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I Etap – Analiza MRL 

Ogólna 
sytuacja 
gminy 

Nisko ma najniższy wskaźnik dostępności i jakości usług oraz 
infrastruktury, ale pozytywnym elementem jest dynamika 
dodatnia, która może przyczynić się do dogonienia grupy 
porównawczej;  

Sytuacja mieszkaniowa mieszkańców gminy 
Nisko w badanym okresie 2014-2018 uległa 
pogorszeniu. Negatywny – ujemny wskaźnik 
dynamiki zmian               w obszarze 
mieszkaniowym  świadczy o problemie 
w dostępności do lokali mieszkalnych. 
Sytuacja taka nie stwarza możliwości 
rozwojowych gminy. Brak powstających 
nowych budynków mieszkalnych może być 
hamulcem w migracji mieszkańców na teren 
gminy Nisko. 

Patrząc na sytuację gminy Nisko w obszarze 
zasobów instytucjonalnych, integracji i kapitału 
społecznego gminy możemy zauważyć 
nieznaczne pogorszenie się. Niestety, również 
dynamika zmian w tym zakresie jest ujemna. 
Lata 2014 – 2018 przyniosły m.in. spadek ilości 
organizacji społecznych, bardzo słabą 
frekwencję wyborczą w wyborach 
samorządowych, mniejsza liczbę nowo- 
zarejestrowanych fundacji                             i 
stowarzyszeń. 

Sytuacja w obszarze poziomu bezpieczeństwa w 
okresie 2014 – 2018 ulegała cyklicznym 
zmianom. W roku 2018 sytuacja nieznacznie się 
poprawiła. Niestety dynamika zmian jest już 
niekorzystna, która może przyczynić się do 
zmiany pozytywnej obecnie sytuacji w 
badanym obszarze w okresie prognozy.  
Mieszkańcy pozytywnie oceniają 
bezpieczeństwo publiczne, zdrowotne. Budowa 
nowych tras komunikacyjnych wpłynie na 
poprawę poziomu bezpieczeństwa na drogach 
publicznych.  

Sytuacja w obszarze demografii należy do 
najlepszych spośród analizowanych obszarów. 
Pozytywna sytuacja dotyczy zarówno średniej 
wartości analizowanych wskaźników, jak 
również dynamiki zmian. Ponadto w okresie 
ostatnich 2 badanych lat sytuacja uległa jeszcze 
znaczącej poprawie. Nisko w badanym obszarze 
należy do grupy liderów.  

Problemy • najniższy wskaźnik skolaryzacji dla szkół podstawowych; 

• niski wskaźnik członków klubów sportowych, dodatkowo 
w prognozie przewidywany spadek; 

• jeden z najniższych wskaźników wydatków na kulturę 
fizyczną, sport i rekreację; 

• średni poziom mieszkańców korzystających z pomocy 
społecznej; 

• najniższy wskaźnik podmiotów gospodarczych 
świadczących usługi na 1 mieszkańca, dynamika też ujemna; 

• jeden z najniższych wskaźników miejsc noclegowych, 
 

• niski wskaźnik liczby mieszkań na 
mieszkańca, 

• niski wskaźnik i najniższa dynamika 
oddawanych mieszkań,  

• najniższy wskaźnik dostępności do 
instalacji wodociągowej na terenie gminy, 

• rosnący udział wypłaconych wydatków 
mieszkaniowych, 

• bardzo niski wskaźnik sprzedaży mieszkań 
na rynku lokalnym. 

• bardzo niski wskaźnik liczby działających 
organizacji społecznych, 

•  dynamika ujemna, która może pogłębić 
wskazaną sytuację; 

• przyczyną małej liczby organizacji 
społecznych może być najniższy 

• wskaźnik wydatków na dotacje dla 
organizacji pożytku publicznego  

•   w wydatkach bieżących Gminy, świadczy to 
również o ograniczonych 

•         możliwościach wspierania tego typu 
organizacji z własnego budżetu; 

• wysoki marazm społeczny – najniższa 
frekwencja w wyborach samorządowych 
(dynamika również jedna z najniższych); 

•  średni wskaźnik liczby przestępstw drogowych, 
dynamika jednak jedna z najniższych; 

•  rosnący udział liczby zachorowań na 
nowotwory i choroby układu krążenia; 

 

• najwyższy wskaźnik migracji osób w 
wieku 15-39 lat, co jest wynikiem trudnej sytuacji 
na rynku pracy; 

 

Potencjały
/dobre 
strony 
gminy 

• najwyższa dynamika rosnąca liczby uczniów w szkołach 
zawodowych do liczby osób w tej grupie wiekowej – 
edukujemy rosnącą liczbę kadr zawodowych; 

• Nisko w grupie średniej w dostępie do oferty kulturalnej; 

• rosnąca wartość wydatków na kulturę i dziedzictwo 
kulturowe; 

• dobra dostępność do porad lekarskich, stomatologów, 
łóżek szpitalnych,  

• bardzo dobra dostępność do miejsc w żłobkach, choć 
tendencja malejąca (druga gmina po Polkowicach); 

• najwyższa dynamika przyrostu miejsc przedszkolnych. 
 

• wysoki odsetek mieszkań 
wyposażonych w gaz sieciowy; 

• niski wskaźnik lokali zadłużonych 
będących w dyspozycji gminy (komunalne). 

• wysoka dynamika zmian dla wskaźnika 
udziału wydatków na szkolenia i rozwój 
zawodowy w wydatkach bieżących; 

• rosnący udział liczby uczestników 
imprez kulturalnych, wskaźnik z tendencją 
wzrostową po modernizacji NCK w Nisku; 

• średnia liczba osób korzystających ze 
środowiskowej pomocy społecznej, dodatków 
mieszkaniowych, pozytywna i stabilna sytuacja 
rodzin. 

•  pozytywna zmiana w obszarze liczby 
stwierdzonych przestępstw w zakończonych 
postępowaniach przygotowawczych przeciwko 
żuciu i zdrowiu mieszkańców; 

•  niski wskaźnik liczby stwierdzonych 
przestępstw przeciwko mieniu; 

•  niski wskaźnik wypadków przy pracy; 

•  niski wskaźnik zgonów do 65 roku 
życia; 

•  dobra dostępność do lekarzy i lekarzy 
dentystów, porad lekarskich, łóżek szpitalnych. 
 

•  stabilna sytuacja w obszarze zmiany liczby 
mieszkańców w okresie ostatnich 5 lat; 

•  najniższy wskaźnik liczby osób w wieku 
nieprodukcyjnym do grupy osób w wieku 
produkcyjnym – Nisko liderem; 

•  średni wskaźnik liczby osób w wieku 
poprodukcyjnym do osób w wieku 
przedprodukcyjnym; 

•  Nisko w grupie liderów we wskaźniku liczba 
ludności w wieku poprodukcyjnym do wieku osób 
w produkcyjnym; 

•  niski wskaźnik starości; 

•  wysoki udział mieszkańców w wieku 25-34 lata 
na 1000 mieszkańców; 

•  dodatni przyrost naturalny; 

•  rosnący współczynnik dzietności kobiet; 

•  stabilna sytuacja w obszarze migracji; 

•  pozytywna ocena rodziny w obszarze 
rozwodów, urodzeń pozamałżeńskich. 

Rekomen
dacje 

•  utrzymanie dodatniej dynamiki zmian; 

•  utrzymanie dostępności do przedszkoli i żłobków; 

•  zwiększenie dostępności do oferty sportowo – 
rekreacyjnej, wzrost uczestników; 

• zwiększenie liczby nowych mieszkań, w 
tym np. w ramach programów krajowych 
Mieszkanie Plus, 

• zachęcenie mieszkańców do korzystania z 

• Pobudzenie mieszkańców do 
odpowiedzialności obywatelskiej, 
do społecznego działania i włączania się w 
inicjatywy lokalne, 

•  utrzymanie poziomu bezpieczeństwa 
zdrowotnego i publicznego; 

•  zmniejszenie liczby osób zagrożonych 
nowotworami i chorobami układu krążenia, 

•  utrzymanie pozytywnej sytuacji w obszarze 
demografii; 
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 gazu sieciowego. • uruchomienie finansowania oddolnych 
inicjatyw wychodzących 
bezpośrednio od mieszkańców, 

działania profilaktyczne. 
 

Etap II – Analiza Pogłębiona 
 

 OBSZAR V. DOSTĘPNOŚĆ I JAKOŚĆ USŁUG ORAZ 
INFRASTRUKTURY 

OBSZAR VI. DOSTĘPNOŚĆ I JAKOŚĆ 
ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W 

GMINIE 

OBSZAR VII. ZASOBY INSTYTUCJONALNE, 
INTEGRACJA O KAPITAŁ SPOŁECZNY 

GMINY 

OBSZAR VIII. POZIOM BEZPIECZEŃSTWA OBSZAR IX. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA 

Ogólna 
sytuacja 
gminy 

Opieka zdrowotna  
Mieszkańcy Niska mają zapewniony dobry dostęp do 
podstawowej infrastruktury zdrowotnej (apteki, 
przychodnie, szpital). Problemem w obszarze zdrowia jest 
ograniczona dostępność do lekarzy, lekarzy specjalistów i 
kadry okołomedycznej.  
Kultura 
Mieszkańcy Niska mają zapewniony dostęp do szerokiej 
oferty zajęć i usług kulturalnych, realizowanych m.in. przez 
jednostkę kultury NCK „Sokół” Nisko, lokalne muzeum - 
Centrum Historii i Tradycji, Bibliotekę Miejską w Nisku, 
Katolicki Dom Kultury Arka – organizację pozarządową oraz 
przez lokalnie działające szkoły i pozostałe organizacje 
społeczne. 
Infrastruktura sportowa 
Mieszkańcy Niska mają zapewniony dostęp do 
infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w postaci: terenów 
zielonych, boisk portowych, hal i sal gimnastycznych, 
ścieżek rowerowych i siłowni terenowych. Infrastruktura i 
oferta  sportowo – rekreacyjna w gminie Nisko jest na 
bardzo dobrym poziomie i skierowana jest do wszystkich 
mieszkańców.  
Na terenie gminy brakuje oferty do rekreacji wodnej, na 
którą wskazują mieszkańcy.  
Pomoc społeczna 
Pomoc społeczna w gminie Nisko opiera się w głównej 
mierze na działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. 
OPS w gminie Nisko wspiera wszystkie osoby i rodziny w 
przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz 
zapobieganiu takim sytuacjom. W przypadku udzielania 
pomocy mieszkańcom sytuacja z roku na rok się poprawia. 
Dzieje się to za sprawą lepszej sytuacji materialnej 
mieszkańców, spadku bezrobocia.  
Oświata 
System kształcenia na terenie gminy i miasta Nisko opiera 
się na działających przedszkolach (publicznych i 
niepublicznych), szkołach podstawowych oraz na 
szkolnictwie średnim ogólnokształcącym, zawodowym i 
technicznym. Z ogólnej sytuacji szkolnictwa średniego i 
zawodowego wynika, iż mieszkańcy naszej gminy kształcą 
się w większości poza miejscem zamieszkania.  
Zasoby i produkty gminy 
Gmina i Miasto Nisko posiada obiekty zabytkowe z XIX i XX 
wieku, głównie są to obiekty sakralne, zespoły dworskie, 
kapliczki, cmentarze oraz obiekty użyteczności publicznej. 
W swoim zasobie infrastrukturalnym posiada również 
lokalnych artystów, którzy maja za sobą osiągnięcia na skalę 
krajową i międzynarodową. Działające towarzystwa i 
organizacje (Koła Gospodyń Wiejskich, Towarzystwo Ziemi 
Niżańskiej, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zarzeckiej) 

Analiza wykazuje wzrost ilości budynków 
mieszkalnych od początku okresu badanego 
tj. 2010 roku. Jednak liczba (tempo) 
oddawanych budynków mieszkalnych jest 
niższa od średniej województwa i Polski. Na 
terenie gminy Nisko brakuje mieszkań 
socjalnych i komunalnych. Analiza wskazuje 
na trend migracji mieszkańców z osiedli 
centralnych na tereny podmiejskie. Według 
danych na rok 2017 budynki mieszkalne 
mieszkańców gminy Nisko w większości 
przypadków wyposażone są w instalacje 
techniczno-sanitarne tj,: wodociąg(93%), 
ustęp spłukiwany(92%), łazienka(92%), 
centralne ogrzewanie(86%) i gaz 
sieciowy(80%). Warunki te są zbliżone do 
poziomu krajowego, a w przypadku gazu i 
centralnego ogrzewanie są nawet znacznie 
wyższe. 

Nisko to centrum administracyjno – 
gospodarcze powiatu niżańskiego. Na terenie 
gminy Nisko działa 46 instytucji pełniących 
funkcje publiczne, nie uwzględniając sektora 
ngo. Nisko kontynuuje historyczne tradycje – 
Nisko ważnym ośrodkiem powiatowym.  

Na terenie gminy działa 6 fundacji,  7 
stowarzyszeń zwykłych oraz 23 stowarzyszenia 
zarejestrowane w KRS.  Stowarzyszenia 
prowadzą działalność głównie w Nisku (20 
podmiotów). Reszta stowarzyszeń jest 
zarejestrowana w sołectwach: Wolina oraz 
Nowa Wieś - 1 , Racławice - 2, Zarzecze i 
Nowosielec po 3. 

Brakuje instytucji otoczenia biznesu.  

  

Na terenie gminy Nisko działają podmioty 
odpowiedzialne za utrzymanie porządku 
publicznego, zapewniające bezpieczeństwo 
publiczne i działające na rzecz przeciwdziałania 
zagrożeniom pożarowym, drogowym i innym. 
Na terenie gminy działają jednostki o znaczeniu 
powiatowym: Komenda Powiatowa Policji w 
Nisku oraz Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Nisku. Dodatkowo na terenie 
gminy działają jednostki wchodzące do 
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego – 
OSP w Nowosielce, OSP Zarzecze, poza 
systemem jest OSP w Nisku.  

 

 

W okresie ostatnich 10 lat odnotowuje się 
stopniowe obniżanie się liczby mieszkańców 
gminy (-0,4%), co wywołane jest w głównej 
mierze emigracją mieszkańców za lepszą praca, 
lepszymi warunkami kształcenia. Pozytywnym 
wskaźnikiem demografii  jest dodatni i rosnący 
przyrost naturalny, który jednak nie niweluje 
ujemnego salda migracji.  Pozytywnym wynikiem 
analizy jest wysoki udział mieszkańców w wieku 
produkcyjnym, względem trendów krajowego, 
regionalnego i powiatowego. Jednak w 
formułowaniu wniosków należy zdecydowanie 
podkreślić rosnący udział mieszkańców w wieku 
poprodukcyjnym (wzrost obciążenia 
demograficznego), a także co jest również  
niepokojącym sygnałem obniżanie się liczby 
ludności w wieku przedprodukcyjnym.   
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odgrywają również szczególną rolę w popularyzacji folkloru 
i historii regionu jak również promują lokalne produkty 
kulinarne. 

Problemy Służba zdrowia 

• mniejszy wskaźnik dostępności do lekarzy (znacząca różnica 
w porównaniu z regionem i krajem, na terenie gminy w 
2018 wskaźnik wynosił 21,2 lekarzy na 10 tyś. 
mieszkańców, w regionie 45,7, w kraju 57,7); 

• rośnie grupa seniorów na terenie gminy; 

• najniższy wskaźnik dostępności do personelu medycznego 
(41 na 10 tyś. mieszkańców w gminie, 82,3 w regionie, 72 w 
kraju); 

• największy udział zgonów kobiet i mężczyzn z powodu 
chorób układu krążenia (71%) w porównaniu do kraju, 
regionu, a następnie z powodu chorób nowotworowych 
(29%) – w okresie rośnie udział chorób nowotworowych; 

• brak oddziału kardiologicznego; 

• mniejszy udział lekarzy pracujących wg. podstawowego 
miejsca pracy. 
Kultura i turystyka 

• niekorzystna sytuacja demograficzna może wpłynąć na 
liczbę uczestników kół zainteresowań i zespołów 
szczególnie dzieci i młodzieży, 

• brak bazy hotelowej, ograniczona dostępność do bazy 
gastronomiczno – restauracyjnej; 

• dostępność tylko w dni robocze (NCHiT),  

• niedostosowane godziny otwarcia dla potencjalnych 
zwiedzających ( NCHiT), 

• zmniejsza się udział dorosłych uczestników NCK Sokół Nisko 
(spadek o -38,2%) 

• brak zaplecza infrastrukturalnego dla biblioteki publicznej, 
ograniczona powierzchnia do działalności; 
Infrastruktura sportowa 

• brak basenu; 

• ograniczony dostęp do hal i boisk sportowych dla 
indywidualnych mieszkańców, najniższy wskaźnik 
dostępności do terenów rekreacyjnych na Osiedlu Nr 3 
Nisko – Barce i Nr 8 Nisko – Moskale – PGO; 
Pomoc społeczna 

• niekorzystna sytuacja demograficzna – wzrost ludności w 
wieku poprodukcyjnym - seniorzy, 

• zwiększa się udział osób którym przyznano pobyt w 
domach pomocy (DPS). 
Oświata 

• spada wskaźnik skolaryzacji w szkołach podstawowych; 

• brak bazy dydaktycznej wyposażonej w pracownie 
specjalistyczne; 

• słaba komunikacja pomiędzy szkołą a przedsiębiorcami 
czego dowodem jest brak kierunków wg. zapotrzebowania 
na rynku lokalnym, regionalnym; 

• tracimy młodzież, która wyjeżdża poza miejsce 
zamieszkania lub za granice w poszukiwaniu pracy po 
ukończeniu szkoły; 

• posiadamy uzdolnioną młodzież – nagrody w dziedzinie 
młodych wynalazców, ale nie mamy możliwości 
zatrzymania i zaproponowania pracy w naszym rynku 
lokalnym, regionalnym; 

•  bardzo mała ilość powstających budynków 
wielorodzinnych, tempo wzrostu w badanym 
okresie 6%, w regionie 7,2%, w kraju 9,8%; 
60% stanowią budynki w mieście;  

•  mała ilość mieszkań socjalnych i 
komunalnych, 

•  spadek ilości mieszkańców na terenie gminy 
Nisko, 

•  niewielka ilość wydawanych co roku 
pozwoleń na budowę, 

•  długi czas powstawania nowych budynków 
mieszkalnych. 

•  bardzo mała aktywność wyborcza 
mieszkańców gminy, niższa niż średnia 
krajowa, regionalna i powiatowa; 

•  niski przyrost podmiotów prywatnych w 
porównaniu z województwem i Polską, 

•  niska frekwencja podczas większych imprez 
masowych organizowanych na terenie gminy 
Nisko, 

•  bardzo duża liczba mieszkańców wciąż musi 
korzystać z pomocy społecznej, 

• ograniczone możliwości spędzania wolnego 
czasu dla mieszkańców na terenie gminy Nisko. 

•  rosnąca liczba interwencji na terenie 
gminy między rokiem 2014 a 2019 (wzrost o 
4,3%), wzrost zdarzeń drogowych ze średniej 
17,83 na 100 mieszkańców do 22 zdarzeń na 
100 mieszkańców, wysoki wskaźnik 
wypadków utrzymuje się na terenie osiedli 
centralnych gminy: Osiedle Nr 1 i Osiedle Nr 
2, Osiedle Nr 7 Nisko – Moskale; spadek 
liczby wykroczeń na terenie gminy, do 
których w największym stopniu należą 
wykroczenia drogowe, przeciwko mieniu, 
obyczajności publicznej, przeciwko 
przepisom ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi 
(wzrost o 56%);   
• duże natężenie ruchu kołowego w 
centrum miasta, co wywiera istotny wpływ 
na liczbę zdarzeń i kolizji drogowych, 
najwięcej zdarzeń drogowych na drodze 
krajowej nr 19 i 77; 
•  wysokie bezrobocie, które wywiera 
wpływ na liczbę przestępstw na tle 
materialnym; 
•  rosnąca liczba posiadanych 
samochodów wśród mieszkańców; 
•  wandalizm powodujący niszczenie 
mienia gminy; 
•  alkoholizm (jazda pod wpływem 
alkoholu powodująca wypadki, interwencje); 
•  brak monitoringu w niektórych 
miejscach publicznych; 
•  słabo oświetlone przejścia dla 
pieszych oraz brak sygnalizacji świetlnych 
powodujące zdarzenia drogowe; 
• spadek liczby pożarów o 15%, lecz 
wzrost zdarzeń „miejscowe zagrożenie” o 
38% w okresie 2015 - 2019;  
• ogólnie wzrost o 18% liczby zdarzeń, 
do których wyjeżdżały jednostki straży 
pożarnej. 

• stopniowy odpływ mieszkańców gminy, 
zmniejszanie się liczby mieszkańców (jednak w 
tempie wolniejszym niż na terenie powiatu 
niżańskiego);  

• odpływ mieszkańców z miasta na teren wiejski; 

• obniżanie się liczby mieszkańców w wieku 
przedprodukcyjnym (w tempie szybszym niż 
średnia krajowa, regionalna i powiatowa), w 
roku 2009 liczba mieszkańców w wieku 
przedprodukcyjnym na terenie gminy Nisko 
wynosiła 19,9%, w roku 2018 – 16,5%. 

• wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym w 
najwyższym stopniu na terenie gminy, w 
porównaniu do kraju, regionu i powiatu (wzrost 
na terenie gminy Nisko o 5,1 pp, przy wzroście o 
4,9pp na terenie kraju, 4,1 pp regionu i 3,6pp na 
terenie powiatu niżańskiego). 

• spadek liczby osób w wieku produkcyjnym, lecz 
w tempie niższym niż średnia krajowa  
regionalna; 

• w roku 2016 na terenie gminy i w roku 2017 na 
terenie miasta liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym przekroczyła liczbę osób w 
wieku przedprodukcyjnym, co nie wpływa 
korzystnie na przyszłą liczbę osób w wieku 
produkcyjnym na terenie gminy i miasta Nisko; 

• ujemne saldo migracji, w okresie  2009 – 2018 
saldo migracji wewnętrznych, jak również 
zewnętrznych osiągnęło wartości ujemne. W 
tym okresie liczba osób gminy ze względu na 
migracje wewnętrzne obniżyła się o 494 osoby, 
natomiast ze względu na migracje zewnętrzne 
/zagraniczne o 24 osoby. Sytuacja na terenie 
gminy odbiega od średniej krajowej i 
regionalnej. 
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• obniża się liczba uczniów szkół średnich, w LO około 46 % 
stanowią mieszkańcy gminy, w RCEZ około  25%; 
Zasoby i produkty gminy 

• brak promocji regionu wpływa niekorzystnie na rozwój 
turystyki i rekreacji; 

• niezagospodarowanie terenów pod rozwój gospodarczy, 
brak dużych zakładów przemysłowych; 

• niezagospodarowany zbiornik małej retencji pod bazę 
turystyczno – gospodarczą; 

• brak oferty w czasie wolnym od pracy, imprez w 
kluczowych częściach miasta; 

• brak promocji i otwarcie się na mieszkańców przez 
Jednostkę Wojskowa; 

• brak oferty małej gastronomi, lokalnych firm z tradycją ( 
ciastkarnie, lodziarnie,) w Rynku – Małe i Duże Planty; 

• nie posiadamy zarejestrowanego produktu tradycyjnego. 

Potencjały
/dobre 
strony 
gminy 

Służba zdrowia 

•  wzrost dostępności do przychodni, zapewniony dostęp do 
sieci aptek, wskaźnik dostępności do przychodni na poziomie 
wyższym niż w powiecie, regionie czy kraju; 

• zwiększył się udział przychodni z dostępem do lekarzy 
pierwszego kontaktu, choć nadal utrzymuje się dystans 
między regionem i krajem; 

•  rośnie udział zatrudnionych pielęgniarek i położnych z 
tytułem mgr.; 

• najniższy wskaźnik i dynamika umieralności dla gminy 
Nisko; 

•  mniejszy udział zgonów z powodu chorób nowotworowych. 
Kultura 

•  rozbudowa i modernizacja budynku NCK „Sokół” wpłynęła 
na wzrost liczby kół zainteresowań oraz rozwój różnych grup 
np. Teatr „Kontynuacja”, Niżańska Kapela Ludowa, 
Reprezentacyjna Sekcja Taneczna Mażoretek. 
W okresie analizy nastąpiły zmiany w NCK : 
- wzrosła o 28%  ilość zespołów i kół, wzrosła o 74,3% liczba 
uczestników zespołów i kół, głównie dzieci i młodzieży, 
wzrosła o 28,6%  ilość przedsięwzięć kulturalnych o 92,3%  
liczba odbiorców przedsięwzięć kulturalnych, wzrosła o 
68,3% ilość koncertów 
- wzrosła  o (233% ) liczba uczestników dorosłych w oddziale 
wiejskim Nowosielec; 
- zasoby produktów lokalnych, produktów opartych na 
tradycji i lokalnej historii; 
- działalność organizacji społecznych, kół gospodyń wiejskich; 
- potencjał lokalnych artystów.  
Infrastruktura sportowa 

•  powierzchnia terenów rekreacyjno – sportowych w gminie 
Nisko wynosi 84 085,00 m2 (54 m2/mieszkańca) 

•  wyższa dostępność do terenów rekreacyjnych na terenie 
wiejskim (średnio 4,63 osoby na m2), w mieście 3,44 
osoby/m2 

• największy dostęp mają mieszkańcy Osiedla NR 1 Nisko – 
Centrum,  8,21 m2/mieszkańca 
Pomoc społeczna 

•  poprawiająca się sytuacja mieszkańców poprzez działalność 
OPS w Nisku i spadek przekazywanych świadczeń, najwyższy 
wskaźnik ubóstwa (LPR) na terenie Osiedla Nr 1 Nisko – 

•  bardziej atrakcyjne ceny działek 
budowlanych w porównaniu z gminami 
sąsiadującymi (np. Stalowa Wola); 

• wyższa wartość powierzchni 
użytkowej przypadająca na jednego 
mieszkańca, 

•  niższy w porównaniu z innymi 
gminami koszt utrzymania mieszkań; 

• wyższa średnia powierzchnia 
budynku mieszkaniowego od średniej 
krajowej (w gminie 81,4m2, w kraju 73,8m2; 

• duże zainteresowanie mieszkańców 
Programem Mieszkanie Plus; 

• osiedla rozwojowe: Osiedle Nr 6 
Nisko – Podwolina (wzrost liczby 
mieszkańców o 5,6%), Osiedle Nr 5 Nisko – 
Warchoły (wzrost o 4,2%); Osiedle nr 8 Nisko 
– Moskale – PGO (wzrost o 2%). 
 

•  na terenie gminy Nisko działa 
kilkadziesiąt stowarzyszeń i fundacji 
działających w różnych obszarach życia, które 
za główny cel stawiają sobie wspieranie 
inicjatyw społecznych, wspieranie rozwoju 
sportu, turystyki i rekreacji, promocję regionu, 
wspieranie osób potrzebujących, edukację.  

•  Gmina Nisko jest ważnym ośrodkiem 
miejskim dla całego powiatu niżańskiego,  

• rozwój instytucji społecznych, 
podniesienie aktywności społecznej i 
obywatelskiej mieszkańców.  

• budowa obwodnicy Nisko – Stalowa Wola; 

• budowa drogi S19; 

• tereny inwestycyjne. 

• utrzymująca się korzystna sytuacja pod 
względem udziału mieszkańców w wieku 
produkcyjnym do ogółu mieszkańców gminy, 
w porównaniu do trendów krajowego, 
regionalnego i powiatowego; 

• korzystna sytuacja w obszarze wskaźnika 
obciążenia demograficznego w porównaniu do 
średniej krajowej, regionalnej i powiatowej – 
potencjał dla lokalnego rynku pracy. W roku 
2009 wskaźnik obciążenia demograficznego na 
terenie gminy Nisko wynosił 14,8%, w roku 
2018 już 20,7% (zmiana o 5,9pp), na terenie 
kraju wskaźnik wynosił w roku 2009 - 19%, w 
roku 2018 - 26,1% (zmiana o 7,1 pp), na 
terenie regionu w roku 2009 wynosił 18,5 % w 
roku 2018 już 24% (zmiana o 5,5pp), na 
terenie powiatu w roku 2009 wynosił 18%, 
natomiast w roku 2018 - 21,8% (najniższa 
odnotowana zmiana o 3,8%).  W ten sposób w 
roku 2018 na terenie gminy Nisko wskaźnik 
obciążenia demograficznego analizując trendy 
krajowy, regionalny i powiatowy osiągnął 
wartości najniższe. Niestety dynamika zmian w 
tym obszarze jest najwyższa, co wskazuje na 
stopniowe dostosowanie się do poziomu 
krajowego.  

• dodatni (dodatnią wartość generuje jedynie 
obszar gminy) przyrost naturalny –  najbardziej 
korzystna sytuacja względem średniej 
krajowej, regionalnej i powiatowej – wartość 
rozwojowa lokalnej struktury demograficznej; 

• tereny o korzystnej sytuacji demograficznej 
(przypływ mieszkańców): Osiedle NR 6 Nisko – 
Podwolina, Osiedle NR 5 Nisko – Warchoły, 
Osiedle NR 8 Nisko - Moskale – PGO. 
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Centrum;  

•  działalność gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie wpływa na poprawę 
sytuacji rodziny; 

•  poprawa ogólnej sytuacji w gminie oraz kraju  wpływa na 
ilość przyznawanych środków przez OPS i inne instytucje. 
Oświata 

•  zapewniona dostępność do sieci przedszkoli publicznych i 
niepublicznych na terenie gminy; 

• działające szkoły średnie RCEZ i LO są szkołami 
rozpoznawalnymi w regionie dzięki swojej historii i 
kierunkom w jakich kształcą młodzież; 

•  Szkoły posiadają potencjał do kształcenia w atrakcyjnych 
zawodach wg. zapotrzebowania na rynku lokalnym i 
regionalnym. 

•  budynek szkoły RCEZ  posiada dobrą lokalizację, jest po 
gruntownej modernizacji, posiada rozwiniętą infrastrukturę 
sportową; 

•  RCEZ zostało uhonorowane Dyplomami Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą „Urządzenie do 
przesyłania energii elektrycznej na odległość” , oraz drugi 
doceniony projekt pod nazwą „Centralny zamek do drzwi dla 
osób niepełnosprawnych”, który opracowali uczniowie RCEZ. 
„Nagrodę za osiągnięcia wynalazcze na arenie 
międzynarodowej w latach 2016-2017”.  
Zasoby i produkty gminy 

• kierunki popularne w LO: humanistyczno – prawniczy i 
ekonomiczne, w RCEZ: informatyczne, elektryczne i 
elektroniczne, wartością dodaną jest uruchomienie kierunku 
dla programistów, najwyższy udział liczby uczniów na 
kierunku informatycznym;  

•  posiadamy 60 obiektów zabytkowych z XIX i XX wieku, są to 
głównie obiekty sakralne, zespoły dworskie, kapliczki, 
cmentarze. Na szczególną uwagę zasługuje kaplica 
neogotycka z 1884 roku - kaplica grobowa Marii i Olivera 
Ressegquier dobrodziejów Niska; 

•  atrakcyjność lokalnego dziedzictwa przyrodniczego w 
postaci zbiornika małej retencji w Nisku – Podwolina o 
powierzchni 14ha. Powierzchnia do zagospodarowania 
zbiornika i nadanie mu funkcji gospodarczo – turystycznych 
wynosi 30ha; 

•  ścieżki pieszo - rowerowe cenne ze względu na położenie 
które przebiega przez tereny leśne z wielogatunkową    
roślinnością; 

•  firmy lokalne z tradycją i historią;  

•  lokalni artyści nagradzani w najważniejszych konkursach w 
randze krajowej i międzynarodowej; 

•  rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej wpłynie na 
szybki dostęp do terenów inwestycyjnych i ważnych 
ośrodków przemysłowych czego wynikiem będzie rozwój 
gospodarczy gminy; 

•  możliwość powstania w zabytkowym parku miejskim 
infrastruktury na cele kulturalne, edukacyjno – przyrodnicze ( 
spektakle, mała gastronomia, happeningi). 
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Rekomen
dacje 

Służba zdrowia 

•  tworzenie oferty zachęcającej do pracy młodych lekarzy; 
Kultura 

•  opracowanie przewodnika turystycznego, aplikacji w której 
znajdziemy, oferty kulturalne, infrastrukturę sportową, 
zabytki, bazę noclegowo – gastronomiczną (informacje o 
godzinach otwarcia, o najnowszych planowanych 
wydarzeniach). Krótka, czytelna, w formie graficznej i 
dostępna w różnych kanałach informacyjnych; 

•  sytuacja demograficzna wpływa na utworzenie i wspieranie 
istniejących klubów seniora; 

•  w dobie pandemii promowanie i zainteresowanie turystyką 
wewnętrzną oraz produktami z lokalnych firm; 

•  zagospodarowanie zbiornika na potrzeby turystyczno – 
gospodarcze; 

•  pomoc przedsiębiorcom w powstaniu bazy hotelowo – 
turystycznej; 

•  zainteresowanie inwestorów o potencjalnych 
możliwościach utworzenia na terenie gminy bazy 
turystyczno-rekreacyjno-sportowej. 
Infrastruktura sportowa 

•  popularyzacja różnych form aktywności; 

• utworzenie zajęć grupowych dla różnych grup wiekowych( 
głównie osób dorosłych i starszych). 
 Pomoc społeczna 

•  edukowanie osób i rodzin zagrożonym wykluczeniem 
społecznym poprzez rozwijanie i upowszechnianie różnych 
form aktywnej integracji społecznej i zawodowej. Oświata 

•  zwiększenie współpracy z przedsiębiorcami, instytucjami, 
rozwijanie „kultury przedsiębiorczości”; 

• rozwój firm innowacyjnych, informatycznych, 
przyciągających nowych pracowników; 
Zasoby i produkty gminy 

•  zagospodarowanie zbiornika małej retencji wraz z 
zagospodarowaniem przyległego terenu i nadanie mu funkcji 
gospodarczo – turystycznych;  

•  powstanie bazy rekreacyjno – wypoczynkowo – sportowej 
(parku rozrywki, parku tematycznego) przy zbiorniku 
wodnym; 

•  powstanie infrastruktury na cele kulturalne w zabytkowym 
parku miejskim: kino letnie, mała gastronomia, spektakle, 
happeningi; 

•  możliwość rozwoju i powstanie szlaków turystyki pieszej i 
rowerowej na terenach leśnych; 

•  rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej w celu ożywienia 
i powstania nowych gałęzi gospodarki i poprawy jakości 
powietrza w centrum miasta; 

• uruchomienie oferty „ czasu wolnego” w czasie wolnym od 
pracy w NCK Sokół oraz NCHiT; 

•  budowa MOSIR-u wpłynie na rozwój aktywności społecznej 
mieszkańców;  

•  otwarcie się na mieszkańców Jednostki Wojskowej w 
postaci pokazów sprzętu wojskowego, targów; 

•  odbudowa, przebudowa dziedzictwa kulturowo – 
architektonicznego i wykorzystanie w celu promowania 
miasta. 

• uproszczenie procedur wydawania 
pozwolenia na budowę budynków 
mieszkalnych, 

• Edukowanie mieszkańców o dostępnych 
programach dofinansujących budownictwo 
mieszkaniowe, 

• korzystanie z programów tj. „ Mieszkanie 
Plus” wspierających budownictwo 
wielorodzinne na terenie gminy Nisko, rozwój 
budownictwa wielorodzinnego 
niskoczynszowego; 

• Zwiększenie nakładów na budownictwo 
socjalne i komunalne. 

• organizacja większej ilości imprez masowych, 
co przyciągało by większa ilość mieszkańców do 
brania udziału w nich, 

• rozwój biblioteki miejskiej, poszerzanie 
wolumenu księgozbioru,  

• zachęcanie osób w różnym wieku do większej 
aktywności w życiu kulturalnym gminy Nisko, 

• stwarzanie warunków do tworzenia nowych 
podmiotów prywatnych na terenie gminy 
Nisko. 

• zwiększenie kontroli miejsc publicznych  

• założenie monitoringu miejskiego  

• stworzenie wypożyczalni rowerów miejskich  

• akcje promocyjne dotyczące zasad 
bezpieczeństwa i poruszania się w mieście lub 
stworzenie systemu edukacji dotyczącej 
podniesienia poziomu wiedzy i świadomości na 
temat bezpieczeństwa; 

• ulepszenie infrastruktury drogowej i 
rowerowej. 

• rozwój sektora mieszkaniowego, budowa 
nowych budynków mieszkalnych, 
uruchomienie nowych terenów 
mieszkaniowych; 

• rozwój gospodarczy gminy; 

• poprawa sytuacji materialnej mieszkańców i 
warunków pracy sprzyjająca obniżaniu się 
wskaźnika emigracji za pracą, edukacją itp. 

 


