograniczenia personalne i instytucjonalne własnej działalności gospodarczej jako alternatywy 

wobec zatrudnienia w obcej firmie. 



 

Do głównych problemów osób starszych zalicza się: 

 postrzeganie osób powyżej 50 roku życia jako mało elastycznych, niechętnych do  

podnoszenia kwalifikacji, ze złymi nawykami; 

 niewielka liczba ofert pracy dla tej grupy; 

 niskie wynagrodzenie i złe warunki pracy; 

 pasywne postawy wobec poszukiwań pracy (wyższa aktywność w staraniach się o zasiłek 

przedemerytalny niż o pracę); 

 brak wiary w swoje możliwości, niechęć do zmian i podnoszenia kwalifikacji; 

 niski poziom wykształcenia i brak kwalifikacji zawodowych, brak znajomości nowoczesnych 

technologii; 

 niska skłonność do zmiany miejsca zamieszkania w celu zdobycia pracy. 
W obszarze interwencji powinny się znaleźć przedsięwzięcia z zakresu szkoleń, kursów 

kwalifikacyjnych odpowiadające potrzebom rynku pracy. Powinny znaleźć się również 

przedsięwzięcia z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz 

pobudzenie aktywności mieszkańców do poszukiwania źródeł dochodów. Natomiast dla osób już 

prowadzących działalność gospodarczą wsparcie finansowe na utworzenie dodatkowych miejsc pracy. 

 

3.2 Charakterystyka gospodarki i branż z potencjałem rozwojowym  

3.2.1 Charakterystyka przedsiębiorczości 

 

Gminy tworzące obszar LGD „LIWOCZ” cechuje w dziedzinie gospodarki daleko posunięta 

wspólnota wyrażająca się podobieństwem struktury ekonomicznej, tradycji gospodarczych oraz 

walorów stanowiących podstawę dla rozwoju funkcji gospodarczych. 

 

Tabela nr  Zmiana liczby przedsiębiorstw na obszarze LGD „LIWOCZ” 

L. p. Sektor 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Liczba firm ogółem 2482 2468 2588 2711 2755 

2. Sektor publiczny 134 137 138 138 136 

3. Sektor prywatny w tym: 2348 2331 2450 2573 2619 

3.1 
Osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą 
1999 1969 2072 2190 2214 

3.2 spółki handlowe 67 68 73 74 81 

3.3 
spółki handlowe z udziałem 

kapitału zagranicznego 
9 9 9 9 11 

3.4 spółdzielnie 12 12 12 13 13 

3.5 
stowarzyszenia i organizacje 

społeczne 
123 129 135 135 137 

3.6 fundacje, 1 1 1 2 3 

3.7 inne 137 143 148 150 160 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych, stan na 31.12.2014 r. 

 

Według danych GUS liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie LGD 

„LIWOCZ” na koniec 2014 r. wynosi łącznie 2755 szt. przy 162556 zarejestrowanych w 

województwie podkarpackim, co stanowi ok 1,7 %.  

Pod względem struktury własnościowej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na 

obszarze LGD „LIWOCZ” w sektorze prywatnym, widoczna jest zdecydowana dominacja firm 



prowadzonych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwa te 

stanowią w sumie 84,54 % wszystkich firm zarejestrowanych na badanym terenie. Przy tak dutej 

przewadze tych form działalności pozostałe podmioty charakteryzują sie bardzo niskim udziałem w 

strukturze przedsiębiorstw w sektorze prywatnym. 

Pod tym względem struktura ta jest zbliżona do średniej dla województwa podkarpackiego 

(77,73%), cechując się jednak większym udziałem osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą i niższym udziałem spółek handlowych. Udział spółek handlowych stanowi 6,53% 

wszystkich firm zarejestrowanych w województwie, a tylko 3,09% na badanym obszarze. 

 

Tabela nr Liczba podmiotów gospodarczych na obszarze LGD „LIWOCZ” 

Liczba podmiotów gospodarczych  

Wyszczególnienie 
liczba podmiotów 

gospodarczych 

liczba podmiotów 

gospodarczych 

na 10000 

mieszkańców 

Gmina Brzyska 304 469 

Gmina Skołyszyn 653 522 

Gmina Brzostek 562 426 

Gmina Jodłowa 220 407 

Gmina Pilzno 1016 566 

Obszar LGD "LIWOCZ" 2755 496 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych, stan na 31.12.2014 r. 

 

Średnia ilość podmiotów gospodarczych przypadających na 10 000 mieszkańców na 

diagnozowanym obszarze wynosi 496, gdzie analogiczny wskaźnik dla województwa podkarpackiego 

sięga poziomu 763. Jest więc niższy od wskaźnika województwa o 35%. 

Analizując liczbę podmiotów gospodarczych, wskazać należy na trend zmiany ich ilości na 

przestrzeni ostatnich lat. Wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych na 10 000 mieszkańców na 

badanym obszarze stale rośnie i od 2006 r. odnotował wzrost o 27 % - z poziomu 389 do poziomu 

496. Ten sam wskaźnik w województwie podkarpackim w tym samym czasie wzrósł o 14 % - z 

poziomu 670 do poziomu 763. Oznacza to dynamiczny rozwój terenu LGD w tym zakresie na tle 

rozwoju województwa, pomimo stale niższego poziomu omawianego wskaźnika.  

Struktura wielkości przedsiębiorstwa ze względu na liczbę zatrudnionych na dzień 31.12.2014 r. 

na obszarze LGD wskazuje na zdecydowaną przewagę ilościową małych firm. Analogiczna jest 

sytuacja w województwie podkarpackim. Największy udział w ogólnej liczbie podmiotów 

gospodarczych na terenie LGD maja firmy zatrudniające od 0 do 9 osób, stanowią one 94,95 % 

przedsiębiorstw, w województwie podkarpackim – 95,46 %. 

 

Tabela nr Struktura przedsiębiorstw na obszarze LGD „LIWOCZ”, ze względu na liczbę zatrudnionych 

Wyszczególnienie Ogółem 0-9 10-49 50-249 250-999 

Gmina Brzyska 304 290 14 0 0 

Gmina Skołyszyn 653 619 31 3 0 

Gmina Brzostek 562 538 22 2 0 

Gmina Jodłowa 220 205 15 0 0 

Gmina Pilzno 1016 964 45 5 2 

LGD "LIWOCZ" 2755 2616 127 10 2 



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych, stan na 31.12.2014 r. 

 

W przypadku struktury zarejestrowanych na obszarze LGD podmiotów gospodarczych według 

rodzaju prowadzonej przez nich działalności (sekcji PKD) dane wskazują, na zdecydowaną dominacje 

sekcji G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle), 

która stanowi 27,80 % wszystkich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na badanym terenie 

(w województwie 26,92 %). Kolejne miejsca w opisywanej strukturze zajmują sekcje F 

(budownictwo) – 15,03%, C (przetwórstwo przemysłowe) – 11,76%, H (transport i gospodarka 

magazynowa) – 11,47%. Sekcje te razem stanowią 38,26 % wszystkich zarejestrowanych firm w 

gminie (w województwie 28,62 %). Największe rozbieżności pomiędzy obszarem LGD a terenem 

województwa wśród czterech najbardziej popularnych sekcji występują w sekcji H jest to 4,92% na 

korzyść LGD. 

 

Tabela nr Liczba podmiotów gospodarczych według PKD na obszarze LGD 

Branża, dział PKD 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 33 

Górnictwo i wydobywanie  13 

Przetwórstwo przemysłowe  324 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 

parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych  

0 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami 

oraz działalność związana z rekultywacją  
13 

Budownictwo  414 

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle  
766 

Transport i gospodarka magazynowa  316 

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi  
79 

Informacja i komunikacja  37 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  46 

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości  12 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  139 

Działalność w zakresie usług administrowania i 

działalność wspierająca  
51 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  
56 

Edukacja  134 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  70 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją  64 

Pozostała działalność usługowa oraz gospodarstwa 

domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa 

domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na 

własne potrzeby  

188 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych, stan na 31.12.2014 r. 

 

W kontekście struktury istniejących przedsiębiorstw znamienny jest w tym zakresie fakt braku 

na terenie LGD dużych zakładów przemysłowych i dominacja małych firm działających w sferze 

usług i handlu, co z jednej strony przekłada sie na relatywnie niewielki potencjał istniejących form do 



generowania nowych miejsc pracy – z drugiej zaś skutkuje np. brakiem uciążliwych dla środowiska 

zakładów przemysłowych. 

Ważnym elementem w rozwoju poszczególnych gmin obszaru, który przekłada się również na 

poprawę jakości życia jest udział podmiotów prawnych i osób fizycznych w dochodach budżetu gmin. 

Z danych wynika, że ogólna tendencja dochodów gmin pochodzących od osób prawnych i fizycznych 

jest wzrostowa, co potwierdza atrakcyjność inwestycyjną obszaru i wskazuje, że coraz więcej firm 

lokuje swoje siedziby na obszarze, a także osoby fizyczne decydują się na założenie działalności 

gospodarczej. Średni procent udziału w dochodach budżetu gmin w 2014 r. wynosi ok. 21,5%. 

 

Tabela nr Procentowy udział podmiotów prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w dochodzie 

budżetu gminy na obszarze LGD 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

Gmina Brzyska 10,17 13,20 13,47 14,71 16,20 

Gmina Skołyszyn 14,06 17,35 20,31 21,78 23,44 

Gmina Brzostek 10,34 13,44 14,24 14,28 15,60 

Gmina Jodłowa 8,86 11,29 14,27 15,10 16,10 

Gmina Pilzno 22,19 25,49 27,04 28,68 28,18 

Obszar LGD 14,68 18,14 19,60 20,54 21,52 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych, stan na 31.12.2014 r. 

 

Obecnie, można ocenić, że znaczenie ekonomiczne obszaru  LGD „LIWOCZ” w województwie 

podkarpackim jest zdecydowanie niewspółmierne w stosunku do posiadanego potencjału. 

 

3.2.2 Charakterystyka branż z potencjałem rozwojowym oraz branż mających kluczowe 

znaczenie dla rozwoju obszaru 

 

Szczególnie interesujący z punktu widzenia przedmiotowej Strategii jest udział w ogólnej 

liczbie przedsiębiorstw na terenie LGD podmiotów działających w branżach turystycznych i około 

turystycznych, tzn. wg klasyfikacji PKD: sekcji I (działalność związana z zakwaterowaniem i 

usługami gastronomicznymi) oraz R (działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją). W tym 

zakresie obszar LGD charakteryzuje sie stosunkowo niskim ich odsetkiem w ogólnej liczbie 

przedsiębiorstw. W sekcji I działa na obszarze LGD 79 firm co stanowi 2,87 % ogółu podmiotów 

gospodarczych, dla województwa podkarpackiego analogiczny wskaźnik jest równy 2,85 %. W sekcji 

R na diagnozowanym obszarze działa 64 firmy, co daje 2,32 % ogółu i jest to poziom zbliżony do 

województwa podkarpackiego (2,24 %). Dane te wskazują, że ogółem na terenie LGD funkcjonuje 

143 podmioty działające w branży turystycznej i okołoturystycznej co stanowi 5,19 % wszystkich 

istniejących podmiotów gospodarczych. Jest to liczba niewielka w stosunku do posiadanego 

potencjału do rozwoju turystyki a jednocześnie nie odbiegająca, aczkolwiek wyższa od średniej dla 

całego województwa podkarpackiego, które w odniesieniu do tych 2 branż wynosi 5,09%. 

Uszczegóławiając te dane tylko do kwestii obiektów noclegowych sklasyfikowanych w dziale 55 

Sekcji I które wprost nawiązują do potencjału posiadanej infrastruktury turystycznej należy wskazać, 

że na terenie LGD istnieją tylko 5 tego typu obiektów co stanowi jedynie 0,18% wszystkich 

podmiotów i jest wielkością ponad trzykrotnie niższą od średniej dla województwa 0,61%. 

Drugim typem działalności ważnym w kontekście wykorzystania lokalnych zasobów 

naturalnych oraz tradycji i kultury jest liczba podmiotów jakie działają na terenie LGD w branży 

związanej z przetwórstwem lokalnych produktów sklasyfikowanych w sekcji C PKD w dziale 10 i 11 

(Produkcja artykułów spożywczych oraz Produkcja napojów) – w działach tych prowadzi obecnie 



działalność na terenie LGD jedynie 1,05% wszystkich podmiotów gospodarczych, przy 0,88 w 

województwie, co jest wielkością bardzo niewielką w stosunku do posiadanego potencjału zarówno 

obszaru LGD jak i województwa, np. zarejestrowanych produktów tradycyjnych na tym obszarze. 

Analiza gospodarcza LGD „LIWOCZ” wskazuje, że obok wielu cech pozytywnych natrafia na 

szereg barier w swoim rozwoju gospodarczym. Pomijając bariery zewnętrzne, należy zwrócić przede 

wszystkim uwagę na pewne braki w posiadanych potencjałach, do których należą m.in. niski stopień 

przetworzenia produktów, brak instytucji/podmiotów wymiany doświadczeń, wspierania rozwoju 

przedsiębiorczości, dalece niewystarczające nasycenie w czynniki kreujące atrakcyjność turystyczną 

obszaru, ze szczególnie istotnymi brakami w rozwoju bazy noclegowej i częściowo gastronomicznej, 

mała liczba imprez o znaczeniu ponadlokalnym, istotne braki w promocji itp. 

Warunki środowiskowe i przyrodnicze powodują, że rolnictwo obszaru LGD jest 

predestynowane do stosowania ekologicznych metod produkcji żywności. Polska jest krajem, w 

którym zużycie chemicznych środków produkcji w rolnictwie było zawsze niższe niż w większości 

krajów europejskich, co sprawiło, że jakość ekologiczna przestrzeni produkcyjnej w rolnictwie oraz jej 

różnorodność biologiczna należą do najlepszych w Europie. Może to znacznie ułatwić rolnikom 

obszaru LGD podejmowanie produkcji żywności metodami ekologicznymi. Zwiększenie udziału 

żywności ekologicznej na rynku jest korzystne dla rolnictwa, a także będzie wpływać na zaspokojenie 

rosnącego zapotrzebowania konsumentów na taką żywność. Produkcja żywności metodami 

ekologicznymi jest szansą na podniesienie konkurencyjności przetwórców i producentów rolnych 

obszaru LGD oraz może mieć wpływ na zmianę sposobu konkurowania z ilościowej na jakościową. 

Ponadto rosnąca popularność żywności ekologicznej, w dużym stopniu przyczynia się do zwiększenia 

atrakcyjności terenów wiejskich oraz rozwoju turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki. 

Należy również wykorzystać w rozwoju obszaru bogactwa naturalne regionu. Należą do nich 

złoża kruszyw mineralnych (żwiry i piaski) występujące praktycznie na terenie wszystkich gmin 

objętych LSR w dolinach rzeki Wisłoki i Ropy, złoża ilaste na potrzeby ceramiki budowlanej oraz 

złoża piaskowców. 

Kolejnym wielkim bogactwem obszaru, które nie jest w pełni wykorzystanym potencjałem 

rozwojowym obszaru są lasy. W rozwiniętych gospodarkach wielu krajów drewno było i jest bardzo 

ważnym surowcem odnawialnym. Dotyczy to również gospodarki naszego kraju, o czym świadczy 

wzrost zapotrzebowania na drewno, liczba zatrudnionych w przemyśle drzewnym. 

Podsumowując, można powiedzieć, że zarówno posiadany potencjał gospodarczy, jak również 

zewnętrzne uwarunkowania predestynują badany obszar do pełnienia znacznie istotniejszej roli w 

gospodarce województwa podkarpackiego niż ma to miejsce obecnie. Zwłaszcza sąsiedztwo „doliny 

lotniczej” stwarza duże możliwości rozwoju nie tylko gospodarki żywnościowej i turystyki. Obszar 

LGD „LIWOCZ” oferuje atrakcyjne tereny pod budownictwo rezydencjalne i letniskowe, pełniące 

funkcje mieszkaniowe dla obecnych mieszkańców oraz mieszkańców sąsiednich miast. Sąsiedztwo 

„doliny lotniczej” i czyste środowisko, niezbędne z punktu widzenia realizacji inwestycji związanych 

z najnowocześniejszymi technologiami zachęca potencjalnych przedsiębiorców do inwestowania na 

obszarze działania LGD „LIWOCZ”. 

Problemy związane z gospodarka/przedsiębiorczością - wyniki zastosowanych przez LGD 

partycypacyjnych metod tworzenia strategii: 

 słaba kondycja finansowa firm – ograniczone możliwości podejmowania i rozwoju 

działalności gospodarczej; 

 przestarzałe zaplecze techniczne firm (np. maszyny, urządzenia); 

 niewystarczająca promocja usług i produktów lokalnych przedsiębiorców; 

 słaba współpraca przedsiębiorców w zakresie promocji własnych produktów i usług; 

 wysokie koszty pracy i szkoleń dla pracodawców; 



 niski poziom wynagrodzeń – ograniczone możliwości finansowe lokalnych przedsiębiorstw; 

 mało dostępna informacja o środkach pomocowych dla pracodawców i długotrwałe procedury 

ich uzyskania; 

 słabe przygotowanie przedsiębiorców do pozyskiwania środków pomocowych; 

 ograniczone środki na rozwój przedsiębiorstw; 

 emigracja zarobkowa młodych ludzi; 

 peryferyjne położenie obszaru w stosunku do ośrodków wzrostu gospodarczego; 

 zbyt wysokie obciążenia formalno-prawne związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej; 

 brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

 niska konkurencyjność małych firm handlowo-usługowych, transportowych; 

 niska towarowość gospodarstw rolnych – rozdrobnienie; 

 niski poziom atrakcyjności inwestycyjnej obszaru; 

 wygórowane wymagania pracowników; 

 brak ciągłości zamówień w niektórych branżach. 

 

3.3 Opis rynku pracy 

 

Sytuację na rynku pracy obrazuje liczba bezrobotnych, ale znaczący wpływ na nią, ma struktura 

demograficzna społeczeństwa. 

Obszar objęty działaniem LGD „LIWOCZ” na dzień 31 grudnia 2013 r. zamieszkiwało 55 557 

mieszkańców (z czego 48 047 na wsiach, tj. 86,5%) w tym kobiet 27 819 (50,1%) i mężczyzn 27 738 

(49,9%). Miasto Pilzno, liczyło 4 792 mieszkańców, a miasto Brzostek 2 718 mieszkańców. Liczba ta 

była wyższa od średniej liczby mieszkańców objętych LSR w latach 2007-2013 w województwie 

podkarpackim, która wynosiła 45 725 osób. 

Ważnym wskaźnikiem demograficznym charakteryzującym badany obszar jest gęstość 

zaludnienia, wyrażona w liczbie osób przypadających na 1 km2. Średnia wartość wskaźnika gęstości 

zaludnienia dla obszaru LGD wynosi 118 osób na 1 km2 i jest niższa niż analogiczna wartość dla 

województwa podkarpackiego (119). 

W województwie podkarpackim udział ludność w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie 

ludności w 2014 roku kształtował się na poziomie 18,8%, w wieku produkcyjnym – 63,5%, a w wieku 

poprodukcyjnym – 17,7%. Na obszarze LGD niższy jest udział ludności w wieku produkcyjnym w 

ogólnej liczbie mieszkańców, który wynosi 62,9%. Tendencje w strukturze wieku ludności w latach 

2007-2014 są także mało korzystne. Jeszcze w 2007 roku osoby w wieku przedprodukcyjnym na 

obszarze LGD stanowiły 24% mieszkańców, to już w 2014 ten odsetek wynosił 20,5%, czyli spadł o 

3,5%. Z kolei w przypadku osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym ten trend jest odwrotny i 

rośnie. W 2007 roku był na poziomie 60,4% dla wieku produkcyjnego i 15,6% ogółu mieszkańców 

obszaru LGD dla wieku poprodukcyjnego, a w 2014 roku wyniósł już odpowiednio 62,9% i 16,7%. 

Co więcej kolejne roczniki w wieku przedprodukcyjnym, które będą podejmowały pracę 

zawodową są zdecydowanie mniej liczne i saldo osób w wieku produkcyjnym w najbliższych latach 

na analizowanym obszarze będzie ujemne, co będzie oznaką starzenia się społeczeństwa. 

Liczba ludności na diagnozowanym obszarze jest miedzy innymi uzależniona od przyrostu 

naturalnego, który na przestrzeni lat 2012 – 2014 był nieznacznie wyższy niż analogiczny wskaźnik 

dla województwa podkarpackiego. Dla gmin obszaru objętego LSR średni przyrost naturalny w 

badanym okresie był dodatni. Szczegóły przedstawia wykres. 

 



Wykres nr Przyrost naturalny na obszarze LGD „LIWOCZ” 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych, stan na 31.12.2014 r. 

 

Jak widać na wykresie na badanym obszarze utrzymuje się dodatni przyrost naturalny, choć różni się 

on w poszczególnych gminach. 

Strukturę bezrobocia ogółem z podziałem na kobiety i mężczyzn przedstawiono w tabeli 

poniżej. 

Okazuje się, że bezrobocie bardziej dotyka kobiet  w 2013 r. (53,6%) niż mężczyzn (46,4%). 

Sytuacja ta jest podobna w wszystkich gminach objętych LSR. 

 

Tabela nr Bezrobotni zarejestrowani wg płci  

Wyszczególnienie 
Rok 2013 

Ogółem osób Mężczyźni Kobiety 

Gmina Brzyska 503 254 249 

Gmina Skołyszyn 1189 545 644 

Gmina Brzostek 834 406 428 

Gmina Jodłowa 274 127 147 

Gmina Pilzno 951 410 541 

Obszar LGD 3751 1742 2009 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych, stan na 31.12.2013 r. 

 

Teren LGD „LIWOCZ” położony jest na obszarze powiatów: jasielskiego (Brzyska, Skołyszyn) 

i dębickiego (Brzostek, Jodłowa, Pilzno). Według danych z GUS stopa bezrobocia w tych powiatach 

znacząco się różni. Zdecydowanie większe bezrobocie jest na terenie powiatu jasielskiego. 

Zadawalający jest fakt, że bezrobocie po kilkuletnim wzroście zaczęło spadać. Tabela przedstawia 

poziom bezrobocia w województwie podkarpackim, na obszarze LGD „LIWOCZ oraz w 

poszczególnych gminach. 

 
Tabela nr Procent bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym 

Jednostka/lata 2010 2011 2012 2013 2014 

Woj. podkarpackie 10,5 10,7 11,3 11,4 10,2 

Obszar LGD 9,6 10,2 10,8 10,8 9,6 

Gmina Brzyska  13,3 13,0 13,2 12,3 11,0 



Gmina Skołyszyn 13,4 13,9 14,7 15,0 12,8 

Gmina Brzostek  8,3 9,0 9,8 10,1 9,2 

Gmina Jodłowa 7,2 8,1 8,6 8,0 7,5 

Gmina Pilzno 7,1 8,2 8,6 8,5 7,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych, stan na 31.12.2014 r. 

 

Osoby pozostające poza rynkiem pracy na omawianym obszarze stanowią następujące grupy 

(scharakteryzowane szczegółowo w rozdziale 3.1): 

 długotrwale bezrobotni (41,28%), 

 niepełnosprawni (////%), 

 osoby powyżej 50 roku życia (15,46%),  

 młodzież (24,99%). 

 

W trakcie diagnozy obszaru przeprowadzanego z zastosowaniem partycypacyjnych metod 

tworzenia strategii zdiagnozowano następujące problemy związane z rynkiem pracy: 

 zróżnicowany poziom bezrobocia na obszarze w zależności od gminy i powiatu; 

 niedostateczne kwalifikacje i brak środków na szkolenia zawodowe pracowników; 

 ograniczone wsparcie ze strony państwa w zakresie zatrudniania nowych pracowników; 

 zbyt mała skuteczność instytucji rynku pracy;  

 ograniczona oferta pracy dla osób w wieku 50+; 

 brak rozwiniętego lokalnego przemysłu; 

 ucieczka młodych, wykształconych ludzi do większych ośrodków w kraju i za granicę; 

 utrudniony start zawodowy dla młodych ludzi; 

 niedostateczna informacja o ofertach i środkach pomocowych wspierających działalność 

gospodarczą; 

 niskie ceny i trudny zbyt produktów rolnych; 

 dyskryminacja kobiet na rynku pracy; 

 niedostateczna ilość fachowców; 

 bierność części mieszkańców w zakresie szukania pomocy w prowadzeniu działalności 

gospodarczej, poszukiwania pracy itp.. 

 

3.4 Przedstawienie działalności sektora społecznego 

 

Niezależnie od działań samorządów lokalnych mieszkańcy obszaru zrzeszeni w niezależnych 

organizacjach pozarządowych, na rzecz rozwoju, aktywizacji obywateli i promocji regionu 

samodzielnie podejmują różnego rodzaju inicjatywy lokalne. 

 

Tabela nr Liczba organizacji społecznych w poszczególnych gminach. 

Wyszczególnienie 
Liczba organizacji w 

2014 r. 

Liczba mieszkańców 

przypadająca na jedną 

organizację w 2014 r. 

Gmina Brzyska 18 360 

Gmina Skołyszyn 25 500 

Gmina Brzostek 40 330 

Gmina Jodłowa 11 491 



Gmina Pilzno 33 544 

Obszar LGD 127 437 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KRS. 

 

W obrębie obszaru 5 gmin LGD „LIWOCZ” zinwentaryzowano 127 organizacji 

pozarządowych, w tej liczbie większość stanowią stowarzyszenia. Jedna organizacja pozarządowa 

przypada na ok. 437 osób. Działalność organizacji pozarządowych z terenu LGD „LIWOCZ” 

nastawiona jest między innymi na kultywowanie regionalnych tradycji, rozwój kultury oświaty, 

rekreacji i sportu, pomoc społeczną i rozwój regionalny. Organizacje te wykazywały się dużą 

aktywnością w ramach sięgania po środki z „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” w zakresie tzw. 

małych projektów. W ramach naborów prowadzonych przez LGD „LIWOCZ” w latach 2009-2014, 14 

organizacji pozarządowych zrealizowało 20 projektów (na obszarze LGD „LIWOCZ” łącznie 

zrealizowano 80 projektów), o łącznej wartości prawie 350 000 zł. 

 

 

Wypracowane w trakcie diagnozy obszaru przeprowadzanego z zastosowaniem partycypacyjnych 

metod tworzenia strategii problemy związane z sektorem społecznym – społeczeństwem 

obywatelskim: 

 niska aktywność społeczna mieszkańców obszaru; 

 niewystarczająca promocja postaw społecznej aktywności; 

 niska świadomość mieszkańców dotycząca działalności organizacji pozarządowych; 

 brak środków na działalność statutową NGO; 

 niewystarczające zaplecze techniczne i braki w wyposażeniu NGO; 

 mała skuteczność organizacji w ubieganiu się o środki pomocowe; 

 nie zawsze obiektywny odbiór osób działających społecznie; 

 zbyt mało animatorów i instruktorów kultury i rekreacji; 

 niewielu młodych i aktywnych liderów społecznych; 

 braki w wyposażeniu obiektów kultury, rekreacji i turystyki; 

 słabo rozwinięty wolontariat; 

 niewystarczająca współpraca organizacji pozarządowych z LGD; 

 

 

3.5 Wskazanie problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów ubóstwa i 

wykluczenia społecznego oraz skali tych zjawisk 

 

3.5.1 Ubóstwo 

 

Wobec ubóstwa stosowane są różne miary, ponadto ocenie ulega również głębokość tego 

zjawiska. Jeżeli ktoś pozostaje długotrwale w kategorii minimum egzystencji, to zagrożony jest nie 

tylko wykluczeniem społecznym, lecz także poważnymi zakłóceniami natury egzystencjalnej (rozwoju 

biologicznego). Z kolei kategoria ubóstwa relatywnego nie musi prowadzić do wykluczenia 

społecznego. 

Tabela przedstawia jak na przestrzeni pięciu lat zmieniała się liczba korzystających z opieki 

społecznej w poszczególnych gminach wchodzących w skład LGD „LIWOCZ”. W tabeli 

przedstawiono dane liczby osób korzystających do ogółu liczby ludności, wyrażone w %, dzięki 

czemu można je porównać z obszarem LGD oraz z obszarem województwa podkarpackiego. 

Wskaźnik ten możemy nazwać „skalą ubóstwa”. 



 

Tabela nr Liczba osób korzystających z opieki społecznej na obszarze objętym LSR w latach 

Wyszczególnienie 
2010 2011 2012 2013 2014 

l. osób % l. osób % l. osób % l. osób % l. osób % 

Gmina Brzyska 2755 43,1 1943 30,4 2153 33,4 2235 34,7 1282 19,8 

Gmina Skołyszyn 2084 16,7 1917 15,4 1776 14,2 1815 14,4 1780 14,2 

Gmina Brzostek  4561 34,6 3691 28,0 3793 28,8 4513 34,3 3940 29,9 

Gmina Jodłowa 1239 22,7 1068 19,5 1085 19,9 1185 21,8 1164 21,5 

Gmina Pilzno 2496 14,1 2406 13,6 2329 13,1 2349 13,1 2190 12,2 

Obszar LGD 13135 23,8 11025 19,9 11136 20,1 12097 21,8 10356 18,6 

Woj. podkarpackie 253249 11,9 230283 10,8 233915 11,0 241099 11,3 222432 10,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych, stan na 31.12.2014 r. 

 

Z danych zawartych w tabeli możemy stwierdzić, że liczba osób korzystających z opieki 

społecznej jest mocno zróżnicowana w poszczególnych gminach. Wskaźnik skali ubóstwa obliczony 

dla obszaru LGD jest prawie dwukrotnie wyższy niż dla obszaru województwa podkarpackiego.  

 

3.5.2 Wykluczenie 

 

Zjawisko wykluczenia społecznego jest trudno definiowalne. Mamy tu bowiem do czynienia z 

kilkoma nakładającymi się wymiarami marginalizacji. Wykluczenie społeczne, które - najprościej 

ujmując - polega na niepodejmowaniu zwyczajowej i społecznie akceptowanej drogi życiowej lub 

wypadaniu z niej, dotyczy osób, rodzin lub grup ludności, które:  

 żyją w niekorzystnych warunkach ekonomicznych (ubóstwo materialne);  

 zostają dotknięte niekorzystnymi procesami społecznymi, wynikającymi masowych i 

dynamicznych zmian rozwojowych, np. dezindustrializacji, kryzysów, gwałtownego upadku 

branż czy regionów; 

 nie zostały wyposażone w kapitał życiowy umożliwiający im: normalną pozycję społeczną, 

odpowiedni poziom kwalifikacji, wejście na rynek pracy lub założenie rodziny, co dodatkowo 

utrudnia dostosowywanie się do zmieniających się warunków społecznych i ekonomicznych; 

 nie posiadają dostępu do odpowiednich instytucji pozwalających na wyposażenie w kapitał 

życiowy, jego rozwój i pomnażanie, co ma miejsce w wyniku niedorozwoju tych instytucji 

spowodowanego brakiem priorytetów, brakiem środków publicznych, niską efektywnością 

funkcjonowania; 

 doświadczają przejawów dyskryminacji, zarówno wskutek niedorozwoju właściwego 

ustawodawstwa, jak i kulturowych uprzedzeń oraz stereotypów; 

 posiadają cechy utrudniające im korzystanie z powszechnych zasobów społecznych ze 

względu na zaistnienie: niesprawności, uzależnienia, długotrwałej choroby albo innych cech 

indywidualnych; 

 są przedmiotem niszczącego działania innych osób, np.: przemocy, szantażu, indoktrynacji. 

 

W literaturze przedmiotu oraz w licznych dokumentach krajowych i międzynarodowych definicje 

wykluczenia społecznego koncentrują się, albo na określonych wymiarach zjawiska, np. 

ograniczeniach instytucjonalno - prawnych, albo na dominującym ryzyku (zagrożeniu wykluczeniem), 

np. ubóstwie, czy braku kwalifikacji, albo na grupach osób dotkniętych już wykluczeniem społecznym 

(np. bezdomnych, uzależnionych), albo na ukazywaniu obszarów, do których nastąpiło ograniczenie 



dostępu (np. do konsumpcji, informacji, kultury). Formułowane są też definicje opisujące proces 

wykluczania społecznego poprzez ukazywanie jego głównych przyczyn. 

Wykluczenie społeczne jest powiązane w sposób istotny z występowaniem ubóstwa. Jednak nie da 

się postawić znaku równości między zjawiskiem ubóstwa a wykluczeniem społecznym. Osoby ubogie 

nie muszą być wykluczone i odwrotnie – osoby wykluczone niekoniecznie są ubogie.1 

Tabela przedstawia liczbę osób zagrożonych wykluczeniem w klatach 2010 – 2014 w 

poszczególnych gminach i na obszarze LGD. Do grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym 

zaliczono osoby, które otrzymały pomoc z powodu bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej 

lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, alkoholizmu, trudności w przystosowaniu się do życia po 

opuszczeniu zakładu karnego. 

 

Tabela nr Liczba osób zagrożonych wykluczeniem na obszarze objętym LSR w latach 

Jednostka/lata 
2010 2011 2012 2013 2014 

l. osób % l. osób % l. osób % l. osób % l. osób % 

Brzyska 243 3,8 290 4,5 378 5,9 396 6,1 562 8,7 

Skołyszyn 1345 10,8 1237 9,9 1225 9,8 1192 9,5 1241 9,9 

Brzostek  1353 10,3 1230 9,3 1190 9,0 1367 10,4 1454 11,0 

Jodłowa 640 11,7 475 8,7 593 10,9 557 10,3 508 9,4 

Pilzno 1492 8,4 1445 8,1 1528 8,5 1503 8,4 1396 7,8 

Obszar LGD 5073 9,2 4677 8,5 4914 8,9 5015 9,0 5161 9,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS – stan na 31.12.2014 r. 

 

Z analizy danych w tabeli wynika, że odsetek osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

na obszarze LGD utrzymuje się na zbliżonym poziomie, jednak obserwujemy tu znaczące różnice 

pomiędzy gminami. W poszczególnych gminach, ten odsetek znacząco się różni w kolejnych latach. 

 

3.5.3 Dostęp do infrastruktury 

 

Obszar LGD powiązany jest siecią dróg ze stolicą województwa (miastem Rzeszów) 

oddalonym od centrum obszaru (w. Brzyska) o ok. 85 km. Inne duże ośrodki miejskie, powiązane 

komunikacyjnie z terenem objętym LSR to: Jasło ok. 12 km, Dębica ok. 45 km, Tarnów 70 km, 

Krosno 35 km. Autostrada A-4 przebiega w odległości ok. 45 km.  

Główne ciągi komunikacyjne to: 

 droga krajowa nr 94 Zgorzelec – Korczowa - Granica Państwa; 

 droga krajowa nr 73 Kielce – Jasło; 

 trasa nr 28 Zator – Medyka - Granica Państwa. 

Stan wyposażenia obszaru działania LGD „LIWOCZ” w wodociągi, kanalizację i sieć gazową, 

czyli urządzenia techniczne świadczy o poziomie i jakości życia mieszkańców w poszczególnych 

gminach, i jest określony jako odsetek mieszkańców korzystających z instalacji w odniesieniu do 

ogółu ludności gminy. Dla porównania przedstawiono również ten sam wskaźnik dla województwa 

podkarpackiego. 

 

Tabela nr Odsetek osób korzystających z wodociągów na obszarze objętym LSR w latach 

Jednostka/lata 2010 2011 2012 2013 2014 

                                                           
1 Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski; Główny ekspert – Stanisława Golinowska; Warszawa 

2003; s. 21 – 23. 



Brzyska 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Skołyszyn 33,7% 34,5% 35,1% 35,1% 35,5% 

Brzostek 30,8% 31,2% 31,8% 34,7% 40,6% 

Jodłowa 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Pilzno 49,7% 50,9% 52,1v 52,9% 64,8% 

Podkarpackie 75,7% 75,9% 76,1% 76,7% 80,2% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych, stan na 31.12.2014 r. 

 

Poziom zwodociągowania obszaru LGD „LIWOCZ” jest różny. Są gminy o wysokim 

wskaźniku, jak i gminy na których nie ma wodociągów. Mimo to, poziom zwodociągowania 

najlepszej gminy znacząco odbiega po wskaźnika obliczonego dla województwa podkarpackiego. 

 

Tabela nr Odsetek osób korzystających z kanalizacji na obszarze objętym LSR w latach 

Jednostka/lata 2010 2011 2012 2013 2014 

Brzyska 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Skołyszyn 30,6% 43,4% 44,0% 45,0% 46,1% 

Brzostek 21,7% 21,9% 22,2% 22,6% 23,7% 

Jodłowa 9,1% 9,1% 9,1% 10,1% 10,5% 

Pilzno 13,4% 14,0% 14,9% 18,3% 26,2% 

Podkarpackie 56,9% 60,7% 61,5% 62,6% 68,7% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych, stan na 31.12.2014 r. 

 

Podobnie zróżnicowany jest wskaźnik korzystania z kanalizacji. Tu również występuje gmina w 

której nie ma kanalizacji, a wskaźnik województwa też jest dużo wyższy niż w gminie Skołyszyn w 

której najwięcej osób ma dostęp do sieci kanalizacyjnej. 

 

Tabela nr Odsetek osób korzystających z instalacji gazowej na obszarze objętym LSR w latach 

Jednostka/lata 2010 2011 2012 2013 2014 

Brzyska 78,4% 78,0% 83,8% 83,6% 83,2% 

Skołyszyn 81,6% 81,5% 82,8% 82,8% 82,2% 

Brzostek 76,7% 76,9% 76,9% 76,6% 76,2% 

Jodłowa 66,3% 65,5% 66,9% 66,6% 66,1% 

Pilzno 72,7% 72,1% 80,4% 79,9% 79,2% 

Podkarpackie 71,9% 71,8% 72,6% 72,6% 72,5% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych, stan na 31.12.2014 r. 

 

Zupełnie inaczej przedstawia się wskaźnik korzystania z instalacji gazowej na obszarze 

działania LGD, tutaj cztery gminy na pięć mają ten wskaźnik wyższy niż w województwie. 

 

3.5.4 Dostęp do kultury 

 

Z danych GUS wynika że w 2014 r. na obszarze LGD istniało 19 placówek bibliotecznych i 6 

ośrodków kultury. Na jedną placówkę biblioteczną przypadało 2924 osoby. 

Jedną z podstawowych i powszechnych form uczestnictwa w kulturze jest czytelnictwo, w 

którym ważną rolę pełnią biblioteki. Wskaźnik określający czytelników bibliotek publicznych na 1 

tys. ludności (125 osób na 1 placówkę) jest zdecydowanie niższy od średniej wojewódzkiej (gdzie na 

1 placówkę na wsi przypada przeciętnie 162 osoby). Liczba ta utrzymuje się w ostatnich latach na 

zbliżonym poziomie. 



Na obszarze LGD brakuje koordynacji w sferze kultury. Poszczególne programy imprez 

realizowane są bez wspólnej koncepcji i projektu. Według danych GUS w 2014 r. zorganizowano 8 

imprez w których wzięło udział ok. 20 000 osób. 

 

 

Wypracowane w trakcie diagnozy obszaru przeprowadzanego z zastosowaniem 

partycypacyjnych metod tworzenia strategii problemy związane z ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym, kulturą, rekreacją i infrastrukturą techniczną 

Do głównych problemów należą: 

 dyskryminacja osób z grupy ryzyka wykluczenia społecznego, jako kandydatów na 

potencjalnych pracowników; 

 brak umiejętności autoprezentacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym podczas 

rozmów kwalifikacyjnych; 

 obniżona motywacja do podjęcia pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

 niski poziom wykształcenia i słabe kwalifikacje zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym; 

 spadek motywacji i obniżenie poczucia sprawczości w życiu osoby zagrożonej wykluczeniem 

społecznym, a także obniżenie poczucia własnej wartości, a nawet depresja; 

 kłopoty finansowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (m.in. brak środków na 

aktywne poszukiwanie pracy); 

 słabe zaplecze techniczne gminnych ośrodków kultury, świetlic, szkół; 

 mała ilość lokalnych imprez kulturalnych; 

 mała ilość przygotowanych miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych (słabo rozwinięta 

infrastruktura rekreacyjna); 

 słabo rozwinięta infrastruktura kultury oraz związane z tym wyposażenie; 

 mało ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych; 

 brak wspólnej polityki promocyjnej gmin tworzących obszar objęty LSR; 

 niedostatecznie rozwinięta infrastruktura wodno-kanalizacyjna (liniowa i punktowa); 

 słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna; 

 niska estetyka miejscowości, braki w małej architekturze. 

 

 

3.6 Wykazanie wewnętrznej spójności obszaru LSR (innej niż spójność przestrzenna) 

 

3.6.1 Spójność przyrodnicza 

 

Jedną z najważniejszych cech, która spaja i wyróżnia LGD „LIWOCZ” jest bogactwo 

przyrodnicze. Na obszarze LGD znajdują się trzy rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 125,5 ha 

(Liwocz, Kamera i Słotwina) oraz dwa parki krajobrazowe (Park Krajobrazowy Pasma Brzanki i 

Czarnorzecko – Strzyżowski Park Krajobrazowy). Północna część terytorium wchodzi w skład trzech 

obszarów chronionego krajobrazu (Jastrzębsko – Żdziarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Pogórza Strzyżowskiego). Znajdują się tu również obszary objęte europejską siecią ochrony przyrody 

NATURA 2000. Łącznie obszary objęte rożnymi formami ochrony przyrody zajmują ok. 70 % 

powierzchni obszaru LGD. 

Większość obszaru charakteryzuje się mocno zróżnicowaną rzeźbą terenu. Obejmuje rozległe 

wzniesienia, wznoszące się średnio 250 metrów nad dna większych dolin rzecznych, a około 420 – 



480 m npm. Wierzchowiny pogórza mają formy łagodne, spłaszczone tworzą jakby falistą 

powierzchnię o małych różnicach wysokości. Ponad tę wyrównaną powierzchnię wysterczają rzadko 

niewielkie wzniesienia, jak Liwocz, Brzanka czy Chełm. Wśród tych szczytów najwyższy na Pogórzu 

Karpackim jest Liwocz (562 mnpm). Lesistość obszaru kształtuje się na poziomie 24%. 

Na terenie LGD występuje kilka udokumentowanych złóż surowców mineralnych, z których 

najważniejsze to:  

 złoże kruszyw mineralnych (żwiry i piaski) występujące praktycznie na terenie wszystkich 

gmin objętych LSR w dolinach rzeki Wisłoki i Ropy; 

 złoża gazu ziemnego na terenie Pilzna i Kunowej w gminie Skołyszyn; 

 złoża ropy naftowej w Harklowej i okolicach (gmina Skołyszyn); 

 złoża węgla brunatnego w Grudnej Dolnej i okolicach (gmina Brzostek); 

 złoża ilaste na potrzeby ceramiki budowlanej – Brzostek; 

 złoża piaskowców – Brzyska rejon Liwocza. 

Obecność surowców mineralnych świadczy to o bogactwie naturalnym tych terenów. 

Północna część objęta LSR znajduje się w obszarze klimatu podgórskich kotlin i dolin, 

natomiast środkowa i południowa należy do skraju pasa górskiego. Przenikanie się tych typów 

klimatów daje w efekcie łagodne warunki klimatyczne. Średnia temperatura roczna wynosi ok. + 7,2 

st C, średnia stycznia – 4,4 st C, roczna suma opadów 700 - 900 mm., dni z przymrozkami od 70 do 

100, okres wegetacji 200 - 215 dni, pokrywa śnieżna utrzymuje się przeciętnie 90 dni. Lata są upalne z 

dużą liczbą dni słonecznych i niewielką ilością opadów. Dni pogodnych w roku jest 50 -55 a średnia 

prędkość wiatru można określić na 2,2 -2,5m/s. Generalnie tutejszy klimat jest kształtowany przez 

napływające z zachodu wilgotne masy polarno – morskiego powietrza. Ze wzrostem wysokości n.p.m. 

spada temperatura i rośnie ilość opadów. 

 

3.6.2 Spójność historyczna 

 

Pierwsze ślady pobytu człowieka na obszarze objętym działaniem LGD „LIWOCZ” znaleźć 

można w neolicie (4000 – 1700 pne), a wiążą się z kręgiem kultur wstęgowych i z ludnością obszarów 

naddunajskich. Fragmenty ceramiki z tego okresu odkryte zostały m.in. w Dęborzynie. U stóp 

Liwocza znajduje się jaskinia, która miała pełnić rolę jednego z pierwszych schronów mieszkalnych 

człowieka paleolitycznego. 

Historia obszaru LGD „LIWOCZ” to przede wszystkim aspekt przynależności państwowej, 

już za czasów Bolesława Chrobrego. Bardzo silny rozwój obszaru nastąpił w trakcie akcji osadniczej 

za czasów króla Kazimierza Wielkiego. Na ten okres datuje się powstanie większości miejscowości 

znajdujących się na obszarze działania LGD „LIWOCZ”. U schyłku I Rzeczpospolitej, tereny te stały 

się miejscem wielokrotnych przemarszów, bitew i utarczek oddziałów konfederatów barskich z 

wojskami rosyjskimi. Na obszar duży wpływ miała zarówno I jak i II wojna światowa. Po 

wyzwoleniu, ludność obszaru włożyła wielką ilość pracy w odbudowę kraju i obszaru z pożogi 

wojennej. Powoli zaczęło rozwijać się życie kulturalne i oświatowe. Zamieszkująca te obszary ludność 

wykształciła swoisty stosunek do władzy i typ identyfikacji związany ze środowiskiem lokalnym tzw. 

„patriotyzm lokalny”. 

 

3.6.3 Spójność kulturowa 

 

Uwarunkowania kulturowe najsilniej spajają obszar pięciu gmin objętych wspólną Strategią 

Rozwoju Lokalnego. Obszar Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ”, choć rozległy terytorialnie 

cechuje się silną spójnością kulturową. 



Cały teren zamieszkuje ludność nawiązująca pochodzeniem i kulturą do terenów Powiśla i 

Sandomierszczyzny. Są to więc Pogórzanie należący do wielkiej grupy Małopolan. Na kształtowanie 

się grupy Pogórzan wpływ mieli sąsiadujący z nimi: Krakowiacy, Sandomierzanie, Górale, Wołosi, 

Rusini, Słowacy a także koloniści węgierscy i niemieccy. 

Jest to obszar zwarty pod względem religii, tradycji, obrzędów a także, muzyki i folkloru. 

Teren charakteryzuje się silną integracją społeczną i kulturalną co przekłada się na występowanie na 

obszarze rozwiniętego „patriotyzmu lokalnego”, polegającego na przywiązaniu mieszkańców do 

tradycji, gwary i występujących na tym terenie odrębności społeczno-gospodarczych. Na obszarze 

żyje wielu utalentowanych rzeźbiarzy, malarzy, a także poetów, hafciarek, którzy podtrzymują 

tradycje kulturowe przekazując je z pokolenie na pokolenie. Region cechują typowe zwyczaje ludowe, 

które skupiają się wokół świąt kościelnych, a szczególnie wokół świat Wielkanocnych i Bożego 

Narodzenia. Obszar LGD „LIWOCZ” zawiera szereg elementów wywodzących się z połączenia 

kultury miejskiej z wiejską. To wszystko sprawia, że obszar ma silną spójność nie tylko geograficzną, 

ale kulturową, społeczną jak i gospodarczą. 

 


