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Załącznik nr 2 

Kryteria wyboru obszarów wsparcia w zakresie mieszkalnictwa  

dla miasta Kolbuszowa 

1) I obszar wsparcia w zakresie mieszkalnictwa – 2006r. 

 

Kryterium 
Wysoki poziom 

ubóstwa i 
wykluczenia 

Wysoka stopa 
długotrwałego 

bezrobocia 

Porównywalnie 
niski poziom 

wartości zasobu 
mieszkaniowego 

Wskaźnik 

Liczba osób 
korzystających z 
zasiłków pomocy 

społecznej na 1 tys. 
ludności 

Udział długotrwale 
bezrobotnych wśród 

osób w wieku 
produkcyjnym 

Liczba budynków 
wybudowanych 

przed rokiem 
1989/do ogólnej 
liczby budynków 

 (w %) 

Wartość 
referencyjna 

wskaźnika dla 
województwa 

podkarpackiego 

83 5,8 83,8 

Wartość dla 
obszarów objętych 

wsparciem 
106 18 96 

Definicja 
wskaźnika 

Osoby, które 
zgodnie z ustawą z 
12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej 
(Dz.U. Nr 64 poz. 

593 z późn. zm.) są 
uprawnione do 
ubiegania się o 

przyznanie 
świadczenia 

pieniężnego z 
pomocy społecznej 

Stopę bezrobocia 
długotrwałego 

rozumie się jako 
stosunek liczby osób 

bezrobotnych 
powyżej 12 miesięcy 

do liczby osób w 
wieku 

produkcyjnym 
(kobiety w wieku 18-
59, mężczyźni 18-64) 

Ilość budynków 
mieszkalnych 

powstałych przed 
rokiem 1989 w 

relacji do ogólnej 
liczby budynków 

mieszkalnych 

Źródła danych 

Miejsko - Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 
Kolbuszowej 

dane statystyczne ze 
strony Urzędu Pracy 

w Kolbuszowej 

dane ze Spisu 
Powszechnego 2002 

wizja lokalna 

Lata danych 31.12.2006 31.12.2006 2002-2010 
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2) II obszar wsparcia w zakresie mieszkalnictwa – 2006r. 

 

 

Kryterium 
Wysoki poziom 

ubóstwa i 
wykluczenia 

Wysoka stopa 
długotrwałego 

bezrobocia 

Porównywalnie 
niski poziom 

wartości zasobu 
mieszkaniowego 

Wskaźnik 

Liczba osób 
korzystających z 
zasiłków pomocy 

społecznej na 1 tys. 
ludności 

Udział długotrwale 
bezrobotnych wśród 

osób w wieku 
produkcyjnym 

Liczba budynków 
wybudowanych 

przed rokiem 
1989/do ogólnej 
liczby budynków 

 (w %) 

Wartość 
referencyjna 

wskaźnika dla 
województwa 

podkarpackiego 

83 5,8 83,8 

Wartość dla 
obszarów objętych 

wsparciem 
56 8 83 

Definicja 
wskaźnika 

Osoby, które 
zgodnie z ustawą z 
12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej 
(Dz.U. Nr 64 poz. 

593 z późn. zm.) są 
uprawnione do 
ubiegania się o 

przyznanie 
świadczenia 

pieniężnego z 
pomocy społecznej 

Stopę bezrobocia 
długotrwałego 

rozumie się jako 
stosunek liczby osób 

bezrobotnych 
powyżej 12 miesięcy 

do liczby osób w 
wieku 

produkcyjnym 
(kobiety w wieku 18-
59, mężczyźni 18-64) 

Ilość budynków 
mieszkalnych 

powstałych przed 
rokiem 1989 w 

relacji do ogólnej 
liczby budynków 

mieszkalnych 

Źródła danych 

Miejsko - Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 
Kolbuszowej 

dane statystyczne ze 
strony Urzędu Pracy 

w Kolbuszowej 

dane ze Spisu 
Powszechnego 2002; 

wizja lokalna  

Lata danych 31.12.2006 31.12.2006 2002-2010 
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3) III obszar wsparcia w zakresie mieszkalnictwa – 2006r. 

 

 

Kryterium 
Wysoki poziom 

ubóstwa i 
wykluczenia 

Wysoka stopa 
długotrwałego 

bezrobocia 

Porównywalnie 
niski poziom 

wartości zasobu 
mieszkaniowego 

Wskaźnik 

Liczba osób 
korzystających z 
zasiłków pomocy 

społecznej na 1 tys. 
ludności 

Udział długotrwale 
bezrobotnych wśród 

osób w wieku 
produkcyjnym 

Liczba budynków 
wybudowanych 

przed rokiem 
1989/do ogólnej 
liczby budynków 

 (w %) 

Wartość 
referencyjna 

wskaźnika dla 
województwa 

podkarpackiego 

83 5,8 83,8 

Wartość dla 
obszarów objętych 

wsparciem 
147 8 73 

Definicja 
wskaźnika 

Osoby, które 
zgodnie z ustawą z 
12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej 
(Dz.U. Nr 64 poz. 

593 z późn. zm.) są 
uprawnione do 
ubiegania się o 

przyznanie 
świadczenia 

pieniężnego z 
pomocy społecznej 

Stopę bezrobocia 
długotrwałego 

rozumie się jako 
stosunek liczby osób 

bezrobotnych 
powyżej 12 miesięcy 

do liczby osób w 
wieku 

produkcyjnym 
(kobiety w wieku 18-
59, mężczyźni 18-64) 

Ilość budynków 
mieszkalnych 

powstałych przed 
rokiem 1989 w 

relacji do ogólnej 
liczby budynków 

mieszkalnych 

Źródła danych 

Miejsko - Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 
Kolbuszowej 

dane statystyczne ze 
strony Urzędu Pracy 

w Kolbuszowej 

dane ze Spisu 
Powszechnego 2002; 

wizja lokalna  

Lata danych 31.12.2006 31.12.2006 2002-2010 
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4) Całe miasto – 2006r. 

 

 

  

Kryterium 
Wysoki poziom 

ubóstwa i 
wykluczenia 

Wysoka stopa 
długotrwałego 

bezrobocia 

Porównywalnie 
niski poziom 

wartości zasobu 
mieszkaniowego 

Wskaźnik 

Liczba osób 
korzystających z 
zasiłków pomocy 

społecznej na 1 tys. 
ludności 

Udział długotrwale 
bezrobotnych wśród 

osób w wieku 
produkcyjnym 

Liczba budynków 
wybudowanych 

przed rokiem 
1989/do ogólnej 
liczby budynków 

 (w %) 

Wartość 
referencyjna 

wskaźnika dla 
województwa 

podkarpackiego 

83 5,8 83,8 

Wartość dla 
obszarów objętych 

wsparciem 
104 5 80 

Definicja 
wskaźnika 

Osoby, które 
zgodnie z ustawą z 
12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej 
(Dz.U. Nr 64 poz. 

593 z późn. zm.) są 
uprawnione do 
ubiegania się o 

przyznanie 
świadczenia 

pieniężnego z 
pomocy społecznej 

Stopę bezrobocia 
długotrwałego 

rozumie się jako 
stosunek liczby osób 

bezrobotnych 
powyżej 12 miesięcy 

do liczby osób w 
wieku 

produkcyjnym 
(kobiety w wieku 18-
59, mężczyźni 18-64) 

Ilość budynków 
mieszkalnych 

powstałych przed 
rokiem 1989 w 

relacji do ogólnej 
liczby budynków 

mieszkalnych 

Źródła danych 

Miejsko - Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 
Kolbuszowej 

dane statystyczne ze 
strony Urzędu Pracy 

w Kolbuszowej 

dane ze Spisu 
Powszechnego 2002; 

wizja lokalna 

Lata danych 31.12.2006 31.12.2006 2002-2010 
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5)  I obszar wsparcia w zakresie mieszkalnictwa – 2009r. 

 

Kryterium 
Wysoki poziom 

ubóstwa i 
wykluczenia 

Wysoka stopa 
długotrwałego 

bezrobocia 

Porównywalnie 
niski poziom 

wartości zasobu 
mieszkaniowego 

Wskaźnik 

Liczba osób 
korzystających z 
zasiłków pomocy 

społecznej na 1 tys. 
ludności 

Udział długotrwale 
bezrobotnych wśród 

osób w wieku 
produkcyjnym 

Liczba budynków 
wybudowanych 

przed rokiem 
1989/do ogólnej 
liczby budynków 

 (w %) 

Wartość 
referencyjna 

wskaźnika dla 
województwa 

podkarpackiego 

83 5,8 83,8 

Wartość dla 
obszarów objętych 

wsparciem 
116 13 98 

Definicja 
wskaźnika 

Osoby, które 
zgodnie z ustawą z 
12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej 
(Dz.U. Nr 64 poz. 

593 z późn. zm.) są 
uprawnione do 
ubiegania się o 

przyznanie 
świadczenia 

pieniężnego z 
pomocy społecznej 

Stopę bezrobocia 
długotrwałego 

rozumie się jako 
stosunek liczby osób 

bezrobotnych 
powyżej 12 miesięcy 

do liczby osób w 
wieku 

produkcyjnym 
(kobiety w wieku 18-
59, mężczyźni 18-64) 

Ilość budynków 
mieszkalnych 

powstałych przed 
rokiem 1989 w 

relacji do ogólnej 
liczby budynków 

mieszkalnych 

Źródła danych 

Miejsko - Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 
Kolbuszowej 

dane statystyczne ze 
strony Urzędu Pracy 

w Kolbuszowej 

dane ze Spisu 
Powszechnego 2002; 

wizja lokalna 

Lata danych 31.12.2009 31.12.2009 2002-2010 
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6) II obszar wsparcia w zakresie mieszkalnictwa – 2009r. 

 

Kryterium 
Wysoki poziom 

ubóstwa i 
wykluczenia 

Wysoka stopa 
długotrwałego 

bezrobocia 

Porównywalnie 
niski poziom 

wartości zasobu 
mieszkaniowego 

Wskaźnik 

Liczba osób 
korzystających z 
zasiłków pomocy 

społecznej na 1 tys. 
ludności 

Udział długotrwale 
bezrobotnych wśród 

osób w wieku 
produkcyjnym 

Liczba budynków 
wybudowanych 

przed rokiem 
1989/do ogólnej 
liczby budynków 

 (w %) 

Wartość 
referencyjna 

wskaźnika dla 
województwa 

podkarpackiego 

83 5,8 83,8 

Wartość dla 
obszarów objętych 

wsparciem 
61 4 83 

Definicja 
wskaźnika 

Osoby, które 
zgodnie z ustawą z 
12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej 
(Dz.U. Nr 64 poz. 

593 z późn. zm.) są 
uprawnione do 
ubiegania się o 

przyznanie 
świadczenia 

pieniężnego z 
pomocy społecznej 

Stopę bezrobocia 
długotrwałego 

rozumie się jako 
stosunek liczby osób 

bezrobotnych 
powyżej 12 miesięcy 

do liczby osób w 
wieku 

produkcyjnym 
(kobiety w wieku 18-
59, mężczyźni 18-64) 

Ilość budynków 
mieszkalnych 

powstałych przed 
rokiem 1989 w 

relacji do ogólnej 
liczby budynków 

mieszkalnych 

Źródła danych 

Miejsko - Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 
Kolbuszowej 

dane statystyczne ze 
strony Urzędu Pracy 

w Kolbuszowej 

dane ze Spisu 
Powszechnego 2002; 

wizja lokalna 

Lata danych 31.12.2009 31.12.2009 2002-2010 
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7) III obszar wsparcia w zakresie mieszkalnictwa – 2009r. 

 

 

Kryterium 
Wysoki poziom 

ubóstwa i 
wykluczenia 

Wysoka stopa 
długotrwałego 

bezrobocia 

Porównywalnie 
niski poziom 

wartości zasobu 
mieszkaniowego 

Wskaźnik 

Liczba osób 
korzystających z 
zasiłków pomocy 

społecznej na 1 tys. 
ludności 

Udział długotrwale 
bezrobotnych wśród 

osób w wieku 
produkcyjnym 

Liczba budynków 
wybudowanych 

przed rokiem 
1989/do ogólnej 
liczby budynków 

 (w %) 

Wartość 
referencyjna 

wskaźnika dla 
województwa 

podkarpackiego 

83 5,8 83,8 

Wartość dla 
obszarów objętych 

wsparciem 
65 7 89 

Definicja 
wskaźnika 

Osoby, które 
zgodnie z ustawą z 
12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej 
(Dz.U. Nr 64 poz. 

593 z późn. zm.) są 
uprawnione do 
ubiegania się o 

przyznanie 
świadczenia 

pieniężnego z 
pomocy społecznej 

Stopę bezrobocia 
długotrwałego 

rozumie się jako 
stosunek liczby osób 

bezrobotnych 
powyżej 12 miesięcy 

do liczby osób w 
wieku 

produkcyjnym 
(kobiety w wieku 18-
59, mężczyźni 18-64) 

Ilość budynków 
mieszkalnych 

powstałych przed 
rokiem 1989 w 

relacji do ogólnej 
liczby budynków 

mieszkalnych 

Źródła danych 

Miejsko - Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 
Kolbuszowej 

dane statystyczne ze 
strony Urzędu Pracy 

w Kolbuszowej 

dane ze Spisu 
Powszechnego 2002; 

wizja lokalna 

Lata danych 31.12.2009 31.12.2009 2002-2010 
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8) Całe miasto – 2009 r. 

 

 

Kryterium 
Wysoki poziom 

ubóstwa i 
wykluczenia 

Wysoka stopa 
długotrwałego 

bezrobocia 

Porównywalnie 
niski poziom 

wartości zasobu 
mieszkaniowego 

Wskaźnik 

Liczba osób 
korzystających z 
zasiłków pomocy 

społecznej na 1 tys. 
ludności 

Udział długotrwale 
bezrobotnych wśród 

osób w wieku 
produkcyjnym 

Liczba budynków 
wybudowanych 

przed rokiem 
1989/do ogólnej 
liczby budynków 

 (w %) 

Wartość 
referencyjna 

wskaźnika dla 
województwa 

podkarpackiego 

83 5,8 83,8 

Wartość dla 
obszarów objętych 

wsparciem 
98 4 80 

Definicja 
wskaźnika 

Osoby, które 
zgodnie z ustawą z 
12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej 
(Dz.U. Nr 64 poz. 

593 z późn. zm.) są 
uprawnione do 
ubiegania się o 

przyznanie 
świadczenia 

pieniężnego z 
pomocy społecznej 

Stopę bezrobocia 
długotrwałego 

rozumie się jako 
stosunek liczby osób 

bezrobotnych 
powyżej 12 miesięcy 

do liczby osób w 
wieku 

produkcyjnym 
(kobiety w wieku 18-
59, mężczyźni 18-64) 

Ilość budynków 
mieszkalnych 

powstałych przed 
rokiem 1989 w 

relacji do ogólnej 
liczby budynków 

mieszkalnych 

Źródła danych 

Miejsko - Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 
Kolbuszowej 

dane statystyczne ze 
strony Urzędu Pracy 

w Kolbuszowej 

dane ze Spisu 
Powszechnego 2002; 

 wizja lokalna 

Lata danych 31.12.2009 31.12.2009 2002-2010 


