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Gmina Gorlice jest jedn¹ z gmin województwa ma³opolskiego. Le¿y wzd³u¿ rzeki
Ropy, na zachodzie siêgaj¹c Beskidu Niskiego, a na po³udniowym wschodzie
Do³ów Jasielsko - Sanockich. Krajobraz terenu jest zró¿nicowany: górzysty,
lesisty i pagórkowaty.
Powierzchnia administracyjna wynosi 10.283 ha, zaœ liczba ludnoœci zbli¿a siê do
17 tys.
Gminê tworzy 10 miejscowoœci: Bielanka, Bystra, Dominikowice, Klêczany,
Kobylanka, Kwiatonowice, Ropica Polska, Stró¿ówka, Szymbark i Zagórzany.
Mimo, ¿e gmina Gorlice nale¿y do gmin rolniczych z dominacj¹ drobnych
gospodarstw, to wyró¿nia siê rozwojem budownictwa, budynkami wznoszonymi
w nowych technologiach budowlanych i wyposa¿onymi w nowoczesne instalacje
sanitarne.
Infrastruktura techniczna jest dobrze rozwiniêta, dziêki planom zagospodarowania terenów, uwzglêdniaj¹cych potrzeby œrodowiska, po³o¿enie geograficzne,
rodzaj gruntów oraz walory turystyczne prezentowanego obszaru.
Czystoœæ powietrza w gminie uwa¿a siê za „dobr¹”. Wynika to z ma³ego
uprzemys³owienia terenu, znacznych iloœci u¿ytków rolnych i lasów.
Gmina Gorlice charakteryzuje siê du¿¹ lesistoœci¹ i malowniczym ukszta³towaniem terenu oraz licznymi miejscami widokowymi np. z Kwiatonowic, Bielanki i
Szymbarku. Na pó³nocny zachód od wsi Szymbark piêtrzy siê lesisty masyw
Maœlanej Góry (753 m) z ni¿ej po³o¿onym rezerwatem przyrody „Jeleni¹ Gór¹”.
W ogrodzie dworskim w Kwiatonowicach zobaczyæ mo¿na najwiêksze w gminie
skupisko drzew pomników przyrody.
Gmina Gorlice jest wspania³ym miejscem dla turystów, na których czekaj¹
gospodarstwa agroturystyczne. Z uwagi na atrakcje turystyczne, walory
historyczno-kulturowe, nieska¿one œrodowisko oraz goœcinnoœæ mieszkañców,
pobyt na jej terenie zadowoli zarówno aktywnych, m³odych ludzi, jak te¿ rodziny
z dzieæmi i szukaj¹cych spokoju od zgie³ku dnia codziennego.
Wielowiekowa historia regionu pozostawi³a wspania³e pami¹tki, które nêc¹
mi³oœników zabytków. Warto zobaczyæ dwór obronny z XVI w. w Szymbarku,
sanktuarium w Kobylance z cudownym obrazem Pana Jezusa Ukrzy¿owanego
i XVIII-wieczn¹ cerkiew Bielance. Obiekty te uzupe³niaj¹ liczne pa³ace i dworki
w Bystrej, Szymbarku, Kwiatonowicach, Zagórzanach oraz krzy¿e i figurki
przydro¿ne. Poza tym na turystów czekaj¹ piêkne panoramy Beskidu Niskiego
oraz ciekawe szlaki turystyczne.

Dynamika zmian w ci¹gu ostatnich lat dzia³alnoœci spowodowa³a, ¿e Gmina Gorlice znalaz³a
siê w czo³ówce gmin, które w latach 2002-2005 dobrze zarz¹dza³y swoimi finansami i du¿o
inwestowa³y. W rankingu „Rzeczpospolitej” wœród gmin wiejskich zajê³a 6 miejsce w kraju.
Pod uwagê brano wiele kryteriów, a wœród nich: dba³oœæ o rozwój i podnoszenie jakoœci
¿ycia mieszkañców przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeñstwa finansowego, wartoœæ
pozyskanych œrodków unijnych, ochronê œrodowiska, a tak¿e wspó³pracê z lokalnymi
organizacjami. Szukanie i pozyskiwanie œrodków bud¿etowych z ró¿nych Ÿróde³,
maksymalne wykorzystywanie œrodków unijnych, dobra, zgodna wspó³praca z radnymi,
organizacjami lokalnymi i mieszkañcami oraz profesjonalna kadra Urzêdu - to wszystko
z³o¿y³o siê na sukces.
Wójt Gminy siêga³ po wszystkie mo¿liwe do zdobycia œrodki - te du¿e dotycz¹ce np.
inwestycji kanalizacyjnych lub drogowych oraz te mniejsze jak np. wykonanie dokumentacji
technicznej Projektu. Aplikowa³ do ka¿dego konkursu, w którym mog³a uczestniczyæ Gmina
Gorlice. W zwi¹zku z realizacj¹ inwestycji maj¹cych na celu ochronê œrodowiska gmina
zosta³a wyró¿niona w Narodowym Konkursie Ekologicznym. W 2006 roku Wójt Gminy
odebra³ wyró¿nienie i certyfikat „Gmina Przyjazna Œrodowisku”.
Na realizacjê zadañ inwestycyjnych pozyskano œrodki zewnêtrzne z funduszy
unijnych oraz krajowych.
Program SAPARD
Program PHARE
Sektorowy Program Operacyjny
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego
oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006”
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Bank Gospodarstwa Krajowego
Kontrakt Wojewódzki
Zintegrowany Program £agodzenia Skutków Restrukturyzacji
i Modernizacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy
Chemicznej na terenie Województwa Ma³opolskiego
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich

2 878 792 z³
622 563 z³

38 308 z³
1 681 148 z³
808 818 z³
756 831 z³

489 849 z³
410 000 z³
367 672 z³
208 183 z³
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Zadania finansowane w ramach
funduszy przedakcesyjnych Unii
Europejskiej
1. Budowa kanalizacji sanitarnej:
Kobylanka etap I (d³ugoœæ sieci
kanalizacyjnej PVC: 6 134 mb, d³ugoœæ
przy³¹czy: 2 147 mb, iloœæ przy³¹czonych
posesji: 111). Wartoœæ robót 944 797 z³,
w tym dotacja z programu SAPARD i
bud¿etu pañstwa 610 906 z³. Inwestycja
zosta³a wykonana w roku 2003,
Kobylanka - etap II A (d³ugoœæ
sieci kanalizacyjnej 7005 mb, d³ugoœæ
przy³¹czy 2335 mb - przy³¹czono 107
posesji). Wartoœæ robót 980 000 z³,
w tym dotacja SAPARD i bud¿etu pañstwa 733 324 z³. Inwestycja zosta³a wykonana w latach 2004 - 2005,
Zagórzany - rejon Nadleœnictwa
(d³ugoœæ sieci kanalizacyjnej 1980 mb,
d³ugoœæ przy³¹czy 278 mb - przy³¹czono
36 posesji oraz 12-to rodzinny blok
mieszkalny). Wartoœæ robót 590 000 z³,
w tym dotacja SAPARD i bud¿etu pañstwa 408 365 z³. Inwestycja zosta³a
wykonana w roku 2004,
Ropica Polska - rejon Góry
(d³ugoœæ sieci kanalizacyjnej 5 565 mb,
d³ugoœæ przy³¹czy 1 345 mb przy³¹czono 77 posesji). Wartoœæ robót 554
000 z³, w tym dotacja SAPARD i bud¿etu
pañstwa 415 282 z³. Inwestycja zosta³a
wykonana w 2004 roku.
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2. Budowa sieci wodoci¹gowej:
Dominikowice - etap I (d³ugoœæ
sieci wodoci¹gowej 5599 mb, d³ugoœæ
przy³¹czy 2107 mb - przy³¹czono 51
posesji). Wartoœæ robót 694 404 z³,
w tym dotacja SAPARD i bud¿etu
pañstwa 483 876 z³. Inwestycja zosta³a
wykonana w latach 2004 - 2005.
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Inwestycje w zakresie budowy dróg
Budowa drogi gminnej „Rozbój
przez las” w Kobylance. Inwestycja
zosta³a zrealizowana w roku 2004
i wspó³finansowana by³a z Programu
SAPARD i bud¿etu pañstwa. Wartoœæ
zadania 264 052 z³, w tym dotacja
SAPARD 198 039 z³
„Kompleksowa modernizacja
po³¹czeñ drogowych oraz budowa
mostu w Gminie Gorlice” (droga
k. P. Piechoty w Bystrej, droga „Osiny
Zagumie” w Dominikowicach oraz most
na potoku Bystrzanka w Bystrej).
Inwestycja zosta³a zrealizowana w roku
2005. Budowa dróg wspó³finansowana
by³a z Programu PHARE CBC Polska S³owacja. Wartoœæ zadania 256 227,52
EUR, w tym dotacja PHARE 158 967
EUR (622 562 z³).
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Inwestycje sportowe i oœwiatowe
wspó³finansowane ze œrodków zewnêtrznych oraz termomodernizacje szkó³
Termomodernizacja budynku
Zespo³u Szkó³ w Kobylance (kwota 795
846 z³). Pozyskano dotacjê na ten cel
z WFOŒ i GW w kwocie 97 000 z³ oraz
otrzymano premiê termomodernizacyjn¹ z BGK w kwocie 103 981 z³. Inwestycja zosta³a zrealizowana w 2003 r.
Termomodernizacja budynku
Zespo³u Szkó³ w Kwiatonowicach
(kwota 210 343 z³). Pozyskano dotacjê
na ten cel z WFOŒ i GW w kwocie 25 000
z³ oraz otrzymano premiê termomodernizacyjn¹ z BGK w kwocie 25 000
z³). Inwestycja zosta³a zrealizowana
w 2003 r.
Budowa gimnazjum wraz z sal¹
sportow¹ w Szymbarku (kwota 1 577
704 z³). Pozyskano dotacjê z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w kwocie 320 000 z³ oraz dotacjê z Kontraktu
Wojewódzkiego w kwocie 272 685 z³.
Inwestycja zosta³a zakoñczona w 2004 r.
Termomodernizacja budynku
Zespo³u Szkó³ w Szymbarku (kwota 646
717 z³). Pozyskano dotacjê na ten cel z
Programu SAPARD w kwocie 29 000 z³,
PAOW w kwocie 179 383 z³ oraz WFOŒ
i GW w wysokoœci 38 792 z³ oraz
otrzymano premiê termomodernizacyjn¹ z BGK w kwocie 119 247 z³. Inwestycja zosta³a zrealizowana w roku 2004.
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Termomodernizacja budynku
Zespo³u Szkó³ w Dominikowicach
(kwota 236 000 z³). Pozyskano dotacjê
na ten cel z WFOŒ i GW w kwocie 37 000
z³, otrzymano dotacjê z PAOW w wysokoœci 28 800 z³ oraz uzyskano premiê
termomodernizacyjn¹ z BGK w kwocie
22 500 z³. Inwestycja zosta³a zrealizowana w 2004 r.
Modernizacja i rozbudowa
Szko³y Podstawowej o segment dydaktyczny dla potrzeb Gimnazjum w Dominikowicach. Wartoœæ zadania wynios³a
384 343 z³. Dodatkowo z MENiS pozyskano œrodki finansowe w wysokoœci 90
tys. z³ na kompletnie wyposa¿onych
6 sal lekcyjnych.
Termomodernizacja budynku
Zespo³u Szkó³ w Ropicy Polskiej (kwota
591 322 z³). Pozyskano dotacjê na ten
cel z WFOŒ i GW w Krakowie w kwocie
40 485 z³ oraz uzyskano premiê termomodernizacyjn¹ z BGK w wysokoœci 121
750 z³. Inwestycja zosta³a zrealizowana
w roku 2005.
Termomodernizacja budynku
Zespo³u Szkó³ w Stró¿ówce (kwota 614
888 z³). Pozyskano dotacjê na ten cel
z WFOŒ i GW w Krakowie w kwocie 45
964 z³ oraz uzyskano premiê termomodernizacyjn¹ z BGK w wysokoœci
117 000 z³. Inwestycja zosta³a zrealizowana w 2005 r.
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Termomodernizacja budynku Zespo³u
Szkó³ w Zagórzanach (kwota 595 199 z³). Pozyskano dotacjê na ten cel z WFOŒ i GW w Krakowie
w kwocie 45 511 z³ oraz premiê termomodernizacyjn¹ z BGK w wysokoœci 100 000 z³. Inwestycja
zosta³a zrealizowana na prze³omie lat 2005/2006.
W trakcie realizacji jest termomodernizacja budynku Zespo³u Szkó³ w Bystrej (kwota 656
353 z³). Pozyskano dotacjê na ten cel z WFOŒ i GW
w Krakowie w kwocie 37 920 z³ oraz uzyskano
premiê termomodernizacyjn¹ z BGK w wysokoœci
122 998 z³. Inwestycja zostanie zakoñczona
w 2006 r.
Rozpoczêto termomodernizacjê budynku
Zespo³u Szkó³ w Klêczanach (kwota 338 515 z³).
Uzyskano premiê termomodernizacyjn¹ z BGK
w wysokoœci 76 342 z³. Inwestycja zostanie zakoñczona w 2006 r.
Budowa boiska sportowego w Kwiatonowicach. Inwestycja zosta³a zrealizowana w 2005 r.
Pozyskano na ten cel œrodki z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich” - kwota inwestycji 63 476 z³, w tym
dofinansowanie w wysokoœci 38 308 z³.
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ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Gmina Gorlice

Inwestycja wspierana finansowo
ze œrodków UE oraz bud¿etu pañstwa.

Zadania finansowane w ramach
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
Budowa wodoci¹gu wiejskiego
w Dominikowicach - etap II (budowa
ruroci¹gów o d³ugoœci 9 762 mb, sieci
rozprowadzaj¹cej o d³ugoœci 2 578 mb
oraz indywidualnych przy³¹czy o d³ugoœci 1 963 mb, projekt obejmie 94 posesje). Wartoœæ robót 628 177 z³, w tym
dotacja ze Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
i bud¿etu pañstwa 361 382 z³. Inwestycja
zostanie wykonana w 2006 r.
Budowa kanalizacji sanitarnej w
so³ectwie Klêczany (budowa 8 przepompowni œcieków, 6 853 mb sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 2402 mb
sieci kanalizacji sanitarnej t³ocznej, 3683
mb przykanalików, projekt obejmuje 135
posesji). Wartoœæ robót 2 021 509 z³, w
tym dotacja ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i bud¿etu pañstwa 1 319 766 z³. Inwestycja zostanie wykonana w latach
2006-2007.
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Zadania wspó³finansowane ze œrodków bud¿etu pañstwa
Budowa kanalizacji sanitarnej w
so³ectwie Kobylanka etap II B (budowa
kolektorów grawitacyjnych - 10 481 mb
oraz przy³¹czy grawitacyjnych - 4 468
mb, projekt obejmuje 105 posesji).
Wartoœæ robót - 1 047 599 z³, w tym
dotacja celowa z bud¿etu pañstwa
pochodz¹ca z po¿yczki Banku Rozwoju
Rady Europy w ramach Zintegrowanego
Programu £agodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz
Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie
Województwa Ma³opolskiego 489 849
z³. Inwestycja zosta³a wykonana w roku
2006.
Budowa chodnika w miejscowoœci Stró¿ówka w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr 977 z kanalizacj¹ deszczow¹
i poszerzeniem jezdni o d³ugoœci 935
mb. Wartoœæ robót 1 041 938 z³, w tym
dotacja Województwa Ma³opolskiego
484 146 z³.

Urz¹d Gminy Gorlice,
ul. 11- Listopada 2, 38-300 Gorlice
Kontakt elektroniczny: gmina@gorlice.net.pl;
rozwoj@gmina.gorlice.pl
Kontakt telefoniczny : 018 353-57-62
sekretariat, 018 353-54-61 fax
http://www.gmina.gorlice.pl/
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