
U C H W A Ł A  Nr XXXVI/233/09 

Rady Gminy w Bogorii 

z dnia 17 września2009r. 

 
w sprawie: zatwierdzenia aktualizacji planu odnowy miejscowości 

Jurkowice na lata 2009 - 2015 

 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity z 2001 r.Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) 

 

 

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 

Zatwierdzić do realizacji uchwałę zebrania wiejskiego w Jurkowicach z dnia 
10.08.2009r w sprawie przyjęcia aktualizacji planu odnowy miejscowości Jurkowice 

stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zygmunt Madej 
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Wstęp 

 
Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoją 

przed Polską w okresie integracji z Unią Europejską. Zasadniczym jej celem jest 

wzmocnienie działań służących zmniejszaniu istniejących dysproporcji i różnic w poziomie 

rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich. 

Celem planu jest podtrzymanie lub odtworzenie atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania, 

zaplanowanie oraz przeprowadzenie tego w sposób dostępny, oczekiwany oraz 

wykonalny dla lokalnej społeczności. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszej sytuacji, gdy 

miasta oferują konkurencyjną alternatywę zamieszkania, a rolnictwo traci swą atrakcyjność 

jako źródło utrzymania, co prowadzi m.in. do migracji młodych ludzi. 

Idea odnowy wsi wyrasta z przekonania, że doinwestowana i ożywiona kulturowo wieś 

odzyska swoją atrakcyjność jako miejsce zamieszkania, zapewni swoim mieszkańcom 

godziwy standard i jakość życia oraz zdoła zatrzymać młodzież na miejscu. Plan Odnowy ma 

więc charakter „planu małych kroków”, ale w kierunku wielkich celów. 

Programy rozwoju i odnowy wsi są zazwyczaj częścią składową prowadzonych od lat przez 

Jednostki Samorządów Terytorialnych działań, zmierzających do poprawy sytuacji gmin oraz 

sprzyjających długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju i regionu, jego spójności 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. 

Rozwój i odnowa wsi zakłada podejmowanie na jej terenach zróżnicowanych działań 

z zakresu działalności gospodarczej, kształtowanie w sposób zapewniający zachowanie 

walorów środowiskowych i kulturowych, poprawę warunków życia m.in. poprzez rozwój 

infrastruktury oraz zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom dostępu do usług, a także 

rozwój funkcji kulturowych i społecznych. 

 

Aktualizacja Planu Odnowy Miejscowości Jurkowice obejmuje swoim zasięgiem obszar tej 

miejscowości. 

Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, inwentaryzację zasobów 

służącą ujęciu stanu rzeczywistego, analizę SWOT czyli mocne i słabe strony miejscowości, 

projekty, zadania do realizacji na lata 2009-2015. 

 

 

 

 

 



I. Charakterystyka miejscowości, w której będzie realizowana 
operacja 

Lokalizacja miejscowości Jurkowice: 

Położenie geograficzne sołectwa Jurkowice: 

50° 38' 11'' N 

21° 22' 05'' E 

 

 

 

Sołectwo Jurkowice administracyjnie należy do gminy Bogoria, powiatu staszowskiego, 

województwa świętokrzyskiego. Zlokalizowane jest we wschodniej części gminy Bogoria. 

Powierzchnia sołectwa wynosi 339 ha. Liczba mieszkańców sołectwa Jurkowice wynosi 541 

osób (stan na 31.12.2008). 

Jurkowice sąsiadują z następującymi miejscowościami: 

- Budy 

- Józefów Witowicki 

- Pełczyce 

- Witowice 

- Nawodzice 

- Nowa Wieś 

 Geograficznie sołectwo Jurkowice położone jest na Wyżynie Sandomierskiej. Występuje 

tu rzeźba falista ze średnimi stokami wąwozów i małych cieków bez nazw. Występują też 

płaskie wierzchowiny i nieckowate zagłębienia. Wchodzi w skład makroregionu Wyżyny 

Kielecko-Sandomierskiej. 

 



Lokalizacja sołectwa Jurkowice na tle gminy Bogoria 

Położenie komunikacyjne 

Sołectwo Jurkowice posiada dobre położenie komunikacyjne, (co nie zawsze może 

odpowiadać stanu technicznemu istniejących dróg). Przez teren wsi przebiegają drogi 

powiatowe i gminne. Poprzez istniejący układ komunikacyjny z terenu wsi można przedostać 

się w kierunku: wschodnim do Klimontowa, zachodnim do Bogorii i mniejszych miejscowości 

znajdujących się po trasie. 

Na terenie sołectwa Jurkowice sieć dróg tworzą: 

- drogi powiatowe, 

- drogi gminne. 

Strefa kultury 

a) Obrzędy, zachowane tradycje i zwyczaje sołectwa Jurkowice: 

- odprawianie nabożeństw majowych przy przydrożnych figurach, 

- robienie przez mieszkańców Jurkowic wieńca dożynkowego, 

- kultywowane od wielu lat tradycje świętowania i podziękowania za plony. 

b) Najważniejsze obiekty użyteczności publicznej w Jurkowicach: 

- remiza OSP Jurkowice, 

- garaż strażacki, 

- Punkt Lekarski w Jurkowicach, 



- trzy sklepy spożywczo-przemysłowe, 

- apteka. 

Historia miejscowości Jurkowice: 

Dzieje wsi zaczynają się w średniowieczu. Jurkowice występują w zapiskach już w 

poł. XVI w. jako wieś należąca do parafii w Olbierzowicach. To najludniejsza wioska w 

Gminie Bogoria. Jurkowice do tej pory tylko raz w swych dziejach weszły do karty wielkiej 

historii Polski, a stało się to w czasie powstania styczniowego Sformowany w Galicji 

powstańczy oddział pułkownika Dionizego Czachowskiego przekroczył 20 października 

Wisłę pod Dymitrowem Małym k. Baranowa Sandomierskiego i przez Osiek pomaszerował w 

dolinę Koprzywianki. W Rybnicy opodal Klimontowa stoczył bitwę z oddziałem majora 

Czutiego zadając mu spore straty. Następnie powstańcy – ale bez pułkownika 

Czachowskiego i jego kawalerii – przesunęli się od Jurkowic. Komendę nad całością objął 

tarnowianin kapitan August Rosner. 21 października 1863 r. w okolicach Jurkowic rozegrała 

się jedna z najtragiczniejszych dla polskich oddziałów bitew powstania styczniowego. 

Wzmocnione 3 rotami piechoty i sotnią kozaków siły rosyjskie w sumie około 1200 żołnierzy 

zaatakowały w połowie mniejsze oddziały powstańcze. Zażarta walka trwała około 4 godzin i 

toczyła się w różnych miejscach. Powstańcy, mimo że stawiali zaciekły opór, musieli ustąpić. 

Oddział Czachowskiego został całkowicie rozbity – on sam w tym czasie stał z kawalerią w 

Konarach i zapewne nie wiedział o tragicznej sytuacji oddziału. Mimo przewagi wroga część 

powstańców zdołała się przebić przez pozycje Rosjan. Wyjątkowo dramatyczny przebieg 

miała obrona dworskiej owczarni, z której rosyjskie ataki odpierała kompania kapitana 

Rosnera, ale jeden z Moskali zdołał podpalić budynek. Podczas desperackiej próby 

wyrwania się z palącej owczarni zginął kapitan Rosner i jego kilkudziesięciu towarzyszy. 

Parafialny dokument w Olbierzowicach tak odnotował ten tragiczny moment: „Działo się to 

we wsi Olbierzowice dnia trzeciego grudnia 1863 roku o godzinie 12 w południe. Stawili się 

Ludwik Bryła sołtys lat 50 liczący i Jan Paprocki radny lat 48 liczący, obydwa włościanie, 

gospodarze z Jurkowic i oświadczyli iż we wsi Jurkowice poległo w bitwie i spaliło się w 

zabudowaniach osób 52, których ciała obnażone na cmentarz grzebalny parafii Olbierzowice 

przywieziono”. 

 W sumie poległo 90 powstańców,140 zostało rannych, a do niewoli dostało się około 

50. Duże również były straty rosyjskie. Polegli i zmarli zostali pochowani na cmentarzu 

w Olbierzowicach i Klimontowie. Jurkowicką bitwę upamiętniają pomniki w Olbierzowicach 

(1930 r.) i Klimontowie (1924 r.). 

 Właścicielem Jurkowic w tym czasie był Edward Białoskórski, szlacheckiego 

pochodzenia. Służąc w armii carskiej doszedł do wysokich funkcji gubernatora cywilnego 

guberni radomskiej i naczelnika wojennego guberni kieleckiej. W 1861r. był tajnym radcą 



i członkiem Rady Stanu Królestwa Polskiego. W czasie powstania 1863 r. w Jurkowicach 

mieszkał brat Edwarda Władysław, który podobnie jak staszowski lekarz Dowgiałło, został 

śmiertelnie pobity przez kozaków w czasie krwawej bitwy. Edward Białoskórski osiadł 

w Jurkowicach na stałe pod koniec życia, po przejściu na emeryturę. Zmarł w 1881 r. i został 

pochowany w Klimontowie – obok brata. Dobra Jurkowickie odziedziczyła żona 

Białoskorskiego, która zmarła 5 lat później. Pod koniec XIX w. jako właściciel wsi figuruje 

Franciszek Proczke. 

 W międzywojniu w dobrach jurkowickich gospodarowali  Antonina z Lubienieckich 

i Wilhelm – Konstantego Kukszowie. Byli oni  w Jurkowicach do lata 1944 roku. 

 Po II wojnie światowej majątek został uspołeczniony. Przez wiele lat w Jurkowicach 

funkcjonowała rolnicza spółdzielnia produkcyjna. 

Jurkowice zawsze należały do większych wiosek w gminie Bogoria. W międzywojniu wieś 

była również siedzibą gminy, a później gromady. 

 

II. Inwentaryzacja zasobów służąca ujęciu stanu rzeczywistego 

Bogactwa naturalne 

 Najważniejszym bogactwem sołectwa Jurkowice są duże zasoby kamienia 

budowlanego. Znajdują się tu osady kambryjskie, syluru przylegającego od północnej strony 

do wychodni skał dolnodewońskich. Utwory dewońskie wypełniają rów tektoniczny wraz 

z utworami ordowiku i syluru. Utwory te reprezentowane są w Jurkowicach przez dolomity, 

dolomity margliste i iłowice dolomityczne, których mięższość dochodzi do 120 m. 

W kamieniołomie Budy wydobywane są wapienie rafowe, z pokładów o miąższności 100 m. 

Dolomity eksploatowane w Jurkowicach mogą używane być do produkcji kruszyw łamanych 

zwykłych, gruzów we wszystkich frakcjach spełniających normy dla kruszyw klasy II i III. 

Obecnie kamień z Jurkowic przeznacza się przede wszystkim do produkcji łamanych 

kruszyw drogowych. Skała w Jurkowicach zawiera obok CaO (tlenku wapnia) około 15% 

MgO (tlenku magnezu) oraz inne mikroelementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

organizmów. Dzięki tym właściwościom kamień z Jurkowic jest doskonałym surowcem do 

produkcji nawozów otrzymywanych we własnych młynach. Nawozy (wapniowo-magnezowy i 

wapniowy) mają wiele  

atutów, odkwaszają glebę poprawiając jej strukturę, zwiększają zawartość magnezu – 

pierwiastka życia – w glebie i roślinach, nadają się tym samym do produkcji zdrowej 

żywności, wnoszą mikroelementy do gleby, zwiększają odporność roślin na przemarzanie, 

łatwo są przyswajalne przez rośliny i co ważne: obecność tego nawozu na powierzchni 

działek zmniejsza nasycenie środowiska ciężkimi metalami. 



Kopalnie w Jurkowicach i Budach należą do mającej siedzibę w Sandomierzu Spółki 

Akcyjnej Kopalni Dolomitu. 

Do cennych bogactw naturalnych sołectwa Jurkowice należą ponadto złoża wody 

oligoceńskiej, zdrowe powietrze, malownicze krajobrazy. 

 

         

 

 Środowisko przyrodnicze 

Jurkowice stanowią atrakcyjny obszar pod względem turystycznym. Występują tu wspaniałe 

miejsca  widokowe, zdrowe powietrze, przyjazne otoczenie przyrody. Istnieją korzystne 

warunki klimatyczne dla zamieszkiwania i wypoczynku. Walorami szaty roślinnej jest bliskość 

wielu siedlisk ptaków, wzgórz czy łąk. Świat zwierzęcy reprezentują: : bażanty, kuropatwy, 

zające, sarny, jelenie, dziki i bociany. 

To prawdziwy raj i wspaniałe miejsce relaksu z dala od miejskiego zgiełku. 

Oświata 

Na terenie Jurkowic funkcjonuje Zespół Placówek Oświatowych, w skład którego wchodzi 

przedszkole i szkoła podstawowa. Uczęszcza tu 151 uczniów, którymi opiekuje się 14 

nauczycieli. Należy podkreślić, że szkoła podstawowa w Jurkowicach, oprócz typowych 

zajęć szkolnych prowadzi lekcje dydaktyczno-wychowawcze, szereg bezpłatnych zajęć 



pozalekcyjnych oraz liczne koła zainteresowań. W szkole aktywnie działa pracownia 

komputerowa z dostępem do Internetu.  

Uczniowie w wieku gimnazjalnym dojeżdżają do gimnazjum w Bogorii.  

Młodzież licealna korzysta przede wszystkim z oferty edukacyjnej Bogorii i Staszowa. 

Uczniowie mają zapewniony dowóz zorganizowany do wszystkich szkół na terenie gminy. 

Ochrona zdrowia 

 Podstawową opiekę lekarską mieszkańcom zapewnia Niepubliczny Ośrodek Zdrowia 

w Bogorii oraz Punkt Lekarski w Jurkowicach. Mieszkańcy mogą również korzystać 

z przychodni i aptek położonych w Staszowie. 

Bezpieczeństwo publiczne 

 Posterunek Policji w Bogorii obejmuje swoim zasięgiem teren sołectwa Jurkowice. Do 

najczęściej występujących tu przestępstw należy zaliczyć: kradzieże, kierowanie pojazdami 

pod wpływem alkoholu. Do przestępstw tych najczęściej dochodzi w porze wieczorowej 

i wieczorowo-nocnej. 

Rolnictwo i Podmioty gospodarcze 

 

Znaczącą funkcję gospodarczą w sołectwie stanowi prężnie rozwijające się rolnictwo, 

w większości ukierunkowane na produkcję zbóż (pszenica, żyto, owies, jęczmień, i ich 

mieszanki), ziemniaków i buraków cukrowych. 

Dominującym zaś kierunkiem hodowli zwierzęcej jest głównie hodowla żywca wieprzowego 

i wołowiny, a także produkcja mleka. 

Sołectwo Jurkowice posiada gleby mieszczące się w klasach bonitacyjnych I-IV.  

Znaczna część rolników po uzyskaniu wieku 55 lat przekazała już gospodarstwa swoim 

następcom, a sami przechodzą na rentę strukturalną. 

Rolnicy z terenu sołectwa Jurkowice stanowią liczną grupę korzystających  z funduszy Unii 

Europejskiej. Pomoc ta przedstawiała się w formie dopłat bezpośrednich oraz środków na 

inwestycje w gospodarstwach rolnych, tj. płyty obornikowe, dopłaty do gospodarstw 

niskotowarowych i dopłaty do poplonów ścierniskowych. Takie wykorzystanie funduszy 

świadczy o dobrej współpracy rolników z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Urzędem 

Gminy. 

Większość mieszkańców sołectwa związanych jest z rolnictwem.  

 

Podmioty gospodarcze na terenie sołectwa Jurkowice, to pozytywny efekt związany z 

reformą gospodarczą. Obecnie działalność prowadzi 15 podmiotów gospodarczych. 



Powstanie nowych, prywatnych podmiotów stworzyło nowe miejsca pracy. Mieszkańcy 

zatrudnieni są w największym zakładzie na terenie gminy Kopalni Dolomitu Jurkowice – 

Budy, szkolnictwie, sektorze usługowym lub dojeżdżają do pracy w Staszowie i Połańcu. 

Wodociągi i kanalizacja 

 
Miejscowość Jurkowice w sieć wodociągową zaopatrzona jest w 100%, natomiast sieć  

kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Jurkowice przedstawia się następująco: 

Wybudowany jest kolektor sanitarny od Szkoły Podstawowej w Jurkowicach do biologicznej  

oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie Kopalni Dolomitu Jurkowice. Do w/w 

kolektora podłączonych jest 17 gospodarstw indywidualnych, pozostali mieszkańcy 

korzystają z tradycyjnych szamb przydomowych. 

Aktualnie prowadzone są prace projektowe nad skanalizowaniem całego sołectwa poprzez 

zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej. 

Na terenie sołectwa Jurkowice, tak jak na terenie całej gminy, prowadzone jest zbiorcze 

usuwanie nieczystości stałych, które następnie wywożone i składowane są na wysypisku 

w Janczycach. 

Łączność 

Sieć telefoniczna na terenie gminy jest wystarczająca. W ostatnim okresie dzięki 

inwestycjom telekomunikacji S.A., Jurkowice otrzymały nowoczesne, automatyczne 

połączenie ze światem. Sprawił to światłowód położony na trasie Jurkowice - Bogoria, jak 

również położenie światłowodu Bogoria-Gorzków i Bogoria-Jurkowice wraz z centralą 

automatyczną w Bogorii i Jurkowicach. 

Mieszkańcy mogą również korzystać z telefonii komórkowej. 

Inną sprawą jest dostęp do Internetu i stopień jego wykorzystania przez potencjalnych 

użytkowników. Tylko część mieszkańców ma dostęp do Internetu. Zapewnia go częściowo 

TP S.A., Netia S.A. oraz operatorzy telefonii komórkowej. 

System gazowniczy 

Istniejąca stacja redukcyjna gazu w Józefowie Witowickim zasilana jest gazociągiem 

posiadającym przepustowość redukcyjną 3.000 Nm3/h. Istniejące rezerwy przepustowości, 

dały możliwość w opracowaniu programu gazyfikacji gminy Bogoria. Aktualna długość sieci 

gazowej wynosi 29 km. i obejmuje swoim zasięgiem 10 sołectw Gminy Bogoria, w tym 

Jurkowice. 

 



III. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie 
realizowana operacja – analiza SWOT 

 

Analiza SWOT jest jedną z podstawowych metod analizy strategicznej. W naszym przypadku 

przedmiotem badania w ramach tej analizy jest stan obecny i perspektywy rozwojowe 

sołectwa Jurkowice. 

Przeprowadzając analizę sołectwa Jurkowice trzeba dokonać diagnozy – określić silne i 

słabe strony w każdym aspekcie społeczno – gospodarczym tej miejscowości oraz prognozy 

– opisać szanse i zagrożenia. 

Nazwa wywodzi się od pierwszych liter angielskich słów: 

- strenghts (mocne strony) – wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego 

obiektu; 

- weaknesses (słabe strony) – wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego 

obiektu; 

- opportunities (szanse) – wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę 

korzystnej 

zmiany; 

- threats (zagrożenia) – wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu 

niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. 

 

 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 

- dogodne położenie geograficzne, 

- dobre połączenia komunikacji pasażerskiej i 

towarowej, 

- dobre warunki hydrogeologiczne i klimatyczne, 

- łatwość w dostępie do gazu i energii elektrycznej, 

- pełne uzbrojenie w media: wodociąg, odbiór śmieci, 

telefony, 

- dobre warunki do rozwoju nowoczesnego rolnictwa 

ekologicznego i agroturystyki, 

- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (głównie lasy i 

tereny turystyki pieszej), 

- uzbrojone tereny pod budownictwo mieszkaniowe, 

- dobrze rozwinięta baza szkolnictwa 

podstawowego. 

- dobry stan dróg lokalnych. 

 

- bezrobocie, 

- zachwiania liczby mieszkańców sołectwa, 

- ujemne salda migracji ludności, 

- brak sieci kanalizacji sanitarnej w niektórych 

gospodarstwach, 

- słabo wyposażony plac zabaw. 



SZANSE ZAGROŻENIA 

 

- promocja walorów przyrodniczych, 

- zwiększenie zainteresowania turystyką, 

- zwiększenie atrakcyjności wsi, 

- możliwość uzyskania środków finansowych 

  pochodzących z Unii Europejskiej, 

- rozwój gospodarczy, 

- rozwój kultury, 

- zachowanie i kultywowanie gwary. 

 

 możliwość pogorszenia się sytuacji na lokalnym 

rynku pracy, 

- zanik świadomości lokalnej, 

- brak funduszy na realizację inwestycji, 

- uwarunkowania społeczne i polityczne, 

- zawiść, niezdrowa rywalizacja, 

- starzejące się społeczeństwo. 

 

 

IV. Wizja rozwoju sołectwa Jurkowice– Cel nadrzędny 
 

-  Poprawa standardu życia mieszkańców poprzez stymulację rozwoju gospodarczego, 

w oparciu o dynamiczny rozwój Gminy Bogoria oraz Powiatu Staszowskiego, 

-  Zdobycie konkurencyjnej pozycji w regionie w zakresie rozwoju rekreacji przy 

wykorzystaniu posiadanych walorów kulturowych i klimatycznych. 

 

Cele strategiczne i priorytety rozwojowe w perspektywie 6 lat 

1. Poprawa wizerunku centrum wsi : 

- działanie na rzecz poprawy estetyki wsi. 

Przez Jurkowice prowadzi droga do Starostwa Powiatowego w Staszowie, dlatego 

w interesie gminy leży to, aby wieś wyglądała ładniej, przejrzyściej i czyściej.  

2. Rozwój infrastruktury na terenie wsi 

a) poprawa warunków komunikacyjnych w gminie 

- remont i budowa dróg, 

b) doposażenie placu zabaw wraz z rozbudową,  

c) budowa Wiejskiego Domu Kultury oraz zagospodarowanie terenu wokół Wiejskiego Domu 

Kultury, 

d) dalsza budowa chodników wzdłuż dróg przebiegających przez miejscowość,  

e) zagospodarowanie placu po byłej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, 

3. Poprawa stanu w zakresie skanalizowania Jurkowic 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi. 

4. Rozwój świadomości społeczeństwa w tworzeniu lokalnych warunków gospodarki 

rynkowej 



- prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej informującej o możliwościach 

rozwoju gospodarstw domowych, 

- tworzenie sieci informacji o możliwościach usług np. agroturystyki. 

5. Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa 

- opracowanie oferty i nawiązanie kontaktu z firmami działającymi w zakresie przetwórstwa 

produktów rolnych,  

- działanie na rzecz rozwoju alternatywnych miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez 

promowanie agroturystyki.   

6. Poprawa warunków życia społeczeństwa lokalnego 

a) poprawa stanu zdrowotności społeczeństwa, 

b) poprawa i racjonalizacja działań w zakresie pomocy społecznej 

- współpraca z ośrodkiem pomocy społecznej w celu zidentyfikowania grup osób najbardziej 

potrzebujących pomocy,  

- pomoc w organizacji działań przeciwdziałającym patologiom społecznym. 

7. Działanie na rzecz ograniczenia bezrobocia 

- propagowanie różnych form samozatrudnienia, 

- promocja szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji. 

8. Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

- opracowanie wspólnie z Policją programu przeciwdziałania i zapobiegania przestępczości, 

- organizowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych mających na celu przeciwdziałanie 

przestępczości. 

9. Wykorzystanie walorów środowiska naturalnego dla potrzeb rozwoju turystyki i rekreacji 

- opracowanie  wspólnie z gminą ofert promujących miejscowość, 

- rozwój bazy turystycznej. 

10. Rozwój zaplecza sportowego w celu rozwoju sportu na poziomie lokalnym i regionalnym 

- promowanie i rozwijanie wśród młodzieży i dorosłych dyscyplin sportowych: piłka nożna, 

piłka siatkowa, 

- budowa boiska sportowego. 

11. Utrzymanie i wzmocnienie tożsamości wsi oraz wartości życia wiejskiego 

- tworzenie klimatu do rozwoju organizacji np.: Koła Gospodyń Wiejskich, itp. 

 

 

 

 

 

 



4.2. Plan finansowy na lata 2008 – 2015 zadań inwestycyjnych 

 

 

Lp. 
 

Nazwa zadania 
Lata 

realizacji 

Szacunkowy 
koszt 
w zł 

1 2 3 4 
  1. Budowa kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami 
domowymi 

2008-
2015` 

700 000,00 

2. 

 Zagospodarowanie 
placu po byłej Gminnej 
Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska 
 

2008 – 
2015 

100 000,00 

3. 

Budowa  i wyposażenie 
Wiejskiego Domu 
Kultury w Jurkowicach 
oraz zagospodarowanie 
terenu wokół Wiejskiego 
Domu Kultury. 

2008- 
2015 

1000.000,00 

4. 
Doposażenie placu 
zabaw dla dzieci wraz z 
rozbudową  

2008-
2015 

80 000,00 

5. 

Dalsza budowa 
chodników wzdłuż dróg 
przebiegających przez 
miejscowość  

2008-
2015 

 50 000,00 

6. 
Budowa boiska 
sportowego 

2008-
2015 

100 000,00 

7. Remont i budowa dróg 
2008- 
2015 

200 000,00 

 

 


