
2 10 lat samorządu powiatowego w Strzyżowie
Szanowni Państwo, 

Mieszkańcy powiatu strzyżowskiego

Nasz powiat jako samorząd lokalny istnieje już 10 lat. Utworzony 
po raz trzeci w historii w latach 1998 – 1999, obejmuje społecz-

ność 62 tys. mieszkańców pięciu gmin: Czudca, Niebylca, Fryszta-
ka, Strzyżowa i Wiśniowej. Jego stolicą jest miasto Strzyżów. Ten 
pierwszy jubileusz skłania do refleksji i podsumowań, jest także 
okazją do ukazania pracy i działalności naszego samorządu oraz 

jej efektów. Mamy nadzieję, że te cele spełnia niniejsza publikacja. 
Życzymy przyjemnej lektury!

Zespół Redakcyjny 

i pracownicy Starostwa Powiatowego w Strzyżowie

Wyróżnione  na targach żywności ekologicznej EKOGALA 2009 w Rzeszowie stoisko powiatu strzyżowskiego zorganizowane 
przez Starostwo Powiatowe w Strzyżowie we współpracy z Siedliskiem Janczar w Pstrągowej 

i gospodarstwem ekologicznym Mariana Wójtowicza z Tułkowic

Spotkanie Zarządu Powiatu III kadencji z przedszkolakami z Przedszkola Publicznego 
w Strzyżowie z okazji Święta Flagi Państwowej

Przed dziesięciu laty wielu z nas zaangażowało się w działania na rzecz reak-
tywacji powiatu strzyżowskiego. Chcieliśmy, aby to nasza społeczność decydowała o 
naszych wspólnych sprawach, mając do dyspozycji odpowiednie instrumenty finan-
sowe i prawne. Dzisiaj wiemy, że było warto. Działalność samorządu powiatowego 
w istotny sposób uzupełniła bowiem aktywność samorządów gminnych, dostarczyła 
nowych impulsów dla rozwoju naszego terenu, stwarzając także nowe możliwości w 
sferze społecznej i gospodarczej dla samych mieszkańców.

 Nasz samorząd przejął w 1999 r. zadania zaniedbane przez wiele dziesięcio-
leci. Stosunkowo duża odległość od centrów decyzyjnych powodowała, że koniecz-
ne w wielu sferach inwestycje nie mogły się doczekać realizacji. Dobrze ilustrującym 
ten fakt przykładem był stan dróg powiatowych w 1999 r., które posiadały w wielu 
miejscach całkowicie zdegradowaną nawierzchnię, mosty zbudowane 40 – 50 lat temu 
w technologiach niedostosowanych do dzisiejszych potrzeb i oczekiwań, infrastruk-
turę towarzyszącą w najczęściej nie najlepszym stanie. Wyjątkami potwierdzającymi 
tę regułę były drogi – wcześniej wojewódzkie, od 1999 r. powiatowe – na których w 
latach 90 – tych zdecydowały się inwestować samorządy gminne. Podobne problemy 
napotkaliśmy właściwie we wszystkich dziedzinach zadań publicznych przekazanych 
nowemu wówczas samorządowi powiatowemu. Do dzisiaj trwa unowocześnienie po-
wierzonych nam zadań, dostosowanie ich do współczesnych uwarunkowań i likwidacja 
wieloletnich zaniedbań, szczególnie w sferze inwestycyjnej. Dla realizacji tych celów 
konieczne stało się poszukiwanie pieniędzy przede wszystkim na zewnątrz – w różnych 
programach rozwojowych: krajowych i zagranicznych. Chociaż pozostało jeszcze wiele 
do zrobienia, przez okres minionych 10 lat udało się wdrożyć wiele projektów, które 
niewątpliwie przyczyniły się do poprawy poziomu i jakości życia na naszym terenie.

Powiat strzyżowski rozpoczynał działalność z budżetem w wysokości ponad 18 
mln zł. Dziś dochody naszego samorządu są 3 razy większe i wynoszą prawie 56,6 mln 
zł. W jednostkach powiatowych zatrudnionych jest ponad 1100 pracowników, dzięki 
którym możemy realizować na rzecz mieszkańców wiele różnych zadań, związanych 
m.in. z oświatą, ochroną zdrowia, bezpieczeństwem publicznym, infrastrukturą trans-
portową, pomocą osobom niepełnosprawnym i bezrobotnym. Wspomagamy wiele 
inicjatyw dotyczących kultury, sportu i turystyki, samodzielnie inicjujemy istotne wy-
darzenia i projekty rozwojowe. Wiele z nich ma charakter unikalny, jak chociażby Po-
wiatowy Fundusz Stypendialny im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego, projekt „Przy-
wróćmy nadzieję”, aktywizujący zagrożonych wykluczeniem społecznym bezrobotnych 
i niepełnosprawnych czy też program wsparcia ochrony obiektów zabytkowych. 

Co bardzo ważne, wiele z tych działań realizujemy wspólnie z naszymi partne-
rami z samorządów gminnych, organizacji pozarządowych, instytucjami wojewódzki-
mi, ogólnopolskimi, a także zagranicznymi. Wyznajemy bowiem zasadę, że działając 
wspólnie, możemy osiągnąć więcej. Trzeba też jasno powiedzieć, że samodzielnie nie 
bylibyśmy w stanie zrealizować wielu projektów, zwłaszcza tych najbardziej kosztow-
nych, związanych z modernizacją infrastruktury drogowej. Dlatego dziękujemy samo-
rządom gminnym za życzliwość, zrozumienie i okazaną pomoc, która umożliwiła nam 
zdobycie znacznych pieniędzy z zewnątrz i przeznaczenie ich na ważne zadania służące 
całej społeczności powiatu.

Przez 10 lat nie udało się rozwiązać wszystkich problemów i wiele zadań publicz-
nych wciąż nie jest realizowanych na wystarczająco wysokim poziomie. W niejednej z 
tych spraw kierujecie Państwo do nas oczekiwania dotyczące załatwienia konkretnych 
problemów. Zapewniamy, że do każdego z nich chcemy podejść poważnie i zrealizować 
wszystkie cele, które przed nami postawiono, na pierwszym planie stawiając nakiero-
wanie pracy i działalności służb publicznych na potrzeby naszego terenu i oczekiwania 
mieszkańców. Warto przy tym dodać, że tak jak u progu powstania, samorząd powiato-
wy w Strzyżowie także i dzisiaj jest przysłowiową „solą w oku” niejednej osoby, próżno 
też szukać pełnej i rzetelnej informacji o naszej działalności w prasie lokalnej czy regio-
nalnej. Ale też dokonania, których nie da się nie zauważyć, pozwoliły nam wypracować 
znaczącą pozycję w skali województwa podkarpackiego a nawet kraju. To dobrze rokuje 
na przyszłość, a świadczą o tym chociażby projekty rozwojowe przygotowane do wdro-
żenia w najbliższych latach.

O tych m.in. sprawach znajdziecie Państwo informacje w niniejszej publikacji. 
Zachęcamy do lektury i dziękujemy za współpracę w minionych 10 latach, życząc za-
dowolenia z działalności  naszego samorządu i służb publicznych na naszym terenie.

Rada i Zarząd Powiatu w Strzyżowie
Strzyżów, grudzień 2009 r.

Szanowni Mieszkańcy 
powiatu strzyżowskiego

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego 2010 Roku 

mamy przyjemność złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, 

sukcesów w pracy zawodowej a także w działalności społecznej. 
Niech przy wspólnie śpiewanej kolędzie, w rodzinnym, 

pełnym radości i ciepła gronie, upłyną Państwu piękne chwile 
polskiej Wigilii i Bożego Narodzenia, a nadchodzący Nowy Rok 

będzie czasem błogosławieństwa Bożej Dzieciny, 
spełnienia marzeń i nadziei.
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