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1. Wprowadzenie 

 

Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 stwarza nowe ramy  

w programowaniu procesów rewitalizacji, którym towarzyszą zmiany legislacyjne – Ustawa  

o rewitalizacji z 9 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1777 z póz.zm.), regulująca w Polsce 

programowanie procesu rewitalizacji lub druga ścieżka planowania procesu rewitalizacji, tj. 

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, wydane 

przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. 

Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Bogoria i Jurkowice na lata 2016-2025, 

stanowi rozwinięcie działań w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych, 

prowadzonych dotychczas na obszarze gminy. Przy opracowaniu Programu uwzględnione 

zostały zalecenia zawarte w „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020”. 

Lokalny Program Rewitalizacji ujmuje propozycje rozwiązania wskazanych problemów  

w sposób kompleksowy i zawiera działania będące odpowiedzią w aspekcie społecznym, 

ekonomicznym, przestrzennym, technicznym oraz środowiskowym i kulturowym związanych 

zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem. Program to przede wszystkim narzędzie 

do planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych projektów z zakresu 

rewitalizacji, który opracowywany i przyjmowany jest przez samorząd gminy w drodze 

uchwały na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym. 

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe tj. integrujące interwencję na rzecz 

społeczności lokalnej, lokalnej gospodarki oraz przestrzeni - środowiska i infrastruktury. 

Ponadto zaplanowane przedsięwzięcia muszą być skoncentrowane terytorialnie i powinny być 

prowadzone w sposób zaplanowany, spójny oraz zintegrowany poprzez program rewitalizacji. 

Według definicji określonej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rewitalizacja jest 

procesem wieloletnim, prowadzonym we współpracy z lokalną społecznością.  

Obszar zdegradowany - obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu 

koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, 

przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także 

niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Obszar 

zdegradowany to obszar, na którym zidentyfikowano sytuację kryzysową. Za stan 

kryzysowy należy uznać sytuację, w której mierniki poziomu rozwoju społecznego, 

gospodarczego i przestrzennego (infrastrukturalnego lub środowiskowego) są na niskim 
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poziomie lub obserwuje się ich silną tendencję spadkową. Za stan kryzysowy można uznać 

także sytuację występowania intensywnych (z dużym natężeniem) problemów społecznych, 

gospodarczych i przestrzennych.  

Obszar rewitalizacji - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, 

cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk. Obszar rewitalizacji nie może 

być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% 

mieszkańców gminy.  

Ponadto rewitalizacja to proces przemian służących wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego 

najbardziej zdegradowanych obszarów. Proces rewitalizacji powinien być realizowany w 

sposób kompleksowy, tj. w taki sposób, który nie tylko rozwiązuje lub eliminuje wybrane 

zagrożenia i problemy, ale także w sposób pozwalający na wykorzystanie mocnych stron nie 

tylko obszaru rewitalizowanego, ale całej gminy, jak również potencjału otoczenia 

zewnętrznego, traktowanych jako szanse rozwoju. Takie kompleksowe podejście do 

rewitalizacji oznacza, że działania podejmowane na rzecz wychodzenia ze stanu kryzysowego 

powinny wpisywać się w szerszy nurt realizacji polityki rozwoju całej gminy i jego otoczenia, 

w szczególności otoczenia powiązanego funkcjonalnie z gminą. Kluczowe dla właściwego 

zdiagnozowania skali poszczególnych problemów, a tym samym wybór zawężonych 

terytorialnie obszarów do rewitalizacji powinien być poprzedzony rzetelną diagnozą. 

Diagnoza powinna wskazać stany kryzysowe na analizowanym obszarze, zarówno w sferze 

terytorialnej, jak również wykazywać kategorie występujących problemów. Bardzo ważną 

rolę w procesie tworzenia i realizacji programu rewitalizacji odgrywa partycypacja społeczna, 

która obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający 

aktywny udział interesariuszy. W toku przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji dąży 

się, aby wszyscy zainteresowani mogli wypowiedzieć się, przy czym wnieść swoje 

spostrzeżenia do prowadzonego złożonego procesu rewitalizacyjnego. 

 

Prawidłowo opracowany Lokalny Program Rewitalizacji musi charakteryzować się 

następującymi cechami:  

 kompleksowość  

− działania całościowe i wielowymiarowe, uwzględniające aspekty: społeczny, ekonomiczny, 

przestrzenny, techniczny, środowiskowy i kulturowy,  

− włączenie środków z EFRR, EFS, FS, innych publicznych oraz prywatnych.  

 koncentracja  
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− koncentracja na obszarach najbardziej zdegradowanych, tj. obszarach gminy, gdzie skala 

problemów i zjawisk kryzysowych jest największa.  

 komplementarność  

− wzajemne oddziaływanie między projektami rewitalizacyjnymi,  

− powiązanie działań rewitalizacyjnych z planami inwestycyjnymi Gminy,  

− efektywny system zarządzania projektami rewitalizacyjnymi (współdziałanie instytucji, 

spójność procedur itp.),  

− kontynuacja i dopełnienie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach polityki spójności 2007-

2013.  

 partycypacja  

− nierozerwalnie wpisane w proces rewitalizacji uczestnictwo we współdecydowaniu,  

− musi mieć realny charakter,  

− stanowi fundament działań na każdym etapie procesu rewitalizacji: diagnozowania, 

programowania, wdrażania, monitorowania i oceniania.  

 

Lokalny Program Rewitalizacji odzwierciedla starania władz Gminy o dokonanie 

kompleksowych zmian w przestrzeni oraz – przede wszystkim – w społeczności lokalnej 

gminy. Zmiany te zmierzają w kierunku rozwiązywania problemów w sferze społecznej, a 

także przestrzennej, bezpośrednio powiązanej z problemami technicznymi oraz przestrzenno-

funkcjonalnymi. Zaplanowane do realizacji w ramach Programu działania służyć będą 

aktywizacji społeczno-zawodowej, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, odnowieniu 

cennej przestrzeni historycznej i rozwojowi gospodarczemu gminy Bogoria. 

 

W tym celu w ramach przedmiotowego Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości 

Bogoria i Jurkowice na lata 2016-2025 dokonano:  

− pełnej diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego wskazanego w programie 

rewitalizacji oraz zdefiniowano dotykające go problemy. Diagnoza obejmuje łącznie kwestie 

społeczne, ekonomiczne, przestrzenne - infrastrukturalne i środowiskowe, a także kulturowe 

(w tym związane z dziedzictwem kulturowym) i techniczne,  

− właściwego doboru narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego obszaru,  

− zsynchronizowania uzupełniających się działań w sferze społecznej, gospodarczej, 

przestrzennej (infrastrukturalnej i środowiskowej),  

− ustalono hierarchię potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych i wyznaczono projekty 

kluczowe,  
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− zrealizowano wynikającą z art. 5 rozporządzenia nr 1303/2013 zasadę partnerstwa 

polegającą na łączeniu szerokiego grona partnerów (w szczególności lokalnych społeczności  

i przedsiębiorców, a także ekspertów) w procesy programowania i realizacji projektów 

rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych oraz konsekwentnego, otwartego  

i trwałego dialogu oraz z tymi podmiotami i grupami, których rezultaty rewitalizacji mają 

dotyczyć. 

Prace związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji realizowane były przy 

aktywnym udziale społeczeństwa, które na etapie tworzenia dokumentu miało możliwość 

wniesienia swoich pomysłów, opinii, stanowisk, sprzeciwu. Konsultacje społeczne były 

skierowanie do szerokiego grona odbiorców: mieszkańców gminy Bogoria, przedstawicieli 

sektora gospodarczego, pozarządowego. Zaangażowanie mieszkańców, organizacji 

pozarządowych i partnerów społecznych spoza JST przebiegało na etapie uzgadniania 

zapisów dokumentu strategicznego m.in. w zakresie identyfikacji przedsięwzięć rozwojowych 

(ankiety, wywiady z mieszkańcami, udział w spotkaniach konsultacyjnych).  

 

2. Powiązania programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi 

 

Lokalny Program Rewitalizacji jest instrumentem kształtującym oraz realizującym politykę 

przestrzenną gminy. Odbywa się to zarówno poprzez wyznaczenie obszarów wymagających 

podjęcia działań rewitalizacyjnych, jak i określenie zakresu tych działań. Planowane do 

realizacji zadania nie mogą być sprzeczne z polityką przestrzenną, zasadami ładu 

przestrzennego oraz rozwoju zrównoważonego.  

Lokalny Program Rewitalizacji wykazuje szereg powiązań z innymi dokumentami 

strategicznymi i planistycznymi na różnych poziomach. Istotą rewitalizacji jest prowadzenie 

kompleksowych działań na obszarach cechujących się szczególną koncentracją negatywnych 

zjawisk społecznych, współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej 

ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, bądź technicznej. 

Podejmowana interwencja wiązać się będzie z realizacją szeregu projektów rewitalizacyjnych 

mających na celu przywrócenie do życia określonych obszarów miejscowości, gwarantując  

w ten sposób poprawę jakości życia mieszkańców. 
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Dokumenty poziomu europejskiego 

EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjanego włączeniu społecznemu.  

Strategia ta jest nową długookresową strategią rozwoju Unii Europejskiej na lata 2010-2020. 

Strategia „Europa 2020”, w której zaplanowano trzy priorytety:  

- rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;  

- rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów,  

- bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;  

- rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki charakteryzującej się 

wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i 

terytorialną”.  

W ramach Programu Rewitalizacji planujemy szereg działań wpisujących się w Strategię 

„EUROPA 2020”, tj. m.in.:  

 wspieramy kształcenie i uczenie się przez całe życie (liczne projekty edukacyjne na 

obszarach rewitalizacji),  

 zwiększenie kwalifikacji zawodowych, 

 inwestycje w energię odnawialną w tym termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej. 

DOKUMENTY POZIOMU KRAJOWEGO 

Wśród priorytetów „Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do 

roku 2016" wymienia się rekultywację terenów zdegradowanych i zdewastowanych 

przyrodniczo przez przywracanie im wartości przyrodniczej lub użytkowej. Działania na 

rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju zostały wpisane w ślad za 

dokumentami wspólnotowymi jako jedno z najważniejszych wyzwań dla polityki 

ekologicznej.  

Celem działań władz samorządowych powinno być wyprowadzanie ze stanu kryzysowego 

najbardziej zdegradowanych obszarów miejscowości poprzez przedsięwzięcia całościowe 

(integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), 

skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością. Działania 
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te powinny być prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie  

i realizację programów rewitalizacji.  

Zapisy Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju zawierają wśród celów polityki 

przestrzennego zagospodarowania kraju  

Cel 2: Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez 

promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się 

czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie 

potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów.  

 

W rozwinięciu tego celu wskazuje się, iż działania polityki przestrzennej w odniesieniu do 

zdegradowanych obszarów zurbanizowanych mają na celu przywrócenie ich funkcji 

administracyjnych, społecznych i gospodarczych oraz stworzenie warunków sprzyjających 

ich powtórnemu zagospodarowaniu dzięki skorelowanym interwencjom w sferze planowania 

przestrzennego, inwestycjom infrastrukturalnym oraz wsparciu zasobów ludzkich  

i przedsiębiorczości. Działania restrukturyzacyjne i rewitalizacyjne doprowadzą do 

odzyskania atrakcyjności danego obszaru, do przywrócenia korzystnych warunków życia  

i podejmowania działalności gospodarczej oraz inwestycyjnej z wykorzystaniem istniejącego 

potencjału kulturowego i zachowaniem funkcji symbolicznych oraz przyrodniczych obszaru 

w procesie jego adaptacji do nowych funkcji.  

 

Przygotowanie lokalnych programów rewitalizacyjnych będzie warunkiem niezbędnym do 

prowadzenia działań inwestycyjnych przewidzianych w regionalnych strategiach rozwoju. 

Poziom lokalny będzie ponadto odpowiedzialny za uporządkowanie stanu prawnego 

nieruchomości (regulacje dotyczące restytucji majątku i roszczeń majątkowych). 

Kompleksowe lokalne programy rewitalizacji powinny obejmować priorytety techniczne, 

przestrzenne, społeczne, kulturowe, gospodarcze i ekologiczne. Ich zakres, oprócz poprawy 

stanu budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej, powinien obejmować 

ochronę dziedzictwa kulturowego, zapewnienie wysokiej jakości przestrzeni publicznych, 

poprawę transportu publicznego, integrację społeczną mieszkańców rewitalizowanych 

obszarów, przywrócenie terenom zdegradowanym ich funkcji przyrodniczej lub nadanie im 

takiej funkcji, a także promowanie zrównoważonego rozwoju. 
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Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  

Wytyczne wskazują warunki i sposoby zapewnienia komplementarności interwencji dla 

projektów rewitalizacyjnych współfinasowanych z funduszy EFRR, EFS i FS w ramach 

różnych celów tematycznych, priorytetów inwestycyjnych, zarówno w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego, jak i Krajowego Programu Operacyjnego.  Podstawowym celem 

Wytycznych jest ujednolicenie warunków i procedur wdrażania programów operacyjnych na 

lata 2014-2020 w zakresie projektów realizujących cele rewitalizacji. Dokumentem 

odniesienia dla Wytycznych jest Umowa Partnerstwa, która formułuje wyzwania związane z 

zapewnieniem warunków dla właściwej rewitalizacji, tj. zintegrowanego, kompleksowego 

oraz przygotowanego i prowadzonego z uwzględnieniem realnej partycypacji społecznej 

przeciwdziałania procesom degradacji obszarów dotkniętych kryzysem.  

Niniejszy Program Rewitalizacji jest opracowany z uwzględnieniem przedmiotowych 

wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 

DOKUMENTY POZIOMU REGIONALNEGO  

A) Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 jest najważniejszym 

dokumentem na poziomie regionalnym określającym kierunki rozwoju województwa 

świętokrzyskiego. Zapisy Strategii wskazują na konieczność podjęcia zintensyfikowanych 

działań w zakresie rewitalizacji.  

Obszary wymagające rewitalizacji są to obszary, na których istnieją tereny i obiekty 

zdegradowane, zdewastowane, w tym głównie poprzemysłowe dotknięte problemami 

związanymi z degradacją środowiska przyrodniczego oraz nasileniem negatywnych zjawisk 

społecznych. Znaczenie problematyki przekształcania terenów poprzemysłowych wynika ze 

skali ich występowania i ich lokalizacji.  

 

Do podstawowych wyzwań polityki rozwoju województwa uznano równoważenie procesów 

rozwoju regionu w zakresie rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i zdegradowanych.  

Poniżej scharakteryzowano cele strategiczne, cele operacyjne oraz kierunki działania, które są 

spójne z założonymi celami szczegółowymi określonymi w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji. 

Cel strategiczny 1 
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Cel strategiczny 1: Koncentracja na poprawie infrastruktury regionalnej 

 

1.2 Poprawa infrastruktury społecznej i usług publicznych, czyli wzrost kapitału 

społecznego, wsparcie zatrudnienia i wyższa jakość życia w regionie 

- wspieranie zatrudnienia, wyłączenia społecznego i zwalczania ubóstwa; 

- usprawnienie materialne i organizacyjne takich instytucji jak m.in.: szpitale, sanatoria, 

jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej, szkoły, przedszkola, obiekty kultury, 

obiekty sportowe, instytucje administracji publicznej, organizacje pozarządowe; 

- tworzenie na poziomie regionalnym i lokalnym systemowych rozwiązań, wzmacniających 

więzi społeczne mieszkańców oraz umożliwiających likwidację barier dla społecznej 

i obywatelskiej aktywności mieszkańców (szczególnie młodzieży); 

- rozwój sektora ekonomii społecznej oraz sektora organizacji pozarządowych, jako istotnych 

elementów systemu zaspokajania potrzeb społecznych. 

 

Cel strategiczny 2: Koncentracja na kluczowych gałęziach i branżach dla rozwoju 

gospodarczego regionu 

 

2.4 Pakietyzacja i komercjalizacja produktu turystycznego – czyli rynkowa gra 

zespołowa 

- rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej oraz wzmacnianie potencjału 

turystycznego regionu; 

- wsparcie władz samorządowych w zakresie promocji regionu, wykorzystującej 

zróżnicowane kanały dotarcia do potencjalnego klienta; 

- dalszy rozwój turystyki wydatnie wykorzystującej bogate dziedzictwo kulturowe regionu. 

 

Cel strategiczny 3: Koncentracja na budowie kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej 

gospodarki 

 

3.1 Sprzyjanie kumulowaniu kapitału ludzkiego czyli zdrowi, kreatywni i wykształceni 

ludzie jako podstawa myślenia o pomyślnej przyszłości 

- rozwój systemu usług umożliwiających zapobieganie występowaniu różnych form 

wykluczenia społecznego w szczególności wobec osób starszych, a także niesamodzielnych 

i niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych oraz dzieci pochodzących ze środowisk 

dysfunkcyjnych; 

- powstrzymanie procesów emigracji, szczególnie osób młodych i wykształconych oraz 

stymulowanie procesów reemigracji i imigracji; 
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- umiejętne profilowanie wykształcenia, z naciskiem na kierunki ścisłe; 

- poprawę jakości kształcenia na wszystkich poziomach edukacji i wzrost prestiżu 

regionalnych uczelni; 

- działanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu, w szczególności wśród dzieci  

i młodzieży, jako ważnego czynnika sprzyjającego kreowaniu postaw prospołecznych, 

przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz promocji zdrowego trybu życia; 

- propagowanie, szczególnie wśród młodych mieszkańców regionu, wolontariatu i innych 

form aktywności społecznej i obywatelskiej, umożliwiających podniesienie kompetencji 

społecznych, budowę więzi ze swoim regionem oraz zdobycie pierwszego doświadczenia; 

- pełne wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego, ułatwianie dostępu do dóbr kultury, 

między innymi poprzez digitalizację zbiorów dziedzictwa kulturowego. 

Cel strategiczny 6. Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju regionu 

 

6.1 Energia versus emisja, czyli próba rozwiązania dylematu, jak nie szkodzić  

jednocześnie środowisku i gospodarce 

- promocja i wspieranie znacznie szerszego niż dotychczas wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii (OZE), jako istotnego elementu dywersyfikacji źródeł energii oraz 

budownictwa energooszczędnego. 

 

B) Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego 

przez Społeczność objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” (LGD) z siedzibą w Trzemosnej, Trzemosna 27,  

26-021 Daleszyce, jest partnerstwem zrzeszającym partnerów publicznych, społecznych  

i gospodarczych oraz mieszkańców. Obszar LGD obejmuje siedem sąsiadujących ze sobą 

gmin położonych w województwie świętokrzyskim w powiatach kieleckim i staszowskim.  

3 gminy miejsko-wiejskie: Chmielnik i Daleszyce (powiat kielecki) oraz Staszów (powiat 

staszowski), 4 gminy wiejskie: Pierzchnica i Raków (powiat kielecki) oraz Bogoria i Szydłów 

(powiat staszowski).  

W Strategii zostały wyznaczone następujące cele szczegółowe i przedsięwzięcia zgodne  

z Lokalnym Programem Rewitalizacji: 

1.1. Turystyczne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 

1.1.2. Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby 

obszaru LGD. 
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1.1.3. Tworzenie lub rozwój działalności turystycznych i kulturalno-rozrywkowych 

wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD. 

1.1.6. Rozwój i promocja obszaru z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego 

i/lub naturalnego LGD. 

1.2. Pobudzenie przedsiębiorczości wśród mieszkańców. 

1.2.1. Powstanie nowych podmiotów gospodarczych. 

1.2.3. Rozwój działalności gospodarczej. 

1.3. Wsparcie realizacji pasji mieszkańców i turystów. 

1.3.2. Integracja mieszkańców – łączymy ludzi z pasją. 

1.3.7. Ekologia i ekoturystyka – promocja i wsparcie działań pozytywnie wpływających 

na ochronę środowiska oraz przeciwdziałających zmianom klimatu. 

DOKUMENTY POZIOMU LOKALNEGO  

A) Strategia Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2016 – 2025 

Strategia Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2016-2025 wyznacza główne kierunki jego 

rozwoju, a także przyjmuje do realizacji szereg inwestycji.  

W Strategii zostały wyznaczone następujące cele strategiczne i operacyjne zgodne  

z Lokalnym Programem Rewitalizacji: 

Cel strategiczny I - Wyzwalanie inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości i rozwoju 

gospodarczego powiatu oraz przeciwdziałanie bezrobociu. 

Cel operacyjny I.2. Rozwój działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjnych  

i prawnych, w tym w partnerstwie publiczno-prywatnym oraz w formie podmiotów ekonomii 

społecznej. Szkolenie pracowników administracji i pedagogów. 

Cel strategiczny II - Rozbudowa infrastruktury drogowej, gospodarczej, technicznej 

i informatycznej. 

Cel operacyjny II.7 Rozbudowa bazy w obszarze polityki społecznej i opieki zdrowotnej.  

Cel operacyjny II.8. Rewitalizacja Rynków miejscowości z nadaniem im nowych funkcji. 

Cel strategiczny III - Ochrona środowiska, racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody,  

aktywizacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich. 

Cel operacyjny III.2. Podnoszenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii oraz paliw alternatywnych. Modernizacja i termomodernizacja 

obiektów i budynków. 
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Cel strategiczny IV - Opieka zdrowotna, pomoc społeczna i psychologiczna, wsparcie osób  

z dysfunkcjami. 

Cel operacyjny IV.3. Poprawa możliwości zabezpieczenia potrzeb środowiska osób: 

starszych, z depresją, nałogami, zagrożonych patologiami i wykluczeniem społecznym. 

Cel strategiczny V - Rozwój nauki i oświaty, upowszechnianie sportu i zdrowego trybu 

życia. Troska o zachowanie dóbr kultury. 

Cel operacyjny V.5. Działania zmierzające do zachowania dóbr kultury, zapobieganie 

dewastacji zabytków i pomników przyrody. Prowadzenie działalności edukacyjnych  

i promocyjnych dotyczących dziedzictwa kulturowego. 

Cel operacyjny V.7. Remont i konserwacja zabytków oraz tworzenie produktów 

turystycznych. 

 

B) Strategia Rozwoju Gminy Bogoria na lata 2009 – 2020 

Diagnoza i analiza SWOT oraz analiza problemów pozwoliły na ustalenie celów 

strategicznych i operacyjnych rozwoju Gminy Bogoria. 

 

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia mieszkańców 

Cel operacyjny 1: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i 

zasobów przyrodniczych na terenie Gminy Bogoria: 

Cel operacyjny 2: Odnowa i rozwój wsi 

Cel operacyjny 3: Aktywizacja społeczności lokalnej 

 

Cel strategiczny 2: Rozwój lokalnej gospodarki na terenie Gminy Bogoria 

Cel operacyjny 1: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, lokalnej gospodarki i 

rolnictwa 

Cel operacyjny 2: Różnicowanie działalności gospodarczej  

Cel operacyjny 3: Promocja gospodarcza, inwestycyjna i turystyczna Gminy Bogoria 

 

Cel strategiczny 3: Rozwój rekreacji i turystyki 

Cel operacyjny 1: Rozwój bazy i usług rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych i 

sportowych 

 

C) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bogoria na lata 2014 – 2020 
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Podstawowym celem Strategii jest poprawa sytuacji społecznej i polepszenie poziomu życia 

mieszkańców Gminy Bogoria. 

W  strategii określono następujące działania społeczne, które na poziomie lokalnym należy 

uwzględnić: 

- wielofunkcyjny rozwój gminy, 

- restrukturyzacja lokalnego rynku pracy, 

- rozbudowa infrastruktury poprzez utworzenie punktu rehabilitacyjnego przy domu pomocy 

społecznej w celu umożliwienia ludziom starym, niepełnosprawnym właściwych warunków 

leczenia, 

- zapewnienie dobrej jakościowo opieki społecznej i funkcjonalnego systemu ochrony 

zdrowia na terenie gminy, 

- utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych. 

 

 

3. Charakterystyka gminy Bogoria i diagnoza czynników kryzysowych 

3.1  Położenie 

Gmina Bogoria leży w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego,  

w powiecie staszowskim.  

Graniczy z czteroma gminami:  

 od północy z gminą Iwaniska, 

 od wschodu z gminą Klimontów, 

 od południa z gminą Staszów, 

 od zachodu z gminą  Raków.  

Gmina Bogoria pod względem wielkości obszaru zaliczana jest do większych gmin. Jej 

obszar zajmuje powierzchnię 123,41 km2. W skład gminy Bogoria wchodzi aktualnie 37 

sołectw: Bogoria, Budy, Ceber, Domaradzice, Gorzków, Grzybów Szczeglicki, Józefów 

Witowicki, Jurkowice, Kiełczyna, Kolonia Bogoria, Kolonia Pęcławice, Kolonia Pęcławska, 

Kolonia Wysoki Małe, Łagówka, Malkowice, Mała Wieś, Miłoszowice, Moszyny, 

Niedźwiedź, Pełczyce, Pęcławice Górne, Podlesie, Przyborowice, Rosołówka, Szczeglice, 

Ujazdek, Wagnerówka, Wierzbka, Witowice, Wola Kiełczyńska, Wola Malkowska  

z enklawami leśnymi: Batogi, Poręba Kiełczyńska i Swoboda, Wolica, Wysoki Duże, Wysoki 

Małe, Wysoki Średnie, Zagorzyce i Zimnowoda.  Najbliższe ośrodki miejskie to: Staszów  
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i Opatów. Bogoria znajduje się 60 km na południowy - wschód od Kielc  i 130 km na wschód 

od Krakowa. Przez gminę przebiega droga wojewódzka nr 757 relacji Opatów – Stopnica 

(długość na terenie  gminy  9,048 km), a także drogi powiatowe (78.145 km) i gminne 

(98,7km).  Najbliższymi węzłami komunikacyjnymi, które mają charakter międzyregionalny  

są Opatów i Łagów, położone na północy w odległości około 25 kilometrów. Korytarz 

transportowy tworzą tu drogi krajowe nr 74 i nr 9 oraz drogi wojewódzkie nr 756 i 757. 

 

Id: F1F956F0-CDE8-4853-829D-C36C12407D74. Projekt Strona 15



 

16 
 

Gmina Bogoria na tle województwa świętokrzyskiego i powiatu staszowskiego

 

Źródło: Opracowanie własne na podst. http://www.geoportal.gov.pl/  
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Gmina Bogoria leży nad rzeką Korzenną na granicy trzech jednostek geograficznych: Gór 

Świętokrzyskich, Wyżyny Sandomierskiej i Pogórza Szydłowskiego. Północna część gminy 

wkracza w południowo-wschodnią część Pasma Wygiełzowskiego, część południowo-

zachodnia i południowa stanowi obszar Pogórza Szydłowskiego. Wszystkie wyżej 

wymienione regiony wchodzą w skład makroregionu Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej. 

Specyficzne położenie sprawia, że gmina charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu. 

Malownicze krajobrazy, a także znajdujące się w okolicy kompleksy leśne sprawiają, że jest 

dobrym miejscem do uprawiania turystyki (Strategia Rozwoju Gminy Bogoria 2009-2020). 

 

3.2  Sfera środowiskowa 

 
Gmina Bogoria posiada silnie urozmaiconą rzeźbę terenu. Część północna gminy posiada 

rzeźbę falista i wysoko falistą. Pod względem klimatycznym obszar gminy Bogoria leży w 

Częstochowsko-Kieleckiej dzielnicy klimatycznej. Okres wegetacyjny zaczyna się w II 

dekadzie kwietnia w południowej części gminy i w I dekadzie maja w jej północnej części. 

Koniec okresu wegetacyjnego przypada odpowiednio na II dekadę listopada i początek 

listopada. Łącznie więc okres wegetacyjny waha się od 218 dni w południowej do 205 dni w 

północnej części gminy. Czynniki klimatyczne gminy Bogoria: 

 

- ilość dni pogodnych w roku – od 43 do 50 

- ilość dni z opadami – od 133 do 148 

- średnia roczna wilgotność powietrza – 70% 

- ilość dni z przymrozkami – 220 

 

Bogactwa naturalne 

Najważniejszym bogactwem gminy Bogoria są leżące w rejonie Jurkowic duże zasoby 

kamienia budowlanego. 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 Jurkowi przeznacza się przede wszystkim 

do produkcji łamanych kruszyw drogowych. Skała w Jurkowicach zawiera obok tlenku 

wapnia około 15% 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 
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(wapniowo-magnezowy i wapniowy) maja 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. Do   

cennych bogactw naturalnych gminy Bogoria należą  też złoża wody oligoceńskiej, zdrowie 

powietrze, piękne lasy i wspaniałe krajobrazy. 

  
POMNIKI PRZYRODY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 

Miejscowość Pomnik przyrody 

Witowice lipa drobnolistna, szt. 1 

Bogoria lipa drobnolistna, szt. 3 

klon pospolity, szt. 2 

klon jawor, szt. 1 

Gorzków jesion wyniosły, szt. 1 

buk pospolity, szt. 1 

dąb szypułkowy, szt. 1 

Szczeglice jesion wyniosły, szt. 1 
Źródło: http://bip.kielce.rdos.gov.pl/files/artykuly/25234/pomniki_przyrody_swietokrzyskie.pdf 

 

   Sieć wodociągowa: 

W 2002 roku Gmina Bogoria została jako jedna z pierwszych w  województwie w 100 %  

zwodociągowana. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami liczy 200 km. Wodę na teren gminy 

rozprowadza 5 przepompowni, które w miarę potrzeb są modernizowane i przechodzą 

kapitalne remonty. Z ujęcia wody w Zimnowodzie korzysta około 2190 odbiorców. W  celu 

zapewnienia odpowiedniej jakości wody na ujęciu w Zimnowodzie wykonano stację 

uzdatniania, przebudowano również przepompownię w Kiełczynie. 

 

  Kanalizacja: 

Gmina ma opracowany program kanalizacji dla wszystkich miejscowości. W roku 2009 

została zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Bogorii o przepustowości 600 m3/ dobę. 

W roku 2011 ukończono prace przy budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 

domowymi i przepompowniami dla miejscowości: Kolonia Kiełczyna , Wola Kiełczyńska, 

Gorzków i ul. Spacerowa w Bogori o długości kolektora grawitacyjnego 8 km 764 m oraz 
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rurociągu tłocznego 5 km 791 m wraz z 8 przepompowniami ścieków za kwotę 4 mln 791 

tys. zł. 

Jesienią 2013 roku zakończono  prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 

Pęcławice Górne, Kolonia Pęcławska, Kolonia Pęcławice, Józefów Witowicki i Jurkowice, 

których koszt wyniósł 2mln 640 tys. zł, z czego 60% środków pochodziło z dotacji unijnych, 

a 40 % z budżetu gminy. Została również zakończona budowa kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości Miłoszowice za kwotę 1 mln 560 tys. zł, na którą też 60 % środków 

pochodziło z funduszy unijnych. W ramach wymienionych zadań wybudowano ponad 24 km 

kanału grawitacyjnego, ponad 5 km kanału tłocznego, 11 przepompowni ścieków i wykonano 

224 przyłącza kanalizacyjne. Na koniec 2014 roku gmina w ponad 60 % jest skanalizowana,  

a konkretnie 17 miejscowości i zakończona kanalizacja aglomeracji Bogoria. Długość sieci to 

86,4 km, w tym 70 km sieci kanalizacji grawitacyjnej. Działają 23 przepompownie a 1010 

gospodarstw przyłączonych jest do istniejących kolektorów. 

 

 Tabela: Długości sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach: 

L.p. Miejscowość: Kanalizacja - km 

1 Bogoria 11,30 

2 Moszyny 6,30 

3 Podlesie 3,00 

4 Kolonia Wysoki Małe 2,22 

5 Kolonia Bogoria 3,69 

6 Rosołówka 4,82 

7 Zimnowoda 4,09 

8 Wola Kiełczyńska 3,07 

9 Kiełczyna 8,19 

10 Kolonia Pęcławska 2,88 

11 Kolonia Pęcławice 3,02 

12 Józefów i Jurkowice 8,93 

13 Miłoszowice 8,86 

14 Gorzków 6,05 

15 Przyborowice 3,58 
 Źródło: UG Bogoria 

 

Ochrona środowiska: 

Gmina Bogoria należy do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, 

zrzeszającego w swoich szeregach gminy: Baćkowice, Bogoria, Iwaniska, Klimontów, 

Łoniów, Samborzec, Koprzywnica, Sandomierz, Opatów, Sadowie, Lipnik, Obrazów.  

W ramach działalności tego związku rozwiązany został problem zbiórki i wywozu śmieci na 

gminne wysypisko śmieci w Podlesiu. W 2005 roku Składowisko w Podlesiu zostało 
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zlikwidowane i zrekultywowane. W gminie bardzo dobrze rozwiązany został problem  

gospodarki odpadami komunalnymi. Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki,  

w którego skład  wchodzi Gmina Bogoria, dysponuje bardzo nowoczesnym Zakładem 

Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach. Zakład ten obsługuje 14 gmin z 3 

powiatów woj. świętokrzyskiego. 

Przez kolejne lata gmina realizuje program usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest. Mieszkańcy w ramach programu i przy dofinansowaniu z WFOŚiGW  otrzymują 

pomoc przy demontażu pokryć dachowych i  utylizacji przez uprawnione firmy. 

 

 3.3  Sfera przestrzenna  

 

Na elementy charakterystyki sfery przestrzennej w niniejszej diagnozie składają się sieć 

transportowa, obiekty zabytkowe oraz obszary poprzemysłowe. 

 

Inwestycje w zakresie drogownictwa: 

 

Bogoria znajduje się 60 km na południowy - wschód od Kielc i 130 km na wschód od 

Krakowa. Przez gminę przebiega droga wojewódzka nr 757 relacji Opatów – Stopnica 

(długość na terenie gminy 9,048 km), a także drogi powiatowe (78,145 km) i gminne 

(98,7km). Najbliższymi węzłami komunikacyjnymi, które mają charakter międzyregionalny  

są Opatów i Łagów, położone na północy w odległości około 25 kilometrów. Korytarz 

transportowy tworzą tu drogi krajowe nr 74 i nr 9 oraz drogi wojewódzkie nr 756 i 757.  Przez 

teren gminy Bogoria przebiega droga wojewódzka nr 757 relacji Stopnica – Opatów. 

Na terenie gminy Bogoria Sieć dróg tworzą: 

- drogi gminne – 98,7km 

- drogi powiatowe – 78,145 km 

- drogi wojewódzkie – 9,048 km 

 

Stanowią one podstawowe połączenie gminy z sąsiednimi gminami, miastami powiatu, 

województwa i kraju. W 2011 roku na odbudowę dróg gminnych wydatkowano kwotę 4 mln 

62 tys. zł i odbudowano drogi o łącznej długości 5 km 827 m w następujących 

miejscowościach: Wolica, Pełczyce, Miłoszowice, Zagorzyce, Wola Kiełczyńska, Bogoria ul. 
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Żeromskiego i ul. Prusa, Podlesie, Wysoki Duże. 

W roku 2012 odbudowano w ramach środków powodziowych uzyskanych z budżetu państwa 

odcinki dróg: Niemirów – Ujazdek – 2 km, Kol. Miłoszowice – Janówka – Grzybów  

o długości 0,6 km – wartość – 407 tys. zł. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych  

na drogach gminnych wyremontowano odcinki dróg: Niedźwiedź – Łagówka, Ułanowice – 

Janówka,  Witowice – Józefów Witowicki. Przebudowano drogi w Zagorzycach, Witowicach, 

Rosołówce, a także utwardzono plac przy remizie OSP  w Zimnowodzie. Łączny koszt tej 

inwestycji to 500 tys. zł. 

W roku 2013 wykonano inwestycje drogowe w Pełczycach, Budach, Wysokich Średnich  

i ulicę na osiedlu Ujazd w Bogorii na łączną wartość 213 tys. zł. Dokonano przebudowy drogi 

transportu rolnego w miejscowości Pełczyce za kwotę 53 tys. zł. Przebudowano drogę 

gminną Grzybów – Brzezionki za kwotę  123 tys. zł, na którą 50 % wartości uzyskano  

z Budżetu Państwa na usuwanie klęsk żywiołowych, pozostałe środki pochodziły z budżetu 

gminy. Zakończone zostały prace na odcinku drogi gminnej w Podlesiu na długości 500 m,  

a na odcinku Przyborowice – Ceber – Kolonia Ceber umocniono skarpy i dna kanałów 

płytami ażurowymi  na powierzchni około 700 m². 

Ponadto oddano do użytku plac postojowy przy zalewie w Bogorii. Planuje się w roku 

bieżącym przebudowę 4 odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Miłoszowice, 

Niedźwiedź, Pełczyce, Rosołówka, na które ogłoszono przetarg oraz 2 odcinki dróg  

w Podlesiu i Przyborowice – Ceber – Kol. Ceber. 

Mimo ciągłych remontów stan dróg w większości przypadków (zwłaszcza na wsiach) jest zły 

i wymaga dalszych prac. Ogólny stan techniczny dróg ocenia się niezadowalająco z uwagi na 

liczne spękania i wykruszenia nawierzchni. Większość dróg wymaga modernizacji  

i remontów. Komunikację pasażerską na terenie gminy Bogoria obsługuje PKS SA  

w Staszowie. Dogodne położenie geograficzne Bogorii sprawia, że ma ona bezpośrednie 

połączenia z takimi ośrodkami jak: Kraków, Katowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Lublin, 

Tarnobrzeg i Sandomierz. 

 

Obiekty zabytkowe  

Na terenie gminy znajdują się następujące obiekty zabytkowe wpisane do Rejestru Zabytków 

Nieruchomych Województwa Świętokrzyskiego: 

Batogi 

- Miejsce Pamięci Narodowej w miejscu byłej gajówki: A.5/1-2 
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 pomnik kamienno-betonowy z tablicą pamiątkową 

 grunt z terenem w promieniu 5 m 

Bogoria 

- zespół kościoła paraf. pw. Św. Trójcy: A.844/1-4 

 kościół, nr rej.: L.K.B.S – 1154Ki/935 oraz 63 z 03.11.1947, 621 z 28.10.1971 i 67 (t.) 

z 30.03.1977 

 dzwonnica, nr rej.: 67 (t.) z 30.03.1977 

 teren otaczający w granicach ogrodzenia, nr rej.: 63 z 03.11.1947 

 ogrodzenie cmentarza kościelnego z bramami, nr rej.: 67 (t.) z 30.03.1977 

- część najstarsza cmentarza paraf. przy ul. Staszowskiej, nr rej.: 375 (t.) z 19.10.1989 A.845 

Gorzków 

- zespół dworski: A.846/1-2 

 dwór, nr rej.: 80 (t.) z 10.08.1982 

 park, nr rej.: 720 z 20.12.1957 

Kiełczyna 

- część najstarsza cmentarza par., nr rej.: 378 (t.) z 19.10.1989 A.847 

Kolonia Pęcławice 

- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: 483 (t.) z 01.03.1993 A.848 

Niemirów 

- kościół paraf. pw. św. Andrzeja Boboli, WUOZ.5140.1.9.2011 z 20.07.2011 A.849 

Szczeglice 

- kościół paraf. pw. św. Jerzego, nr rej.: 429 z 26.01.1957 oraz 491 z 15.04.1967 A.850 

- stara część cmentarza paraf., nr rej.: 411 (t.) z 18.10.1989 A.851 

Turystyka 

Gmina Bogoria posiada ogromne możliwości w zakresie turystyki, które nie są w pełni 

wykorzystane. Wysokie walory krajobrazowe, bliskość lasów, stosunkowo dobra siec dróg 

sprzyja rozwojowi turystyki. Mankamentem jest brak zbiorników wody odpowiadającej 
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zapotrzebowaniu, które stanowiłyby bazę rekreacyjno-wypoczynkową. Bliska odległość od 

Sandomierza, dogodne połączenie komunikacyjne stwarza duże możliwości mieszkańcom 

miasta do przyjazdu na teren gminy w celu wypoczynku. 

 

3.4 Sfera społeczna 

 

Problemy w sferze społecznej zostały zidentyfikowane z wykorzystaniem analizy struktury 

ludności wg płci i wieku, zmian liczby ludności, liczby udzielonych zasiłków pomocy 

społecznej, a także elementów związanych z kapitałem społecznym i kulturą oraz 

wyposażeniem gminy w infrastrukturę społeczną. Analizując sferę społeczną wzięto m.in. pod 

uwagę w szczególności dane dot. ubóstwa, niskiego poziomu edukacji, a także 

niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym.  

 

Liczba mieszkańców 

Gminę Bogoria zamieszkuje 7 895 mieszkańców, w tym 3 953 Kobiet (GUS, stan na 2014 

rok).  

 

Źródło: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Bogoria) 

 

Niestety w ostatnich latach obserwuje się na terenie Gminy Bogoria niekorzystne tendencje 

demograficzne, związane z systematycznym zmniejszaniem się liczby mieszkańców.
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Zameldowanie w gminie Bogoria w podziale na miejscowości, stan na dzień 2015-12-31. 
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Zameldowanie w gminie Bogoria w podziale na miejscowości, stan na dzień 2014-12-31. 
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Zameldowanie w gminie Bogoria w podziale na miejscowości, stan na dzień 2014-12-31. 

 

Id: F1F956F0-CDE8-4853-829D-C36C12407D74. Projekt Strona 31



 

32 
 

 

 

Id: F1F956F0-CDE8-4853-829D-C36C12407D74. Projekt Strona 32



 

33 
 

 

 

Id: F1F956F0-CDE8-4853-829D-C36C12407D74. Projekt Strona 33



 

34 
 

 

Źródło: baza Rejestrów Mieszkańców 

 

W latach 2002-2015 liczba mieszkańców zmalała o 3,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,8 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego 

wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. 

 

Statystyka na obszarze rewitalizacji, stan na dzień 2016-04-12: 

 Jurkowice – Kamieniołom Jurkowice - Samotnia Jurkowice Bogoria 

Zameldowani Liczba  Procent Liczba  Procent Liczba  Procent Liczba  Procent 

kobiet 37 47% 55 50% 180 52% 560 52% 

mężczyzn 42 53% 54 50% 169 48% 527 48% 

razem 79 109 349 1087 

stali 79 109 349 1087 
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Mieszkańcy gminy Bogoria zawarli w 2014 roku 32 małżeństw, co odpowiada 4,0 

małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa 

świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie 

odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. 27,8% mieszkańców 

gminy Bogoria jest stanu wolnego, 59,0% żyje w małżeństwie, 2,7% mieszkańców jest po 

rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy. Gmina Bogoria ma ujemny przyrost naturalny 

wynoszący -30. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,8 na 1000 mieszkańców gminy 

Bogoria. W 2014 roku urodziło się 59 dzieci, w tym 42,4% dziewczynek i 57,6% chłopców 

 

(źródło: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Bogoria) 
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Według prognoz opracowywanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, do roku 

2025 ludność powiatu staszowskiego spadnie do liczby 69 078, w odniesieniu do obecnej 

liczby ludności, która wynosi 73 320 w powiecie staszowskim (stan na 2014 r.). Dane te 

obrazują negatywny trend wyludniania się, który negatywnie wpływa na sytuację społeczno – 

gospodarczą samorządu. 

  

Tabela:  Prognozy ludności wg płci i funkcjonalnych grup wieku (opracowane na bazie NSP 2011) na rok 2025. 

NAZWA PROGNOZA NA ROK 2025 

OGÓŁEM MIASTO WIEŚ 

ogółem M* K* ogółem M K ogółem M K 

ogółem ogółem ogółem ogółem ogółem ogółem ogółem ogółem ogółem 

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 193 522 582 552 610 970 511 347 241 636 269 711 682 175 340 916 341 259 

Powiat staszowski 69 078 34 132 34 946 23 178 11 090 12 088 45 900 23 042 22 858 

*M-mężczyźni / *K-kobiety 

Opracowanie własne, źródło GUS/BDL 

 

Mieszkalnictwo 

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie liczba mieszkań oddanych 

do użytkowania w 2015 r. wynosiła: 15. Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym 

kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Od 2013 r. następuje 

systematyczny spadek liczby oddawanych mieszkań na terenie Gminy Bogoria oraz brak 

liczby oddawanych mieszkań komunalnych, kiedy to w 2013 r. oddano 9 mieszkań 

komunalnych oraz 36 indywidualnych.  

Poniżej wykaz liczby mieszkań oddanych do użytkowania w Gminie Bogoria na przestrzeni 

lat: 2008 – 2015 r. 
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Źródło: www.polskawliczbach.pl/gmina_Bogoria  

 

Jednocześnie występuje tendencja wzrostowa w kontekście liczby budynków mieszkalnych 

na przestrzeni lat 2010 - 2015 w odniesieniu do obszaru zarówno Gminy Bogoria ale także i 

całego powiatu staszowskiego. 

Tabela: Liczba budynków mieszkalnych w gminie Bogoria, powiecie staszowskim i województwie 

świętokrzyskim, stan na 10.2016 r. 

Nazwa OGÓŁEM 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 265 026 267 747 268 940 270 548 272 228 274 110 

Powiat staszowski 17 033 17 984 17 872 17 988 18 112 18 226 

Bogoria  2 277 2 302 2 311 2 328 2 345 2 358 

Opracowanie własne, źródło GUS/BDL 

Tabela: Zasoby mieszkaniowe komunalne w gminie Bogoria, powiecie staszowskim i województwie 

świętokrzyskim, stan na 10.2016 r. 

Nazwa MIESZKANIA SOCJALNE 

mieszkania powierzchnia użytkowa mieszkań 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

[-] [-] [-] [-] [-] [m
2
] [m

2
] [m

2
] [m

2
] [m

2
] 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 2 206 2 356 2 400 2 444 2 511 68 116 70 954 72 703 74 429 75 973 

Powiat 
staszowski 

31 32 41 40 40 1 462 1 454 1 755 1 655 1 655 

Bogoria  5 5 5 4 4 329 329 329 239 239 

Opracowanie własne, źródło GUS/BDL 

 

Id: F1F956F0-CDE8-4853-829D-C36C12407D74. Projekt Strona 37

http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Bogoria


 

38 
 

Tabela : Zasoby mieszkaniowe na 1000 mieszkańców w gminie Bogoria, powiecie staszowskim i województwie 

świętokrzyskim, stan na 10.2016 r. 

Nazwa MIESZKANIA NA 1000 MIESZKAŃCÓW 

2011 2012 2013 2014 2015 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 334,9 338,0 341,4 345,2 349,2 

Powiat staszowski 310,8 313,3 317,0 319,8 322,6 

Bogoria  291,4 293,8 298,9 302,7 304,5 

Opracowanie własne, źródło GUS/BDL 

 

 Oświata i kultura: 
 

 Na terenie gminy Bogoria działa 1 gimnazjum, 1 Liceum Ogólnokształcące, 4 szkoły 

podstawowe (Bogoria, Jurkowice, Niedźwiedź, i Szczeglice) oraz 3 przedszkola (Bogoria z 

oddziałami w Kiełczynie i Moszynach oraz przedszkola w Jurkowicach i Szczeglicach). 

Według danych statystycznych na rok 2014, w Gminie Bogoria scharakteryzować można 

następująco ludność w wieku edukacyjnym: 397 dzieci w wieku 3-6 lat, 488 dzieci w wieku 

7-12 lat oraz 283  w wieku 13-15 lat (stat.gov.pl).   

Placówki oświatowe: 

Lp. Szkoła/Przedszkole Organ prowadzący Liczba uczniów 

Potrzeby 

remontowe: 

1 Szkoła Podstawowa w Bogorii Gmina 297 Tak 

2 Zespół Szkół w Bogorii 

(gimnazjum i liceum) 

Gmina Gimnazjum 276 

Liceum - 121 

Tak 

3 Zespół Placówek Oświatowych 

Publiczna Szkoła Podstawowa i 

Publiczne Przedszkole w 

Jurkowicach 

Gmina Przedszkole – 44  

Szkoła 124 

Tak 

4 Zespół Placówek Oświatowych 

Publiczna Szkoła Podstawowa i 

Przedszkole w Szczeglicach 

Gmina Przedszkole 27 

Szkoła 79 

Tak 

5 Szkoła Podstawowa w 

Niedźwiedziu i filia 

przedszkola 

Gmina Przedszkole 13 

Szkoła 39 

Tak 

6 Przedszkole w Bogorii (filie w 

Kiełczynie i Moszynach) 

Gmina Ogółem 149 Tak 
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Gmina ma dobrze zlokalizowaną sieć placówek szkolnych i przedszkolnych, wysoko 

wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,  bardzo dobre warunki lokalowe, odpowiednią bazę 

sportową, dobrze wyposażone sale lekcyjne, nowoczesne pracownie komputerowe. 

Młodzież objęta jest szeroką opieką socjalną w formie  dowozu, dożywiania i stypendiów.  

5 działających przedszkoli zapewnia możliwość korzystania z opieki przedszkolnej 90% 

dzieci z terenu gminy, w tym 100 %  dzieci 5 -cio i 6 – cio letnich objęte jest taką opieką. Na 

ten cel co roku z budżetu gminy wydatkowane jest około 1,5 mln zł. 

   W ostatnim czasie wszystkie szkoły podstawowe otrzymały nowe place zabaw finansowane 

w 50% z programu rządowego "Radosna Szkoła". Ogólny koszt tego zadania wyniósł 613 tys. 

zł. Ponadto w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" – Wspieranie edukacji na 

terenach wiejskich wszystkie szkoły podstawowe otrzymały środki w wysokości 153 tys. zł 

na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia. 

 

Poniżej, wykaz wyników egzaminu z  poszczególnych przedmiotów 2016 r. w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bogorii. Wynika z nich, że  

w porównaniu do wyników osiągniętych na poziomie kraju, województwa i gminy, uczniowie 

lokalnej szkoły wypadli najlepiej w przedmiotach takich jak: język polski, matematyka, 

przedmioty przyrodnicze i język angielski na poziomie podstawowym. Średnio wypadła 

Historia i WOS, zaś słabo język angielski na poziomie rozszerzonym.  

 

Tabela: Wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego 2016 
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Wyniki egzaminów w % punktów 
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Zespół Szkół 

Ogólnokształcą

cych Publiczne 

Gimnazjum im. 

Jana Pawła II w 

Bogorii 

Język polski 85 73 73 68 69 69 

Historia i WOS 85 56 56 55 56 56 

Matematyka 85 57 57 47 48 49 

Przedmioty 

przyrodnicze 

85 66 66 52 52 51 

Język angielski PP 38 74 74 60 63 64 

Język angielski PR 38 41 41 39 43 45 

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 
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Jednocześnie, analizując wyniki ze sprawdzianów szkół podstawowych na terenie Gminy 

Bogoria opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi za 2016 r. 

wynika, że w przedmiocie język polski najlepiej wypadła  Szkoła Podstawowa w Zespole 

Placówek Oświatowych w Szczeglicach, zaś w przedmiocie ścisłym – matematyka oraz 

języku angielskim najlepsza okazała się Publiczna Szkoła Podstawowa w Jurkowicach. 

 

Tabela: Wyniki szkół ze sprawdzianu w 2016 r.  

Szkoła 

część 1 jęz. polski matematyka jęz. angielski 

Liczba 

zdających 

wynik 

% 
wynik % wynik % 

Liczba 

zdających 

wynik 

% 

Szkoła Podstawowa w 

Zespole Placówek 

Oświatowych w 

Szczeglicach 

11 62,5 75,0 50,0 11 63,9 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Bogorii 
47 61,7 68,1 55,3 47 59,7 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa w 

Jurkowicach 

15 67,3 70,7 64,0 15 71,0 

Dane: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 

    

Świetlice/remizy/ inne obiekty pełniące funkcje społeczne: 

Szerzeniem kultury zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii 

L.p. Miejscowość Rodzaj obiektu: Potrzeby remontowe: 

1 Bogoria Remiza i świetlica Tak 

2 Pęcławice Górne  Remiza Tak 

3 Jurkowice Świetlica Tak 

4 Pełczyce świetlica Nie 

5 Zimnowoda Remiza Nie 

6 Wysoki Średnie  Centrum aktywności lokalnej Tak 

7 Szczeglice remiza Tak 
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8 Domaradzice remiza Nie 

9 Grzybów Świetlica Nie 

10 Przyborowice Remizo –świetlica Nie 

11 Ceber Świetlica Tak 

12 Wierzbka Świetlica Tak 

13 Wola Malkowka świetlica Tak 

 

W ramach Lokalnej Grupy Działania "Białe Ługi" gmina pozyskała środki na budowę boiska 

przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu, placu zabaw w Kiełczynie oraz na wyposażenie 

świetlico – remiz w Cebrze i Jurkowicach oraz Biblioteki Gminnej w Bogorii na łączną kwotę 

180 tys. zł. 
Wykonany został projekt rozbudowy szkoły w Jurkowicach o blok żywieniowy, przedszkole 

oraz  budowę kompleksu sportowego, dokumentacja posiada decyzję  pozwolenia na budowę. 

W Jurkowicach przeprowadzono prace adaptacyjne w budynku po szkole podstawowej. 

Powstała tu świetlica wiejska – filia Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii, nowa siedzibę też 

otrzymała OSP w Jurkowicach. Całość prac to koszt 856 tys. zł, dofinansowanie z PROW 

wyniosło 500 tys. zł.     

W ramach programu "Odnowa i rozwój wsi" wykonano rozbudowę i przebudowę WDK  

w Przyborowicach  wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i wielofunkcyjnym 

boiskiem sportowym oraz placem zabaw. Zrealizowano  prace za 713 tys. zł a dofinansowanie 

wyniosło 435 tys. zł. 

Rozpoczęto w 2012 roku  modernizację stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach: 

Bogoria, Grzybów, Podlesie, Zimnowoda poprzez wyposażenie świetlic, budowę 2 placów  

zabaw oraz boisk sportowych. Wartość projektu wyniosła 230 tys. zł oraz 45 tys. zł na zakup 

sprzętu nagłaśniającego dla GOK w Bogorii. 

W trakcie realizacji jest budowa świetlicy wiejskiej w  miejscowości Wysoki Średnie. 

Wartość tego zadania to 764 tys. zł. Środki unijne  w kwocie  350 tys. zł na ten cel pozyskano  

od Lokalnej Grupy Działania " Białe Ługi", a pozostałe pochodzą z budżetu gminy. 
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Infrastruktura sportowa: 

L.p. Miejscowość Rodzaj  Potrzeby 

rozbudowy/modernizacji 

1 Bogoria Hala sportowa i boisko do piłki przy zespole 

szkół 

 

2 Bogoria Boisko do piłki nożnej i  wielofunkcyjne z 

bieżnią i trybunami 

 

3 Jurkowice Boisko i sala gimnastyczna  przy szkole  Tak 

4 Szczeglice Boisko i sala gimnastyczna  

5 Grzybów Boisko  

6 Przyborowice Boisko wielofunkcyjne  

7 Niedźwiedź Boisko  

8 Podlesie Boisko  

 

Tabela : Imprezy organizowane przez jednostki kultury w gminie Bogoria, powiecie staszowskim i województwie 

świętokrzyskim, stan na 10.2016 r. 

NAZWA IMPREZY OGÓŁEM 

2012 2013 2014 2015 

[szt.] [szt.] [szt.] [szt.] 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 8 278 8 823 8 279 7 237 

Powiat 
staszowski 

452 436 460 569 

Bogoria 111 132 126 144 

Opracowanie własne, źródło GUS/BDL 

 

Tabela : Liczba uczestników biorących udział w imprezach organizowanych przez jednostki kultury w gminie 

Bogoria, powiecie staszowskim i województwie świętokrzyskim, stan na 10.2016 r. 

NAZWA UCZESTNICY IMPREZ (ogółem) 

2012 2013 2014 2015 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 012 220 1 211 193 1 350 756 1 094 693 

Powiat staszowski 134 811 147 925 196 039 101 918 

Bogoria (2) 64 205 78 300 85 200 18 800 

Opracowanie własne, źródło GUS/BDL 
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Tabela: Liczba uczestników biorących udział w imprezach masowych organizowanych w gminie Bogoria, 

powiecie staszowskim i województwie świętokrzyskim, stan na 10.2016 r. 

Nazwa uczestnicy imprez ogółem uczestnicy imprez - wstęp 

wolny 

uczestnicy imprez - wstęp 

płatny 

ogółem ogółem ogółem 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 144 481 183 975 157 613 88 291 115 650 95 600 56 190 68 325 62 013 

Powiat staszowski 27 211 26 102 20 338 16 700 20 200 12 000 10 511 5 902 8 338 

Bogoria (2) 0 1 500 0 0 1 500 0 0 0 0 

Opracowanie własne, źródło GUS/BDL 

 

  Opieka społeczna i zdrowie: 
 

   Liczba gospodarstw objętych pomocą społeczną w roku 2013 wyniosła 568 (26%), 

Najczęstszymi przyczynami kwalifikującymi do pomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej były: 

bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność oraz bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Proces rozwiązywania 

problemów społecznych nie może powstać bez udziału lokalnej społeczności. Kooperacja i 

partnerstwo sektora publicznego ze społeczeństwem, inicjowanie spotkań, to zjawisko 

konieczne w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej (źródło: Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bogoria na lata 2014-2020).  

 

Udział osób korzystających z środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem 

(województwo świętokrzyskie, powiat staszowski, gmina Bogoria) 
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W maju 2012 roku w Pęcławicach Górnych na bazie budynku po byłej szkole podstawowej 

został otwarty Dom Pomocy Społecznej. Uruchomienie domu opieki na terenie gminy  

rozwiązuje pogłębiający się problem ludzi starszych, samotnych. Całkowity koszt 

przedsięwzięcia tj. adaptacja budynku oraz zagospodarowanie terenu to 2 mln 709 tys. zł. 

Inwestycja była realizowana dzięki wsparciu finansowemu budżetu państwa w wysokości  

1 mln zł. W 2010 roku na ten cel  otrzymano 700 tys. zł  a w 2011 300 tys. zł. Pozostałe 

środki pochodziły z budżetu gminy. 

 

Analiza osób objętych pomocą społeczną na terenie gminy Bogoria (na podstawie 

sprawozdawczości MPiPS) 

 2015.01.01-2015.12.31 2014.01.01-2014.12.31 2013.01.01-2013.12.31 

miejscowość rodziny osoby rodziny osoby rodziny osoby 

Bogoria 58 166 58 177 56 179 

Budy 7 21 10 22 12 28 

Ceber 10 28 9 30 12 44 

Domaradzice 9 25 11 37 10 34 

Gorzków 5 16 3 12 4 13 

GORZKÓW 15 45 13 40 15 47 

Grzybów 15 58 17 62 2 60 
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Józefów 

Witowicki 

11 34 10 37 16 30 

Jurkowice 22 73 22 73 7 72 

Kiełczyna 21 77 20 71 17 74 

Kolonia 

Bogoria 

19 60 18 59 19 52 

Kolonia 

Pęcławice 

11 35 11 37 15 34 

Kolonia 

Pęcławska 

6 20 9 32 10 32 

Kolonia 

Wysoki Małe 

4 17 4 17 9 20 

Łagówka 5 16 6 22 5 21 

Malkowice 5 15 4 11 1 4 

Małą Wieś 2 8 2 8 2 8 

MAŁA WIEŚ 1 1 1 1 1 1 

Miłoszowice 9 31 9 30 6 24 

Moszyny 25 91 24 90 31 114 

Niedźwiedź 5 15 4 15 3 10 

NIEDŹWIEDŹ 8 31 14 48 10 44 

Niemirów 2 8 1 5 1 5 

Pełczyce 5 17 4 12 2 2 

PEŁCZYCE 13 44 16 52 15 47 

PĘCŁAWICE 5 20 5 20 5 21 

Pęcławice 

Górne 

2 2 1 1 - - 

Podlesie 16 48 16 43 13 38 

Przyborowice 13 53 11 51 16 73 

Rosołówka 12 35 6 29 10 30 

Szczeglice 17 69 17 80 19 80 

Ujazdek 7 21 8 26 8 26 

Wagnerówka 4 11 5 12 5 13 

Wierzbka 18 57 15 55 17 61 
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Witowice 14 41 11 36 9 35 

Wola 

Kiełczyńska 

12 31 11 29 12 32 

Wola 

Malkowska 

22 58 22 54 18 52 

Wolica 1 4 1 4 1 3 

Wysoki Duże 8 29 7 25 9 26 

Wysoki Małe 6 28 7 28 7 28 

Wysoki 

Średnie 

5 10 4 8 3 6 

Zagorzyce 12 34 14 40 15 42 

Zimnowoda 5 18 8 27 5 21 

RAZEM 472 1521 469 1568 459 1592 

 

 

   Na terenie Gminy funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Auxilium” oraz 

Punkt Lekarski w Jurkowicach. W maju 2012 roku został zakończony remont Przychodni 

Lekarskiej w Bogorii, która została przebudowana za kwotę 392 tys. zł. W Przychodni 

Lekarskiej w Bogorii oprócz porad  u  lekarzy rodzinnych istnieje możliwość skorzystania z 

prywatnych konsultacji lekarzy specjalistów, którzy raz w miesiącu przyjmują chorych. 

Funkcjonuje też gabinet stomatologiczny. W Jurkowicach działa  przychodnia rodzinna. 

Gabinet stomatologiczny nie jest obsadzony przez lekarza mimo kilkakrotnych przetargów 

ogłaszanych przez gminę w ostatnim czasie. 

    Już od 2009 r. dzieci z całej gminy do drugiego roku życia objęte są profilaktycznymi 

szczepieniami przeciwko pneumokokom. Co roku z budżetu gminy na ten cel jest 

wydatkowane około 20 tys. zł. Łącznie w latach 2009 – 2013 wydatkowano około 100 tys. zł. 

W roku 2014 szczepienia te były również prowadzone. 

     

Ośrodki zdrowia: 

L.p. Miejscowość Liczba zapisanych osób  

1 Bogoria 4500 

2 Jurkowice  2300 
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W 2013 roku 57,7% zgonów w gminie Bogoria spowodowanych było chorobami układu 

krążenia, przyczyną 22,0% zgonów w gminie Bogoria były nowotwory, a 2,0% zgonów 

spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Bogoria 

przypada 11.24 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa 

świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju (źródło: 

http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Bogoria) 

 

Przestępczość 

Komenda Powiatowa Policji w Staszowie działa na terenie powiatu staszowskiego 

zajmującego terytorium 926 km2, na którym mieszka około 75 000 mieszkańców w 169 

miejscowościach. W jego skład wchodzi 8 jednostek samorządowych: 3 miasta oraz 5 gmin: 

Miasto i Gmina Staszów, Miasto i Gmina Połaniec, Miasto i Gmina Osiek, Gmina Rytwiany, 

Gmina Łubnice, Gmina Oleśnica, Gmina Szydłów i Gmina Bogoria. Na terenie gminy 

Bogoria przeprowadzono 685 interwencji co stanowi 9% do ogółu interwencji w powiecie 

staszowskim. 

 

 

Wykres. Liczba interwencji w podziale na gminy 
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W 2015 roku policjanci pełnili służbę na terenie gminy Bogoria 525 razy, a dzielnicowy 

pełnił dyżur w punkcie przyjęć interesantów w każdy wtorek i piątek  w godzinach 10.00-

12.00 do którego w celu uzyskania pomocy, potrzeby podjęcia stosownych czynności oraz 

przeprowadzenia interwencji przybyło 29 interesantów. 

 

Wykres. Liczba służb zewnętrznych w 2015 roku 

W ramach swoich działań KPP w Staszowie współpracuje ze Strażą Gminna w Bogorii.  

W 2015 roku pełniono w patrolach mieszanych 133 służb, w składzie Policjant oraz Strażnik 

Gminny. Podczas służb niejednokrotnie zabezpieczano imprezy plenerowe i wydarzenia 

kościelne. Ponadto na terenie gminy kilkakrotnie prowadzono akcje mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa , takie jak „Alkohol – Narkotyki”, „Nieletni Uczestnicy Ruchu Drogowego”, 

„Bezpieczny Weekend”. 
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Liczba służb zewnętrznych w 2015 roku 
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Źródło: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Bogoria) 

 

Dokonując analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Bogoria 

należy rozdzielić na cztery kategorie, tj. : przestępstwa, wykroczenia, udział nieletnich w tych 

zdarzeniach oraz zjawiska patologiczne występujące na danym obszarze. Charakteryzujące 

wybrane kategorie przestępstw na terenie gminy Bogoria zostało popełnionych: 

 5 kradzieży rzeczy co stanowi 4% ogólnej liczby przestępstw w tej kategorii na terenie 

powiatu; 

 9 kradzieży z  włamaniem co stanowi 11% ogólnej liczby przestępstw w tej kategorii 

na terenie powiatu; 

 0 rozbojów; 

 0 bójek i pobić; 

 2 uszkodzenia cudzej rzeczy, co stanowi 10% ogólnej liczby przestępstw w tej 

kategorii na terenie powiatu; 

 3 przestępstwa w kategorii uszczerbek na zdrowiu, co stanowi 6% ogólnej liczby 

przestępstw na terenie powiatu w tej kategorii. 
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Wykres. Udział przestępczości kryminalnej w porównaniu z innymi gminami 

Na terenie gminy Bogoria w 2015 roku zaistniało 33 zdarzeń drogowych, z czego 26 to 

kolizje oraz 7 wypadków drogowych. W wyniku wypadków drogowych śmierć poniosła 1 

osoba, był to pieszy w stanie nietrzeźwości. Funkcjonariusze zatrzymali 19 nietrzeźwych 

kierujących, 14 kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 5 rowerzystów. 

 

Wykres. Zdarzenia drogowe na terenie Gminy Bogoria 
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Stowarzyszenia 

Na terenie gminy Bogoria działa kilka stowarzyszeń, są to; 

Stowarzyszenie Nasza Gmina Bogoria, które swą siedzibę ma w Świetlicy Wiejskiej  

w Wysokach Średnich. Celem stowarzyszenia jest  kultywowanie i promocja lokalnego  

i regionalnego dorobku kulturowego. Stowarzyszenie ukierunkowane jest w szczególności na 

promocje walorów kulinarnych naszego regionu. Przekazuje tradycje kulinarne poprzez 

organizację pokazów, warsztatów, konkursów. Odszukuje najstarsze receptury wywodzące się 

z chłopskiej kuchni, przygotowuje degustacje. Zarejestrowało tradycyjny produkt „burocorz 

bogoryjski” na ministerialnej liście produktów tradycyjnych. W świetlicy wiejskiej  

w Wysokach Średnich organizowane jest od ośmiu lat święto pieroga. Stowarzyszenie 

przygotowuje na tą imprezę szeroki program. Członkowie stowarzyszenia założyli kapelę 

ludową Sami Swoi, która wykonuje oprawę muzyką ludową na wszystkich imprezach 

kulturalnych w gminie Bogoria. Działalność stowarzyszenia odzwierciedla predyspozycje, 

zainteresowania i pasje członków, które przekazuje młodszemu pokoleniu. Aktywnie 

współpracuje z innymi organizacjami uczestnicząc i organizując wyjazdy studyjne dla swoich 

członków na terenie kraju. Przynależy do Lokalnej Grupy Działania Białe Ługi.  

Współpracuje z GOK w Bogorii w ramach edukacji regionalnej dzieci i młodzieży. 

Organizuje stoiska promocyjne produktu lokalnego gminy Bogoria na stoiskach i wystawach 

podczas targów i imprez organizowanych w województwie świętokrzyskim. Na swoją 

działalność pozyskuje środki unijne oraz szczebla wojewódzkiego i gminnego.   

Stowarzyszenie Szczeglice Tradycja, Kultura, Rozwój siedzibę ma w miejscowości 

Szczeglice. Promuje kulturę i tradycje lokalne związane z ziemią szczeglicką. Organizuje 

lokalne święto plonów w Szczeglicach a także zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci. 

Stowarzyszenie Buczyna siedzibę ma w GOK w Bogorii.  Organizuje plenerowe imprezy 

kulturalne adresowane dla lokalnej społeczności gminy Bogoria. Odbywają się w  Bogorii na 

zbiorniku rekreacyjnym Buczyna, w Przyborowicach na boisku i placu zabaw. Współpracuje 

bardzo ściśle z Kołem Łowieckim Szarak w Bogorii i Nadleśnictwem w Staszowie 

organizując edukację przyrodniczą i ekologiczną zajęcia i spotkania odbywają się w domu 

kultury w Przyborowicach. Organizuje świetlicowe kameralne imprezy okazjonalne, 

spotkania autorskie z pisarzami. Stowarzyszenie Buczyna promuje swoją działalność  

i przygotowywany przez członków stowarzyszenia produkt lokalny na stoiskach 

wystawowych na terenie województwa świętokrzyskiego np. w konkursach w Parku 
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Etnograficznym w Tokarni, podczas Wojewódzkiego Święta Ekologii i dożynek gminnych. 

Dla swoich członków oraz chętnych stowarzyszenie Buczyna organizuje wyjazdy studyjne, 

wycieczki, spotkania z regionalistami. Dla dzieci organizuje przeglądy np. w okresie Bożego 

Narodzenia  Jasełka, konkursy plastyczne w okresie wakacji i ferii szkolnych. Jest członkiem 

Lokalnej Grupy Działania Białe Ługi. Pozyskuje finanse na działalność na szczeblu 

wojewódzkim i gminnym.  

Koło gospodyń wiejskich z Miłoszowic skupia panie których pasją jest bibułkarstwo, 

rękodzieło oraz kultywowanie tradycji lokalnych wyrażonych w kulinariach. Spotykają się  

i działają w swojej siedzibie w świetlicy i strażnicy w Miłoszowicach. Bardzo chętnie 

udzielają się w edukacji regionalnej organizowanej dla dzieci szkół podstawowych. Uczą 

rękodzieła. Chętnie biorą udział w konkursach na produkty kulinarne. Wygrały jeden z nich 

wystawiając nalewkę miłosną z wiśni na konkurs kulinarne dziedzictwo.        

 

3.5  Sfera gospodarcza  

 

Bogoria jest gminą wiejską i zaliczana jest do typowo rolniczych. Na terenie Gminy 

funkcjonuje ponad 2,5 gospodarstw rolnych a blisko 80% mieszkańców gminy Bogoria 

związanych jest z rolnictwem. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2014 

na terenie Gminy Bogoria w sektorze prywatnym funkcjonowało ogółem 412 jednostek 

gospodarczych, najwięcej w sektorze usługowym i budowlanym, w tym zdecydowanie 

dominowały osoby fizyczne prowadzące indywidualna działalność gospodarcza. Dochody 

ogółem budżetu Gminy na 1 mieszkańca wynosiły w 2014 roku 4 023zł (stat.gov.pl).  

W gminie Bogoria na 1000 mieszkańców pracuje 59 osób . 48,8% wszystkich pracujących 

ogółem stanowią kobiety, a 51,2% mężczyźni. Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców 

gminy Bogoria 816 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 38 pracujących przyjeżdża do 

pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -778. 44,7% 

aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Bogoria pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, 

leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,2% w przemyśle i budownictwie, a 7,1% w sektorze 

usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja 

i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym - działalność finansowa  

i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości - (źródło: 

http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Bogoria) 
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Ilość wpisów do działalności gospodarczej na terenie gminy Bogoria na postawie CEIDG  

Status Ilość wpisów dla głównego miejsca 

wykonywanej działalności 

Aktywny 179 

Działalność prowadzona w formie spółek 3 

Wykreślony 94 

Zawieszony 30 

 

Tabela: Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. 

OBSZAR LUDNOŚĆ W WIEKU NIEPRODUKCYJNYM NA 100 OSÓB W WIEKU 

PRODUKCYJNYM 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Powiat staszowski 57,6 57,6 57,9 58,0 58,3 59,4 

Bogoria 65,9 65,2 64,7 64,5 64,1 64,1 

Łubnice 69,9 68,7 67,6 66,9 65,8 66,2 

Oleśnica 63,2 62,5 61,8 59,3 58,0 58,9 

Osiek  64,4 63,3 63,1 63,3 62,4 62,6 

Połaniec  44,0 44,7 45,2 45,8 47,2 48,5 

Rytwiany  62,2 61,6 61,1 60,0 59,3 60,3 

Staszów  56,4 56,8 58,0 58,6 59,6 61,3 

Szydłów 57,8 57,9 57,7 57,8 58,0 59,4 

Opracowanie własne, źródło GUS/BDL 

 

Tabela: Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym. 

OBSZAR LUDNOŚĆ W WIEKU POPRODUKCYJNYM NA 100 OSÓB W WIEKU 

PRZEDPRODUKCYJNYM 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Powiat staszowski 84,7 88,6 92,9 98,9 103,5 107,9 

Bogoria  83,3 84,8 87,2 89,8 94,8 97,6 

Łubnice  111,5 112,8 116,0 126,8 131,8 135,8 

Oleśnica  93,5 97,5 100,9 107,6 106,5 108,5 

Osiek 85,4 87,2 91,8 95,4 97,5 98,7 

Połaniec  57,1 60,4 64,5 69,7 74,9 80,9 

Rytwiany  85,3 87,5 91,2 96,6 103,4 108,9 

Staszów (3) 88,0 94,8 99,9 107,6 113,3 119,9 

Szydłów (2) 106,7 109,6 116,1 123,6 126,3 124,4 

Opracowanie własne, źródło GUS/BDL 
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Tabela: Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. 

OBSZAR LUDNOŚĆ W WIEKU POPRODUKCYJNYM NA 100 OSÓB W WIEKU 

PRODUKCYJNYM 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Powiat staszowski 26,4 27,1 27,9 28,8 29,6 30,8 

Bogoria (2) 30,0 29,9 30,1 30,5 31,2 31,7 

Łubnice (2) 36,8 36,4 36,3 37,4 37,4 38,2 

Oleśnica (2) 30,5 30,9 31,1 30,8 29,9 30,7 

Osiek (3) 29,6 29,5 30,2 30,9 30,8 31,1 

Połaniec (3) 16,0 16,8 17,7 18,8 20,2 21,7 

Rytwiany (2) 28,6 28,8 29,1 29,5 30,1 31,4 

Staszów (3) 26,4 27,7 29,0 30,4 31,7 33,4 

Szydłów (2) 29,8 30,3 31,0 31,9 32,4 32,9 

Opracowanie własne, źródło GUS/BDL 

 

Bezrobocie 

Liczba bezrobotnych w Gminie Bogoria na koniec 2013 wynosiła 492 w tym 248 mężczyzn i 

244 kobiet (źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie). Udział zarejestrowanych 

bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym jest wysoki i wynosi w gminie 

Bogoria 9,5% dla porównania wskaźnik ten dla całego powiatu staszowskiego wynosi 7,9 

(GUS, stan na 2014). 

 

Wykres: Bezrobocie rejestrowane 2014 r. na terenie powiatu staszowskiego. 

 

Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach, 2015 r. 
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Wykres: Porównanie wybranych danych o rynku pracy w 2014 r. na terenie woj. świętokrzyskiego 

oraz powiatu staszowskiego. 

 

Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach, 2015 r. 

 

W Gminie Bogoria, do zjawisk negatywnych można zaliczyć przede wszystkim ubóstwo  

i bezrobocie. Źródłem tych dwóch kwestii jest między innymi konieczność dostosowania się 

przedsiębiorstw do warunków gospodarki rynkowej. Obok bezrobocia i ubóstwa istotnymi 

kwestiami społecznymi są: alkoholizm, dzieci z rodzin niepełnych, ubogich, patologicznych, 

trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych 

jak również problem ludzi starych i niepełnosprawnych. 

 

Tabela: Ilość przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG w 2016 roku z podziałem na miejscowości w gminie 

Bogoria (10.2016). 

L.p. Miejscowość Ilość zarejestrowanych działalności 

1. Bogoria 72 

2. Budy 6 

3. Ceber 1 

4. Domaradzice 3 

5. Gorzków 2 

6. Grzybów Szczeglicki 0 

7. Józefów Witowicki, 1 

8. Jurkowice 8 

9. Kiełczyna 6 

10. Kolonia Bogoria 8 

11. Kolonia Pęcławice 4 
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12. Kolonia Pęcławska 5 

13. Kolonia Wysoki Małe 3 

14. Łagówka 0 

15. Malkowice 2 

16. Mała Wieś 2 

17. Miłoszowice 0 

18. Moszyny 8 

19. Niedźwiedź 1 

20. Pełczyce 7 

21. Pęcławice Górne 4 

22. Podlesie 7 

23. Przyborowice 4 

24. Rosołówka 2 

25. Szczeglice 3 

26. Ujazdek 1 

27. Wagnerówka 4 

28. Wierzbka 2 

29. Witowice 4 

30. Wola Kiełczyńska 3 

31. Wola Malkowska 6 

32. Wolica 1 

33. Wysoki Duże 0 

34. Wysoki Małe 2 

35. Wysoki Średnie 1 

36. Zagorzyce  2 

37. Zimnowoda 7 

ŁĄCZNIE: 192 

Opracowanie własne, źródło CEIDG 

 

3.6  Wnioski z konsultacji społecznych 

 

W ramach prac nad tworzeniem dokumentu Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości 

Bogoria i Jurkowice na lata 2016-2025 przyjęto założenie, że jeśli chodzi o wyciąganie 

wniosków z diagnozy i prognozowanie możliwych w przyszłości zmian to jest to po części 

zadaniem eksperckim, lecz już zdiagnozowanie obecnej sytuacji, a zwłaszcza sprecyzowanie 

potrzeb, jest przede wszystkim zadaniem lokalnej społeczności. Wybór takiej optyki pozwoli 

na zbudowanie strategii działań uwzględniających oczekiwania mieszkańców. W tym celu 
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przeprowadzone zostały liczne konsultacje społeczne. Jednym z istotnych elementów tych 

konsultacji było badanie ankietowe, które przeprowadzono wśród lokalnych mieszkańców.  

 

Badani mieli możliwość wypowiedzieć się w kluczowych dla dalszego rozwoju samorządu 

kwestiach. Ich ocenie poddane zostały warunki życia na terenie gminy Bogoria uwzględniając 

m.in. inwestycje, edukację, przedsiębiorczość, stan infrastruktury, bezpieczeństwo publiczne, 

czy chociażby dostęp do Internetu lub wydarzeń kulturalno - sportowych. Z analizowanych 

ankiet wynika, że najgorzej oceniona została sytuacja na rynku pracy, gdzie niemal każdy 

wypowiadający się wskazywał na brak lokalnych ofert zatrudnienia. Za kolejny słaby element 

respondenci uznali słabą aktywność w zakresie aktywizacji, wspierania i organizacji działań 

skierowanych do osób starszych, mieszkających na terenie Gminy Bogoria. Na tle zebranych 

odpowiedzi niezadowalająco wypadła też dostępność miejsc w żłobkach i przedszkolach.  

 

Najlepiej zaś oceniana była kwestia związana z poziomem nauczania w szkołach 

funkcjonujących na terenie Gminy Bogoria, jak również podkreślano zadowalający stopień 

istniejącej infrastruktury i wyposażenia tych szkół. Dobrze oceniony został także dostęp do 

Internetu oraz stan infrastruktury technicznej (sieć wodno – kanalizacyjna oraz oświetlenie).  

Natomiast wśród ocen o średnim poziomie zadowolenia znalazły się bezpieczeństwo 

publiczne, poziom utrzymania dróg publicznych, m.in. odśnieżanie dróg, malowanie, 

koszenie traw oraz aktywność w zakresie współpracy międzypokoleniowej. W podobny 

sposób odbierane są przez mieszkańców wszelkie działania na rzecz wsparcia lokalnej 

przedsiębiorczości oraz współpracy lokalnych przedsiębiorców z Urzędem Gminy w Bogorii. 

Dostępność do opieki zdrowotnej, w tym do lekarzy specjalistów, działania promocyjne 

samorządu oraz stan lokalnej przyrody również zostały ocenione na poziomie średnim.  

 

Pełny wykaz uzyskanych opinii poniżej na Wykresie Nr 1.  
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Wykres Nr 1 |Ocena warunków życia na terenie Gminy Bogoria (woj. świętokrzyskie). 

 

W dalszej części badania ankietowani zostali poproszeni o informację na temat poziomu 

aktywnego angażowania się w sprawy samorządu poprzez uczestnictwo w spotkaniach  

z przedstawicielami gminy, konsultacje, dyskusje z radnymi lub sołtysami, korzystanie  

z oficjalnej strony internetowej samorządu, czy też bieżącego zapoznawania się  

z dokumentacją urzędową, uchwałami, planami zagospodarowania przestrzennego czy 

protokołami Rady Gminy w Bogorii. Analizując zebrane dane okazuje się, że wzrasta poziom 

aktywności obywatelskiej, zainteresowania sprawami stricte samorządu wśród mieszkańców 

oraz świadomość, że mogą partycypować i wpływać na decyzje, które bezpośrednio ich 

dotyczą. W ostatnim półroczu chętnie włączali się oni w sprawy gminy bezpośrednio 

kontaktując się z reprezentantami samorządu, śledząc stronę internetową, analizując 

dokumenty urzędowe, ale także uczestnicząc w zebraniach, naradach z przedstawicielami 

Urzędu Gminy Bogoria.  
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Poniżej na Wykresie Nr 2 zaprezentowany został wynik z przeprowadzonych anonimowych 

ankiet w tym zakresie. 

Wykres Nr 2 |Proszę wskazać czy w ciągu ostatniego półroczu zdarzyło się Pani/Panu i w jakiej formie interesować się 

sprawami gminy. 

 

W celu zdiagnozowania mocnych stron Gminy Bogoria badani zostali poproszeni o 

wskazanie pięciu kluczowych ich zdaniem atutów, które stanowią o sile i potencjale 

samorządu. Wśród najczęściej pojawiających się odpowiedzi ankietowani wskazywali na 

podejmowane inwestycje na terenie gminy oraz lokalną przyrodę, która niewątpliwie podnosi 

atrakcyjność obszaru. Znaczna część badanych uznała, że ważnym aspektem jest także 

istniejący dobry poziom nauczania w szkołach. Podkreślona została także zadowalająca 

działalność i aktywność lokalnych stowarzyszeń. Dobrą oceną wśród respondentów cieszył 

się także poziom infrastruktury w gminie. Pojawiały się również opinie, że istotnym atutem są 

organizowane wydarzenia sportowe (zawody, turnieje, itp.). Nieliczni wskazywali na 

działania społeczne i integracyjne, wydarzenia kulturalne,  oraz opiekę zdrowotną.  

Na Wykresie Nr 3 przedstawione jest zestawienie uzyskanych odpowiedzi w tym zakresie. 
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Wykres Nr 3 |Proszę podać Pana/Pani zdaniem pięć mocnych stron Gminy Bogoria. 

Mieszkańcy gminy wskazywali jednocześnie pięć najpoważniejszych, ich zdaniem, 

problemów do rozwiązania w najbliższym czasie. Za najważniejsze zadania do realizacji 

uznano zwalczanie bezrobocia oraz przeciwdziałanie migracji osób młodych. Następnym 

słabym obszarem, który wymaga podjęcia działań zaradczych jest niezadowalające wsparcie 

na rzecz rozwoju przedsiębiorczości jak i nieduża liczba samych przedsiębiorstw na terenie 

gminy. W dalszej kolejności znalazła się niewystarczająca ilości atrakcji, miejsc rekreacji  

i rozrywek dla lokalnych mieszkańców, podkreślając zarówno dzieci, młodzież jak  

i seniorów. Niejednokrotnie wskazywano, że konsekwencją takiego stanu rzeczy jest problem 

bezpieczeństwa na ulicach gminy. Ponadto, część ankietowanych wyraźnie wskazywała na 

brak atrakcyjnej oferty turystycznej, która skierowana byłaby nie tylko do samych 

mieszkańców, ale przede wszystkim dla odwiedzających, którzy chcieliby wybrać teren 

Gminy Bogoria jako miejsce destynacji turystycznej.  

Respondenci w mniejszym stopniu reprezentowali pogląd, że problemem w gminie jest słaby 

zakres aktywności w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych. 

Niezadowalająca okazała się również infrastruktura drogowa, stan dróg oraz konieczność 

budowy ścieżek rowerowych oraz chodników, co będzie gwarantowało bezpieczeństwo dla 

rowerzystów i pieszych na niektórych odcinkach dróg gminnych. Wśród udzielonych 

odpowiedzi znalazła się także słaba ocena prowadzonych działań w zakresie prac wodno – 

kanalizacyjnych, gdzie wskazywano na konieczność budowy nowych odcinków oraz 

modernizację istniejących. Ponadto, wskazywano również na istniejący nieład przestrzenny 

na terenie gminy, który wymaga stosownych procedur, a które wdrożyłyby zrównoważony 

plan rewitalizacji, zagospodarowania przestrzennego, co w konsekwencji doprowadzi do 
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podniesienia atrakcyjności gminy i dalszego jej rozwoju. Mieszkańcy uznali także, że 

problemem jest dostępność miejsc w żłobkach i przedszkolach gminnych.  

Wykres Nr 4 przedstawia zestawienie wszystkich odpowiedzi udzielonych na to pytanie w 

ramach przeprowadzonych anonimowych ankiet wśród mieszkańców Gminy Bogoria. 

 

Wykres Nr 4 |Proszę podać Pana/Pani zdaniem pięć najpoważniejszych problemów do rozwiązania w Gminie Bogoria. 

 

Kolejnym elementem badania było wyrażenie opinii na temat pięciu najważniejszych 

inwestycji do realizacji w gminie. Ankietowani za najistotniejsze wskazali potrzebę dalszych 

inwestycji w ochronę zdrowia dla mieszkańców gminy, w tym m.in. poprzez  poszerzenie 

oferty lecznictwa o niezbędny dostęp do lekarzy specjalistów, co eliminowałoby konieczność 

wyjeżdżania poza gminę, a niekiedy poza województwo w celu uzyskania specjalistycznych 

usług medycznych. Konieczną do realizacji inwestycją są także prace związane z budową 

placów zabaw dla dzieci, modernizacja istniejących, a obecnie mocno zaniedbanych, ale także 

świetlic i remiz strażackiej. Mieszkańcy sugerują w udzielonych odpowiedziach 

wprowadzenie systemu nadzoru nad placami zabaw, w taki sposób aby miejsca te były 

zawsze zadbane i bezpieczne dla najmłodszych mieszkańców gminy.  

Istotną inwestycją wskazywaną w ankietach jest konieczność rozbudowy oświetlenia na 

terenie gminy, co jest bezpośrednio związane z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa. 

Ponadto, respondenci uznali, że kluczowe będzie utworzenie na terenie gminy strefy 

gospodarczej, co doprowadzi w dalszej perspektywie czasu do pobudzenia przedsiębiorczości. 
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Wybudowana strefa będzie bodźcem do stworzenia odpowiednich warunków do 

inwestowania, zakładania działalności gospodarczych, a przez to pojawią się możliwości 

pracy dla ludzi młodych. Istotnym aspektem wskazywanym przez ankietowanych są także 

inwestycje związane z tworzeniem nowych miejsc w żłobkach i przedszkolach, a także 

podkreślali konieczność rewitalizacji Gminy Bogoria. Na dalszych miejscach wskazywanych 

przez badanych znalazły się remont dróg, konieczność prac związanych z siecią wodno - 

kanalizacyjną, wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych oraz rozwój przedsiębiorczości 

w gminie. 

Poniżej na Wykresie Nr 5 wyszczególniono najważniejsze inwestycje wskazane przez 

mieszkańców Gminy Bogoria.  

 

Wykres Nr 5 |Proszę podać Pana/Pani zdaniem pięć najważniejszych inwestycji do realizacji w Gminie Bogoria. 

W ostatnim z pytań poproszono o podanie innych spraw i propozycji ważnych dla rozwoju 

Gminy Bogoria, które nie zostały poruszone w ankiecie. Najczęściej pojawiającym się 

komentarzem były sugestie co do budowy i rozbudowy parkingów, co pozwoli na 

zwiększenia miejsc postoju dla aut. Ankietowani uznali, że obszarami decydującymi  

o dalszym rozwoju gminy jest także realizacja inicjatyw w zakresie możliwości 

zagospodarowania dotychczas zaniedbanych miejsc (np. obszar starego młyna), budowy 

ścieżek rowerowych, sieci internetowej czy chociażby basenów kąpielowych. Wskazywano 
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na inwestycje w oświetlenie uliczne i wymianę na oświetlenie energooszczędne, budowę 

chodników, modernizację zbiorników wodnych oraz wsparcie w sektorze agroturystyki. 

Mieszkańcy wskazywali także na chęć i potrzebę angażowania się gminy w organizowanie 

czasu wolnego dla lokalnej młodzieży i dzieci, co jest ściśle związane z poziomem 

bezpieczeństwa na terenie gminy. Jednocześnie, ankietowani podkreślali na konieczność 

zbudowania punktów skupu owoców i warzyw oraz trzody chlewnej na terenie Gminy 

Bogoria.  

4. Zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji 

 

Analiza zjawisk w sferze społecznej gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-

funkcjonalnej oraz technicznej, która przestawiona w poprzednim rozdziale, pozwoliła na 

wstępne wytypowanie obszarów problemowych występujących na obszarze gminy Bogoria. 

Są to: 

 w sferze społecznej: problemy demograficzne związane depopulacją i starzeniem się 

społeczeństwa gminy, ubóstwo, bezrobocie, przestępczość, niewystarczający poziom 

uczestnictwa w życiu kulturalnym, 

 w sferze gospodarczej: niski poziom przedsiębiorczości oraz niski poziom 

konkurencyjności lokalnej gospodarki, 

 w sferze środowiskowej: zanieczyszczenie środowiska spowodowane m.in. starym 

oświetleniem ulicznym, niskim wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, 

 w sferze przestrzenno-funkcjonalnej: brak dostępu do ogólnie dostępnych placów 

zabaw lub miejsc wypoczynku, boisk sportowych czy też odpowiednio 

zagospodarowanych zbiorników wodnych, brak miejsc parkingowych, 

 w sferze technicznej: , przybudowa systemu komunikacji, drogi oraz przystanku 

autobusowego, zły stan chodników, konieczność modernizacji sieci kanalizacyjnej. 

Synteza wyników uzyskanych z przeprowadzonych analiz obecnej sytuacji Gminy Bogoria, 

dobra znajomość lokalnych uwarunkowań przez członków Zespołu ds. LPR-u, a także 

oczekiwania i potrzeby lokalnej społeczności, doprowadziły do wyodrębnienia dwóch 

obszarów kryzysowych na terenie gminy, cechujących się największą kumulacją 

negatywnych zjawisk i problemów, a jednocześnie o zbliżonym sposobie zagospodarowania 

oraz podobnym charakterze i pełnionych funkcjach. Obszar rewitalizacji w gminie Bogoria 

obejmuje dwa podobszary: 
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- podobszar miejscowości Bogoria obejmuje największe skupisko zamieszkania ludności, 

lokalizację instytucji użyteczności publicznej oraz obszary na których planowane są 

zabudowy mieszkalne i również infrastruktura techniczna w postaci obwodnicy Bogorii 

oddziałowujące na lokalne społeczeństwo. 

- podobszar miejscowości Jurkowice obejmuje największe skupisko zamieszkania ludności, 

lokalizację instytucji użyteczności publicznej oraz obszary na których planowane są 

zabudowy mieszkalne oddziałowujące na lokalne społeczeństwo oraz obszar zdegradowany 

przyrodniczo w kończącym się procesie wydobycia kruszyw naturalnych w bezpośrednim 

otoczeniu zabudowy mieszkalnej. 

Na powyżej wybranych obszarach rewitalizacji zdiagnozowano negatywne zjawiska 

społeczne, infrastrukturalne oraz środowiskowe wymagające kompleksowych działań w 

różnych obszarach interwencji zmierzających do odwrócenia negatywnego oddziaływania na 

społeczeństwo. Obszar rewitalizacji wyznaczony został w oparciu o pogłębioną diagnozę 

istniejącego stanu dla całego obszaru gminy, a także opinie mieszkańców Bogorii wyrażone 

w ankiecie dotyczącej rewitalizacji. W ramach procedury delimitacji obszaru rewitalizacji 

zwrócono szczególną uwagę na występowanie (koncentrację) różnego rodzaju negatywnych 

zjawisk kryzysowych (przede wszystkim zaś problemów o charakterze społecznym), 

wewnętrzny potencjał rozwojowy i znaczenie dla rozwoju całego obszaru gminy Bogoria. 

Głównym kryterium jakim kierowano się przy delimitacji obszaru rewitalizacji było 

ponadprzeciętne  

w skali gminy występowanie różnorodnych problemów społecznych. W celu identyfikacji 

tych problemów oraz ich przestrzennej koncentracji wykorzystano przede wszystkim dane 

udostępnione przez jednostki gminne. 

Obszar I rekomendowany do rewitalizacji na terenie Bogorii i zajmuje powierzchnię około 

1,24 km
2
 i zamieszkiwany jest przez około 1 099 osób oraz obejmuje także obszar II - 

miejscowość Jurkowice o powierzchni około 1,96 km
2
 i zamieszkiwany jest przez około 

536osób. Tym samym obszar ten spełnia kryteria wielkościowe dla obszarów rewitalizacji, 

jakie zostały określone w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, a także 

Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014–2020 (obszar nie większy niż 20% powierzchni gminy oraz 

zamieszkały przez nie więcej niż 30% mieszkańców gminy).  
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Obszar Liczba 

ludności 

Procent  Powierzchnia 

[km2] 

Procent 

Gmina Bogoria 7 895 100 % 123,41 100 % 

Obszar I Bogoria 1 099 13,92 % 1,24 1 % 

Obszar II 

Jurkowice 

536 6,79 % 1,96 1,6 % 

Razem obszar 

rewitalizacji 

1 935 20,71 % 3,2 2,6 % 

 

Obszar I usytuowany jest w centralnej części gminy i obejmuje swym zasięgiem m.in. Rynek 

z przyległymi ulicami, budynek Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół  

i Przedszkoli. Obszar I zlokalizowany w centrum gminy, stanowi strefę działalności 

administracyjno-usługowej, związanej z bezpośrednim oddziaływaniem ośrodka gminnego. 

Jednocześnie, z uwagi na najważniejsze znaczenie w rozwoju gminy i spełnianie 

zasadniczych funkcji centrotwórczych, gromadzi największą liczbę sprzeczności i konfliktów 

rozwojowych, które prowadzą do jego degradacji technicznej i kumulacji problemów 

społeczno-gospodarczych.  

Obszar II w miejscowości Jurkowice obejmuje swym zasięgiem stary pożydowski plac, obok 

znajduje się szkoła, której modernizacja poprawi estetykę i funkcjonalność przestrzeni 

publicznej, dodatkowo w ramach rewitalizacji planowane jest w odpowiedzi na 

zdiagnozowane problemy zgłoszone przez społeczność lokalną: położenie ścieżek dla 

pieszych z nawierzchni brukowej, urządzenie zieleni, zamontowanie oświetlenia oraz 

obiektów małej architektury (ławki, altana, grill, miejsce na ognisko, kosze na śmieci) oraz 

urządzenie siłowni zewnętrznej. 

 

Obszar rewitalizacji wyznaczony na terenie Bogorii i miejscowości Jurkowice obejmuje 

swoim zasięgiem: ścisłe centrum tych miejscowości, ponadto niezagospodarowane obszary 

zieleni oraz tereny rekreacyjne. Obszar Bogorii planowany do objęcia działaniami 

rewitalizacyjnymi jest centrum życia w gminie wynikającym z umiejscowienia się instytucji 

użyteczności publicznej, podobna sytuacja występuje w Jurkowicach gdzie planowane jest 

rewitalizacja starego pożydowskiego placu obok szkoły gdzie skupia się życie miejscowości  

i gdzie znajduje się szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia oraz apteka.   
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Tym samym obszar rewitalizacji wyznaczony w granicach gminy Bogoria posiada charakter 

wielofunkcyjny i spełnia szereg istotnych funkcji (m.in. administracyjne, gospodarcze, 

usługowe, społeczne, mieszkaniowe, rekreacyjne). Jest to zatem obszar o znacznym 

potencjale wewnętrznym i niezwykle ważnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-

gospodarczego całego obszaru gminy Bogoria. Niemniej ze względu na występowanie 

różnych zjawisk kryzysowych obszar ten wymaga wsparcia w ramach procesu rewitalizacji  

w celu wyeliminowania lub ograniczenia problemów i barier rozwojowych oraz wzmocnienia 

jego wewnętrznego potencjału rozwojowego. 

Wyznaczony obszar rewitalizacji przedstawiony jest na załączonych mapach – załącznik 

graficzny (na końcu niniejszego dokumentu). 

 

Zdjęcia obszarów zdegradowanych w gminie Bogoria w miejscowości Bogoria i Jurkowice 

 

Jurkowice, bezpośrednia okolica Zespołu Placówek Oświatowych, Publiczna Szkoła 

Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach wymagająca zagospodarowania  
(fot. P. Pietruszka – FRESH-BIZ) 
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Jurkowice, bezpośrednia okolica Zespołu Placówek Oświatowych, Publiczna Szkoła 

Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach wymagająca zagospodarowania  
(fot. P. Pietruszka – FRESH-BIZ) 
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Jurkowice, bezpośrednia okolica Zespołu Placówek Oświatowych, Publiczna Szkoła 

Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach wymagająca zagospodarowania  
(fot. P. Pietruszka – FRESH-BIZ) 
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Jurkowice, bezpośrednia okolica Zespołu Placówek Oświatowych, Publiczna Szkoła 

Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach wymagająca zagospodarowania  
(fot. P. Pietruszka – FRESH-BIZ) 
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Jurkowice, bezpośrednia okolica OSP Jurkowice - wymagająca zagospodarowania  

(fot. P. Pietruszka – FRESH-BIZ)   
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Jurkowice, bezpośrednia okolica OSP Jurkowice - wymagająca zagospodarowania  

(fot. P. Pietruszka – FRESH-BIZ)   
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Bogoria, zniszczony budynek młyna - wymagający zagospodarowania  

(fot. P. Pietruszka – FRESH-BIZ) 

 

Bogoria, zniszczona infrastruktura ulic - wymagająca odbudowy 

(fot. P. Pietruszka – FRESH-BIZ) 
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Bogoria, zniszczona infrastruktura ulic - wymagająca odbudowy 

(fot. P. Pietruszka – FRESH-BIZ) 
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Bogoria, zniszczona infrastruktura ulic - wymagająca odbudowy 

(fot. P. Pietruszka – FRESH-BIZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogoria, zniszczona infrastruktura poszycia dachu budynków szkolnych - wymagająca 

odbudowy 

(fot. P. Pietruszka – FRESH-BIZ) 
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Bogoria, przejście dla pieszych w centrum rynku w ciągu drogi wojewódzkiej – potrzeba 

budowy obwodnicy Bogorii (fot. P. Pietruszka – FRESH-BIZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogoria, zabytkowy mur cmentarza parafialnego – potrzeba renowacji 

(fot. P. Pietruszka – FRESH-BIZ) 
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5. Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji  

 

Wizja zaplanowana w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, jest swego rodzaju 

projekcją przyszłości, do jakiej dążą władze samorządu i społeczność lokalna. Wizja rozwoju 

opisuje pożądany stan docelowy w perspektywie kilku lat. Wizja odpowiada zamierzeniom  

i aspiracjom oraz oczekiwaniom, wynikającym z możliwości rozwoju i wykorzystania 

potencjału obszaru wskazanego do rewitalizacji oraz jego otoczenia oraz jest odpowiedzią na 

zdiagnozowane problemy społeczne i gospodarcze.  

 

Wizja obszarów wskazanych do rewitalizacji powinna nawiązywać do kierunków rozwoju 

całego obszaru gminy. Działania rewitalizacyjne powinny być realizowane w taki sposób aby: 

 Zapobiegać problemom społecznym, takim jak ubóstwo, bezrobocie, przestępczość, 

 Wspierać aktywność, integrację i włączenie społeczne zagrożonych wykluczeniem 

mieszkańców, 

 Wspierać rozwój gospodarczy oraz przedsiębiorczość, w szczególności w oparciu  

o lokalne zasoby i potencjał, 

 Rozwijać walory turystyczne i kulturowe miejsc i obiektów na terenie gminy, które 

posiadają potencjał do wykorzystania, 

 Zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom, 

 Wspierać ochronę środowiska.  

 

Wizja rewitalizacji  jest ściśle związana z wizją gminy  i składa się z elementów 

komplementarnych, wzajemnie się wspomagających. Pełni funkcje motywacyjne wobec 

podmiotów lokalnych ale i zewnętrznych inwestorów do podejmowania działań na rzecz 

rozwoju gminy. W wyniku inwestycji w infrastrukturę społeczną, gospodarczą, techniczną  

i środowiskową wzrośnie poziom kapitału regionalnego. Przemiany wspierać będzie 

konkurencyjna gospodarka. Powstaną nowe, miejsca pracy w wyniku czego redukcji ulegnie 

sfera ubóstwa, a problemy wykluczenia społecznego będą miały charakter marginalny. 

Zdegradowanym obszarom w zależności od potrzeb przywrócone zostanie dawne lub zostaną 

nadane nowe funkcje. W rezultacie strefa publiczna stanie się miejscem wypoczynku, 

rekreacji i integracji. Wyprowadzony z kryzysu obszar rewitalizacji będzie tworzył 

dodatkową przestrzeń do aktywizacji publicznej, społecznej i gospodarczej dla mieszkańców 
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całej gminy Bogoria, podnosząc jej atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną oraz jakość, 

atrakcyjność i komfort życia jej mieszkańców. 

 

Wizję wyprowadzenia obszarów zdegradowanych z sytuacji kryzysowej jako planowany 

efekt rewitalizacji, w wyniku konsultacji społecznych sformułowano w następujący sposób: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowując, zaplanowane działania rewitalizacyjne zwiększą atrakcyjność obszaru 

rewitalizowanego jako miejsca do życia i prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo 

współpraca z otoczeniem wzmocni jakość usług świadczonych na rzecz mieszkańców  

i przedsiębiorców, co przyczyni się ostatecznie do przyspieszenia rozwoju obszaru oraz 

podniesienia poziomu życia lokalnej społeczności w gminie Bogoria. 

 

6. Cele rewitalizacji oraz kierunki działań  

 

Podstawowym celem Programu Rewitalizacji będzie podniesienie atrakcyjności Gminy 

Bogoria, jako miejsca zamieszkania i pracy oraz atrakcji turystycznej ze względu na 

zrewitalizowanie Centrum Bogorii i Jurkowic. Proces rewitalizacji, w wyniku którego nastąpi 

zmniejszenie bezrobocia, wzrost aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru 

rewitalizacji oraz podejmowane będą działania na rzecz zmniejszenia wykluczenia 

społecznego, będzie jednocześnie procesem determinującym wzrost konkurencyjności całej 

gminy. Rozwiązywanie problemów społecznych przyczyni się do wzrostu atrakcyjności 

turystycznej gminy, co z kolei wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy. Zgodnie  

 

Gmina Bogoria miejscem o wysokiej dostępności i jakości usług 

publicznych, edukacyjnych i turystycznych, stwarzającym dogodne warunki 

do prowadzenia działalności gospodarczej, zapewniającym mieszkańcom 

wysoki standard życia i bezpieczeństwo 
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z wytycznymi zdefiniowane obszary problemowe będą rewitalizowane z uwzględnieniem 

kryteriów przestrzennych, ekonomicznych oraz społecznych. Szczególny nacisk będzie 

kierunkowany na obszary o wysokim odnotowanym nasileniu problemów społecznych – 

głównie w zakresie marginalizacji materialnej i społecznej mieszkańców terenu 

zdegradowanego. Na bazie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy oraz 

identyfikacji problemów na obszarze rewitalizacji, określono cele rewitalizacji oraz kierunki 

działań, które będą realizowane poprzez katalog projektów rewitalizacyjnych. W oparciu  

o przeprowadzone analizy sytuacji społeczno-gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, 

środowiskowej i technicznej gminy Bogoria, które przedstawiono w poprzednich rozdziałach, 

a także przy uwzględnieniu zapisów dokumentów strategicznych sporządzonych na wyższych 

szczeblach (krajowym i wojewódzkim), sformułowane zostały cele rewitalizacji gminy 

Bogoria. Zgodnie z logiką interwencji cele rewitalizacji odnoszą się do zidentyfikowanych 

obszarów problemowych, wyznaczonych na podstawie analizy wskaźnikowej oraz konsultacji 

społecznych. Cele strategiczne stanowią bezpośrednią odpowiedź na potrzeby mieszkańców, 

wyniki diagnozy strategicznej oraz zidentyfikowane problemy gminy Bogoria. 
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Poprawa funkcjonalności przestrzeni 

publicznej i bezpieczeństwa mieszkańców 

oraz wykorzystanie potencjału turystycznego 

i kulturowego gminy Bogoria 

 

Rozwój kapitału społecznego oraz redukcja 

negatywnych zjawisk społecznych w obszarze 

rewitalizowanym 

Wsparcie dla rozwoju gospodarczego 

w celu poprawy oferty obszaru oraz 

zmniejszenia zjawiska bezrobocia i ubóstwa 

1.1 Lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów w 

procesie rozwoju  

1.2 Zapewnienie dostępności i wysokiego 

standardu infrastruktury służącej 

zaspokajaniu potrzeb mieszkańców  

1.3 Poprawa infrastruktury technicznej, 

bezpieczeństwa i porządku publicznego 

2.1 Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 

centrum Bogorii dla przedsiębiorstw 

2.2 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 

w gminie Bogoria 

2.3 Zwiększenie szans na zatrudnienie 

 

3.1 Wzrost kompetencji zasobów ludzkich 

poprzez edukację 

3.2 Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i 

marginalizacji społecznej 

3.3 Rozwój usług społecznych 

 Poprawa stanu zagospodarowania i estetyki 

przestrzeni publicznych  

 Poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej i 

zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i 

podróżnych 

 Modernizacja obiektów użyteczności 

publicznej  

 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i 

turystycznej 

 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i 

społecznej 

 Poprawa jakości życia mieszkańców 

 Wzrost integracji społecznej, pobudzenie do 

aktywnego udziału w życiu kulturalnym i 

gospodarczym 

 

 Tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości 

 Ożywienie gospodarcze centrum 

miejscowości 

 Zwiększenie aktywności badawczo-

rozwojowej przedsiębiorstw na obszarze 

gminy Bogoria. 

 Zwiększenie zastosowania innowacji w 

przedsiębiorstwach 

 Polepszenie warunków do rozwoju 

przedsiębiorstw 

 Poprawa stanu infrastruktury 

komunikacyjnej  

 Reintegracja społeczna i zawodowa osób 

zagrożonych wykluczeniem 

 Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja 

ekonomiczna mieszkańców 

 Wzrost integracji społecznej, pobudzenie do 

aktywnego udziału w życiu kulturalnym i 

gospodarczym 

 Zwiększenie integracji osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie  

 Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i 

zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę 
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 Ochrona i udostępnianie dziedzictwa 

 kulturowego i naturalnego  

 Zwiększenie udziału energii produkowanej z 

OZE 

 w ogólnej produkcji energii w  

 Promowanie gospodarki niskoemisyjnej  

województwie świętokrzyskim 

 Zwiększenie efektywności energetycznej 

budynków 

publicznych oraz sektora mieszkaniowego 

 Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie 

 podmiotów ochrony zdrowia 

 Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie  

obiektów pomocy i integracji społecznej 

 

 Wsparcie rozwoju podmiotów ekonomii 

społecznej 

 Realizacja programów edukacyjnych dla 

dzieci i młodzieży 

 Realizacja programów edukacyjnych dla 

osób dorosłych 

 Wzrost kompetencji u pracowników 

administracji i nauczycieli 

 Podniesienie kompetencji osób dorosłych 

 Poprawa jakości życia mieszkańców 

 Wyrównywanie równości szans 

 Podniesienie kompetencji kluczowych 

uczniów  

 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi 

do lat 3 

 Rozwój postawy sportowej wśród młodzieży 

i mieszkańców gminy Bogoria 

 Wzrost jakości i promocja profilaktyki 

zdrowotnej 

 Podniesienie jakości kształcenia 

zawodowego 

 Zwiększenie udziału energii produkowanej 

z OZE w ogólnej produkcji energii w 

województwie świętokrzyskim 

 Promowanie gospodarki niskoemisyjnej 

 Zwiększenie efektywności energetycznej  

przedsiębiorstw 

 Zwiększenie jakości usług oferowanych 

przez IOB 
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Wymienione wyżej cele rewitalizacji korespondują z aspektami rewitalizacji, które 

uwzględniają : 

I. Aspekt Przestrzenno-Urbanistyczny 

 działania dotyczące rozwoju infrastruktury technicznej, 

 działania dotyczące podniesienia walorów estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni 

publicznych, 

 działania dotyczące rozwoju transportu, 

 działania dotyczące remontów i renowacji istniejących zasobów mieszkaniowych, 

 działania dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej i turystycznej, 

II. Aspekt Ekonomiczny 

 działania dotyczące rozwoju turystyki bądź innych sektorów gospodarki lokalnej, 

 działania dotyczące wspierania przedsiębiorczości, 

 działania wynikające z programów pomocowych dla rozwoju MŚP. 

III. Aspekt Społeczny 

 działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich, 

 działania dotyczące przeciwdziałania wykluczaniu społecznemu, 

 działania dotyczące walki z patologiami społecznymi, 

 działania dotyczące tworzenia równych szans, 

 działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezrobocia, 

 działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezdomności, 

 działania na rzecz aktywności środowisk dziecięcych i młodzieżowych, w tym 

poprawa warunków nauki oraz wychowania przedszkolnego; 

 

7. Planowane projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne i wspierające  

 

Realizacje działań inwestycyjnych w polach interwencji objętych LPR winny służyć przede 

wszystkim poprawie jakości życia mieszkańców oraz ożywieniu gospodarczemu  

i społecznemu całej Gminy Bogoria. Projekty z zakresu rewitalizacji muszą być realizowane 

jako kompleksowe przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów wpływających na 

sytuację kryzysową rewitalizowanego obszaru. Głównym celem podejmowanych działań 

będzie zmiana dotychczasowych funkcji i dostosowania terenu oraz znajdujących się tam 
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obiektów do nowych potrzeb w zakresie usług, turystyki, rekreacji, kultury, zdrowia  

i oświaty. Realizacja pozostałych zamierzeń rewitalizacyjnych przyczyni się także do 

zmniejszenia dysproporcji występujących pomiędzy rozwojem wskazanego obszaru 

zdegradowanego Gminy Bogoria w odniesieniu do ośrodków o podobnym potencjale 

społeczno-gospodarczym w regionie. Pilną koniecznością staje się również rozwiązanie 

szeregu trudnych problemów społecznych. Zjawiska te związane są ze sferą ubóstwa, 

uzależnień, przestępczości, wykluczenia osób starszych i niepełnosprawnych. Działania 

zaplanowane na obszarze rewitalizowanym zorientowane są przede wszystkim na aktywizację 

społeczności lokalnej poprzez rozszerzenie pracy socjalnej, współpracę różnych instytucji  

i organizacji pozarządowych, zajmujących się działalnością społeczną w Gminie oraz 

instytucji działających w szerszym obszarze polityki społecznej, takich jak: kultura, oświata, 

służba zdrowia i bezpieczeństwo. Działania o charakterze społecznym polegać będą zatem na 

umocnieniu postaw aktywnych w sferze społecznej i indywidualnej, tworzeniu systemu 

wsparcia, poradnictwo m.in. prawne, pedagogiczne, terapię, wyspecjalizowaną pracę socjalną 

połączoną ze stymulowaniem postaw przedsiębiorczych i prospołecznych wśród lokalnej 

społeczności. Działania polegające na kompleksowej rewitalizacji zdelimitowanego terenu 

uwzględniają zarówno projekty miękkie – środki Europejskiego Funduszu Społecznego  

i infrastrukturalne – środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zadania 

inwestycyjne wraz z charakterystyką, wskaźnikami, podmiotami wdrażającymi oraz 

szacunkowymi kosztami:  
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Lp. Nazwa projektu/ 

przedsięwzięcia 

Podmiot 

realizujący 

Lokalizacja Zakres zadań Szacunkow

a wartość 

Rezultaty Kierunki działań 

służące realizacji 

celów 

Projekty kluczowe – inwestycyjne (strefa społeczna + gospodarcza + przestrzenna) 

1.  Rewitalizacja Rynku w 

Bogorii wraz z 

terenami 

przylegającymi 

Gmina Bogoria Bogoria 

Obszar I 

- Przebudowa płyty 

rynku 

- Remont przyległych 

ulic 

- Budowa przystanku 

autobusowego 

- Przebudowa 

kanalizacji sanitarnej, 

deszczowej, i sieci 

wodociągowej 

 -Przebudowa i 

budowa stanowisk 

postojowych 

- Przebudowa 

komunikacji w rynku 

poprzez zamknięcie 

środka rynku                

i wyprowadzenie 

ruchu ciężkiego 

12 000 000 

PLN 

- Powierzchnia 

obszarów objętych 

rewitalizacją  

 

- Liczba wspartych 

obiektów 

infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanych 

obszarach  

 

- Ludność 

mieszkająca na 

obszarach objętych 

zintegrowanymi 

strategiami rozwoju 

obszarów miejskich  

 

 

 Poprawa stanu 

zagospodarowa

nia i estetyki 

przestrzeni 

publicznych  

 Poprawa stanu 

infrastruktury 

komunikacyjnej 

i zwiększenie 

bezpieczeństwa 

pieszych i 

podróżnych 

 Modernizacja 

obiektów 

użyteczności 

publicznej  

 Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 

 Wzrost 

integracji 

społecznej, 

pobudzenie do 

aktywnego 

udziału w życiu 

kulturalnym i 
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- Modernizacja 

ukształtowania terenu, 

i zaprojektowanie 

zieleni 

-Budowa małej 

architektury,  

- Modernizacja 

oświetlenia oraz 

miejsca 

funkcjonowania 

handlu 

-Termomodernizacja 

budynku Zespołu 

Ekonomiczno - 

Administracyjnego 

Szkól i Przedszkoli 

gospodarczym 

 Tworzenie 

warunków dla 

rozwoju 

lokalnej 

przedsiębiorczo

ści 

 Ożywienie 

gospodarcze 

centrum 

miejscowości 

 Polepszenie 

warunków do 

rozwoju 

przedsiębiorstw 

 Poprawa stanu 

infrastruktury 

komunikacyjnej  

 Wzrost 

integracji 

społecznej, 

pobudzenie do 

aktywnego 

udziału w życiu 

kulturalnym i 

gospodarczym 

 Rozwój 

postawy 

sportowej 

wśród 

młodzieży i 

mieszkańców 

gminy Bogoria 
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2.  Zagospodarowanie 

terenu w centrum 

miejscowości 

Jurkowice 

Gmina Bogoria Gmina Bogoria – 

Jurkowice 

Obszar II 

- Rewitalizacja 

starego 

pożydowskiego placu 

obok szkoły 

- Zagospodarowanie 

działek wokół szkoły 

- Położenie  ścieżek 

dla pieszych z 

nawierzchni 

brukowej, urządzenie 

zieleni 

- Zamontowanie 

oświetlenia oraz 

obiektów małej 

architektury w tym  

urządzenie siłowni 

zewnętrznej 

300 000 

PLN 

- Powierzchnia 

obszarów objętych 

rewitalizacją  

 

- Liczba wspartych 

obiektów 

infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanych 

obszarach  

 

- Ludność 

mieszkająca na 

obszarach objętych 

zintegrowanymi 

strategiami rozwoju 

obszarów miejskich  

 

 Poprawa stanu 

zagospodarowa

nia i estetyki 

przestrzeni 

publicznych  

 Poprawa stanu 

infrastruktury 

komunikacyjnej 

i zwiększenie 

bezpieczeństwa 

pieszych i 

podróżnych 

 Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 

 Wzrost 

integracji 

społecznej, 

pobudzenie do 

aktywnego 

udziału w życiu 

kulturalnym i 

gospodarczym 

 Tworzenie 

warunków dla 

rozwoju 

lokalnej 

przedsiębiorczo

ści 

 Ożywienie 

gospodarcze 

centrum 

miejscowości 

 Wzrost 

integracji 
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społecznej, 

pobudzenie do 

aktywnego 

udziału w życiu 

kulturalnym i 

gospodarczym 

 Rozwój 

postawy 

sportowej 

wśród 

młodzieży i 

mieszkańców 

gminy Bogoria 

3.  Ochrona i 

zagospodarowanie 

terenów cennych 

przyrodniczo w Gminie 

Bogoria 

Gmina Bogoria Bogoria 

Obszar I 

-Zagospodarowanie 

terenu  

-Budowa 

energooszczędnego 

oświetlenia 

parkowego  

- Budowa zbiorników 

wodnych (oczek) wraz 

z kaskadami i 

pomostami łączącymi  

- Budowa ścieżki 

dydaktycznej z kostki 

brukowej - tablice 

informujące o 

gatunkach roślin 

rosnących na tym 

obszarze  

-Kompleksowe 

nasadzenie roślinności  

2 000 000 

PLN 

 

- Liczba wspartych 

form ochrony 

przyrody 

 Poprawa stanu 

zagospodarowa

nia i estetyki 

przestrzeni 

publicznych  

 Rozwój 

infrastruktury 

rekreacyjnej i 

turystycznej 

 Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 

 Wzrost 

integracji 

społecznej, 

pobudzenie do 

aktywnego 

udziału w życiu 

kulturalnym i 

gospodarczym 

 Wzrost 
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 integracji 

społecznej, 

pobudzenie do 

aktywnego 

udziału w życiu 

kulturalnym i 

gospodarczym 

 Projekty uzupełniające  - inwestycyjne 

1.  Budowa i modernizacja 

infrastruktury 

sportowo – 

rekreacyjnej, 

dydaktycznej przy 

Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w 

Bogorii w tym budowa 

krytego basenu 

Gmina Bogoria Bogoria 

Obszar I 

- Budowa boisk 

piłkarskich                      

o nawierzchni z trawy 

syntetycznej 

- Budowa boisk 

wielofunkcyjnych do 

koszykówki, piłki 

siatkowej i piłki 

ręcznej 

- Budowa budynków 

sanitarno – 

szatniowych 

- Budowa krytego 

basenu 

9 000 000 

PLN 

- 1000 m2 

powierzchnia 

budynku basenu 

- 4500 m3 kubatura 

budynku basenu 

 - 1860 m2  

powierzchnia boiska 

piłkarskiego 

- ok 613 m2 

powierzchnia boiska 

wielofunkcyjnego do 

koszykówki, piłki 

siatkowej i piłki 

ręcznej 

 

 Poprawa stanu 

zagospodarowa

nia i estetyki 

przestrzeni 

publicznych  

 Modernizacja 

obiektów 

użyteczności 

publicznej  

 Rozwój 

infrastruktury 

rekreacyjnej i 

turystycznej 

 Rozwój 

infrastruktury 

edukacyjnej i 

społecznej 

 Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 

 Wzrost 

integracji 

społecznej, 
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pobudzenie do 

aktywnego 

udziału w życiu 

kulturalnym i 

gospodarczym 

 Wzrost 

integracji 

społecznej, 

pobudzenie do 

aktywnego 

udziału w życiu 

kulturalnym i 

gospodarczym 

 Rozwój 

postawy 

sportowej 

wśród 

młodzieży i 

mieszkańców 

gminy Bogoria 

2.  Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej z 

przyłączami, 

przepompowniami, 

oczyszczalnią ścieków, 

przydomowymi 

oczyszczalniami 

ścieków       w 

miejscowościach 

położonych na terenie 

gminy Bogoria 

Gmina Bogoria Gmina Bogoria 

Oddziaływanie 

Obszar I 

-Budowa kanalizacji 

sanitarnej 

- Budowa 

przepompowni 

ścieków oraz 

oczyszczalni w 

miejscowości 

Pełczyce  

-  Budowa 

przydomowych 

8 000 000 

PLN 

 

- 17 km kanalizacji 

sanitarnej 

- wzrost o 3700 osób 

korzystających z 

kanalizacji 

- przepustowość 300 

m³/d 

- 520 przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

 Modernizacja 

obiektów 

użyteczności 

publicznej  

 Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 
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oczyszczalni ścieków 

3.  Budowa obwodnicy dla 

miejscowości Bogoria 

w ciągu drogi 

wojewódzkiej 757 

Stopnica – Opatów 

Gmina Bogoria Gmina Bogoria 

Stopnica – Opatów 

Oddziaływanie 

Obszar I 

- Budowa obwodnicy 

dla miejscowości 

Bogoria w ciągu drogi 

wojewódzkiej 757 

20 000 000 

PLN 

- ok. 2,6km długość 

budowanego odcinka 

drogi 

 Poprawa stanu 

infrastruktury 

komunikacyjnej 

i zwiększenie 

bezpieczeństwa 

pieszych i 

podróżnych 

 Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 

 Tworzenie 

warunków dla 

rozwoju 

lokalnej 

przedsiębiorczo

ści 

 Ożywienie 

gospodarcze 

centrum 

miejscowości 

 Polepszenie 

warunków do 

rozwoju 

przedsiębiorstw 

 Poprawa stanu 

infrastruktury 

komunikacyjnej  
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4.  Przebudowa dróg 

gminnych 

Gmina Bogoria Gmina Bogoria 

Oddziaływanie 

Obszar I 

- Przebudowa dróg 

gminnych 

2 000 000 

PLN 

- długość 

przebudowywanych 

odcinków dróg 

gminnych 

 Poprawa stanu 

infrastruktury 

komunikacyjnej 

i zwiększenie 

bezpieczeństwa 

pieszych i 

podróżnych 

 Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 

 Tworzenie 

warunków dla 

rozwoju 

lokalnej 

przedsiębiorczo

ści 

 Ożywienie 

gospodarcze 

centrum 

miejscowości 

 Polepszenie 

warunków do 

rozwoju 

przedsiębiorstw 

 Poprawa stanu 

infrastruktury 

komunikacyjnej  

5.  Podniesienie estetyki, 

bezpieczeństwa                                 

funkcjonalności osiedla 

Ujazd poprzez budowę 

ulic i uzbrojenie 

działek na Osiedlu 

Gmina Bogoria Gmina Bogoria - 

Ujazd 

Oddziaływanie 

Obszar I 

 - Budowa ulic na 

osiedlu Ujazd     

- Budowa chodników 

- Budowa lamp 

oświetlenia ulicznego      

2 500 000 

PLN 

- 10000 m
2 
 łączna 

powierzchnia 

budowanych ulic 

- 5500 m
2 
łączna 

powierzchnia 

wybudowanych 

 Poprawa stanu 

infrastruktury 

komunikacyjnej 

i zwiększenie 

bezpieczeństwa 

pieszych i 

podróżnych 

 Poprawa jakości 
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- Budowa sieci 

wodociągowej, 

kanalizacji sanitarnej, 

sieci kanalizacji 

burzowej i pompowni 

ścieków 

chodników 

- 8 szt. oświetlenia 

ulicznego 

życia 

mieszkańców 

 Tworzenie 

warunków dla 

rozwoju 

lokalnej 

przedsiębiorczo

ści 

 Ożywienie 

gospodarcze 

centrum 

miejscowości 

 Polepszenie 

warunków do 

rozwoju 

przedsiębiorstw 

 Poprawa stanu 

infrastruktury 

komunikacyjnej  

6.  Rozwój oferty 

kulturalnej w gminie 

Bogoria poprzez 

dostosowanie 

dopełnienia funkcji 

społecznych i 

kulturalnych ośrodków 

działających w ramach 

Gminnego Ośrodka 

Kultury - rozbudowa i 

wyposażenie 

Gmina Bogoria Gmina Bogoria (w 

Bogorii, 

Szczeglicach, 

Przyborowicach, 

Jurkowicach, 

Wysokich 

Średnich, Cebrze i 

Wierzbce) 

 

Oddziaływanie 

Obszar I 

- Rozbudowa 

budynków świetlic 

wiejskich w 

miejscowościach na 

terenie gminy Bogoria 

wraz z 

zagospodarowaniem 

terenu wokół 

obiektów 

- Wyposażenie 

obiektów w gminie 

Bogoria pełniących 

funkcje instytucji 

1 430 640 

PLN 

 - powierzchnia 

zabudowy obiektów 

świetlic 

- powierzchnia 

placów utwardzonych 

i parkingów 

- pozostała 

powierzchnia 

zagospodarowania 

 Poprawa stanu 

zagospodarowa

nia i estetyki 

przestrzeni 

publicznych  

 Modernizacja 

obiektów 

użyteczności 

publicznej  

 Rozwój 

infrastruktury 

edukacyjnej i 

społecznej 

 Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 
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kultury i służące 

społeczności lokalnej 

 Wzrost 

integracji 

społecznej, 

pobudzenie do 

aktywnego 

udziału w życiu 

kulturalnym i 

gospodarczym 

 Ochrona i 

udostępnianie 

dziedzictwa 

 kulturowego i 

naturalnego  

 Reintegracja 

społeczna i 

zawodowa osób 

zagrożonych 

wykluczeniem 

 Przeciwdziałani

e bezrobociu i 

aktywizacja 

ekonomiczna 

mieszkańców 

 Wzrost 

integracji 

społecznej, 

pobudzenie do 

aktywnego 

udziału w życiu 

kulturalnym i 

gospodarczym 

 Zwiększenie 

integracji osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 
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wykluczeniem 

społecznym 

poprzez 

wzmocnienie 

ich szans na 

zatrudnienie  

7.  Remont i wyposażenie 

świetlicy wiejskiej wraz 

z przebudową 

zbiornika retencyjnego 

oraz budową alejek 

spacerowych w 

miejscowości Pęcławice 

Górne 

Gmina Bogoria Gmina Bogoria - 

Pęcławice Górne 

 

Oddziaływanie 

Obszar I 

- Prace rozbiórkowe i 

demontażowe, 

wymianę poszycia 

dachowego, 

wykonanie instalacji i 

remont budynku 

-Wyposażenie obiektu 

- Przebudowa 

zbiornika 

retencyjnego 

500 000 

PLN 

- powierzchnia 

zabudowy obiektu 

świetlicy 

- powierzchnia 

zbiornika 

retencyjnego 

- pozostała 

powierzchnia 

zagospodarowania 

 Poprawa stanu 

zagospodarowa

nia i estetyki 

przestrzeni 

publicznych  

 Modernizacja 

obiektów 

użyteczności 

publicznej  

 Rozwój 

infrastruktury 

rekreacyjnej i 

turystycznej 

 Rozwój 

infrastruktury 

edukacyjnej i 

społecznej 

 Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 

 Wzrost 

integracji 

społecznej, 

pobudzenie do 

aktywnego 

udziału w życiu 

kulturalnym i 

gospodarczym 
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 Ochrona i 

udostępnianie 

dziedzictwa 

 kulturowego i 

naturalnego  

 Reintegracja 

społeczna i 

zawodowa osób 

zagrożonych 

wykluczeniem 

 Przeciwdziałani

e bezrobociu i 

aktywizacja 

ekonomiczna 

mieszkańców 

 Wzrost 

integracji 

społecznej, 

pobudzenie do 

aktywnego 

udziału w życiu 

kulturalnym i 

gospodarczym 

 Zwiększenie 

integracji osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym 

poprzez 

wzmocnienie 

ich szans na 

zatrudnienie  
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8.  Remont budynku 

świetlicy wiejskiej wraz 

z wyposażeniem w 

miejscowości Kiełczyna 

Gmina Bogoria Gmina Bogoria - 

Kiełczyna 

Oddziaływanie 

Obszar I 

- Prace rozbiórkowe i 

demontażowe, 

wykonanie instalacji i 

remont budynku 

-Wyposażenie obiektu 

 

200 000 

PLN 

- powierzchnia 

zabudowy obiektu 

świetlicy 

- pozostała 

powierzchnia 

zagospodarowania 

 Poprawa stanu 

zagospodarowa

nia i estetyki 

przestrzeni 

publicznych  

 Modernizacja 

obiektów 

użyteczności 

publicznej  

 Rozwój 

infrastruktury 

edukacyjnej i 

społecznej 

 Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 

 Wzrost 

integracji 

społecznej, 

pobudzenie do 

aktywnego 

udziału w życiu 

kulturalnym i 

gospodarczym 

 Ochrona i 

udostępnianie 

dziedzictwa 

 kulturowego i 

naturalnego  

 Reintegracja 

społeczna i 

zawodowa osób 

zagrożonych 

wykluczeniem 

 Przeciwdziałani
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e bezrobociu i 

aktywizacja 

ekonomiczna 

mieszkańców 

 Wzrost 

integracji 

społecznej, 

pobudzenie do 

aktywnego 

udziału w życiu 

kulturalnym i 

gospodarczym 

 Zwiększenie 

integracji osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym 

poprzez 

wzmocnienie 

ich szans na 

zatrudnienie  

9.  Przebudowa świetlicy 

wiejskiej w 

miejscowości  

 Wola Malkowska  

 

Gmina Bogoria Gmina Bogoria w 

miejscowości  

 Wola Malkowska  

 

 

Oddziaływanie 

Obszar I 

- Prace związane z 

przebudową świetlicy 

wiejskiej wraz 

zagospodarowaniem 

terenu 

400 000 

PLN 

 

- powierzchnia 

zabudowy obiektu 

świetlicy 

- pozostała 

powierzchnia 

zagospodarowania 

 Poprawa stanu 

zagospodarowa

nia i estetyki 

przestrzeni 

publicznych  

 Modernizacja 

obiektów 

użyteczności 

publicznej  

 Rozwój 

infrastruktury 

edukacyjnej i 
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społecznej 

 Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 

 Wzrost 

integracji 

społecznej, 

pobudzenie do 

aktywnego 

udziału w życiu 

kulturalnym i 

gospodarczym 

  Ochrona i 

udostępnianie 

dziedzictwa 

 kulturowego i 

naturalnego  

 Reintegracja 

społeczna i 

zawodowa osób 

zagrożonych 

wykluczeniem 

 Przeciwdziałani

e bezrobociu i 

aktywizacja 

ekonomiczna 

mieszkańców 

 Wzrost 

integracji 

społecznej, 

pobudzenie do 

aktywnego 

udziału w życiu 

kulturalnym i 

gospodarczym 
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 Zwiększenie 

integracji osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym 

poprzez 

wzmocnienie 

ich szans na 

zatrudnienie  

10.  Rozbudowa 

przedszkola w 

Jurkowicach o blok 

żywieniowy oraz 2 

oddziały przedszkola 

Gmina Bogoria Gmina Bogoria - 

Jurkowice 

 

Oddziaływanie 

Obszar II 

- Rozbudowa 

przedszkola w 

Jurkowicach o blok 

żywieniowy 

- Utworzenie 2 

oddziałów 

przedszkola 

3 000 000 

PLN 

 

- powierzchnia 

rozbudowanego 

obiektu 

 Modernizacja 

obiektów 

użyteczności 

publicznej  

 Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 

11.  Remont budynku 

Szkoły Podstawowej w 

Jurkowicach, 

przygotowanie do 

przyjęcie VII    i VIII 

klasy wraz z 

przebudową 

kompleksu sportowego 

 

Gmina Bogoria Gmina Bogoria - 

Jurkowice 

Oddziaływanie 

Obszar II 

- rozbudowa i remont 

budynku szkoły  

- przebudowa 

kompleksu 

sportowego 

3 000 000 

PLN 

- powierzchnia 

rozbudowanego 

obiektu szkoły 

- powierzchnia 

rozbudowanego 

obiektu kompleksu 

sportowego 

 Modernizacja 

obiektów 

użyteczności 

publicznej  

 Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 

 Rozwój 

postawy 

sportowej 

wśród 

młodzieży i 

mieszkańców 

gminy Bogoria 
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12.  Budowa boisk 

sportowych w 

miejscowościach 

Ceber, Domaradzice 

 

Gmina Bogoria Gmina Bogoria, w 

miejscowościach 

Ceber, 

Domaradzice 

 

Oddziaływanie 

Obszar I 

- budowa boisk 

sportowych  

200 000 

PLN 

- powierzchnia 

budowanych boisk 

sportowych 

 Poprawa stanu 

zagospodarowa

nia i estetyki 

przestrzeni 

publicznych  

 Modernizacja 

obiektów 

użyteczności 

publicznej  

 Rozwój 

infrastruktury 

rekreacyjnej i 

turystycznej 

 Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 

 Wzrost 

integracji 

społecznej, 

pobudzenie do 

aktywnego 

udziału w życiu 

kulturalnym i 

gospodarczym 

 Rozwój 

postawy 

sportowej 

wśród 

młodzieży i 

mieszkańców 

gminy Bogoria 
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13.  Budowa placów zabaw 

w miejscowościach 

Bogoria (Osiedle 

Ujazd), Grzybów, 

Pełczyce, Moszyny, 

Wola Malkowska 

Gmina Bogoria Gmina Bogoria w 

miejscowościach 

Bogoria, Grzybów, 

Pełczyce, 

Moszyny, Wola 

Malkowska 

Oddziaływanie 

Obszar I 

- budowa placów 

zabaw 

800 000 

PLN 

- powierzchnia 

budowanych placów 

zabaw 

 Poprawa stanu 

zagospodarowa

nia i estetyki 

przestrzeni 

publicznych  

 Modernizacja 

obiektów 

użyteczności 

publicznej  

 Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 

 Rozwój 

postawy 

sportowej 

wśród 

młodzieży i 

mieszkańców 

gminy Bogoria 

14.  Internet dla 

mieszkańców Gminy 

Bogoria 

Gmina Bogoria Gmina Bogoria 

 

Oddziaływanie 

Obszar I i II 

- zapewnienie dostępu 

do Internetu 

mieszkańcom 

- podłączenie 

gospodarstw 

domowych do 

szerokopasmowego 

Internetu oraz 

jednostek publicznych 

- przeszkolenie osób, 

zamontowanie 

zestawów 

2 000 000 

PLN 

 

- 60 liczba 

gospodarstw 

domowych 

podłączonych do 

Internetu 

- ok 120 liczba 

jednostek publicznych 

podłączonych do 

szerokopasmowego 

Internetu 

- 120 liczba osób 

przeszkolonych z 

 Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 

 Wzrost 

integracji 

społecznej, 

pobudzenie do 

aktywnego 

udziału w życiu 

kulturalnym i 

gospodarczym 
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komputerowych wraz 

z oprogramowaniem 

kompetencji 

cyfrowych 

15.  Przebudowa 

zbiorników wodnych w 

miejscowościach: 

Witowice, Ujazdek,  

Wysoki Małe, 

Pęcławice Górne, Wola 

Kiełczyńska 

Gmina Bogoria Gmina Bogoria w 

miejscowościach: 

Witowice, 

Ujazdek,  Wysoki 

Małe, Pęcławice 

Górne, Wola 

Kiełczyńska 

Oddziaływanie 

Obszar I i II 

- Przebudowa 

zbiorników wodnych 

-Zagospodarowanie 

terenu wokół 

zbiorników 

1 000 000 

PLN 

- powierzchnia 

przebudowanych 

zbiorników wodnych 

- powierzchnia 

zagospodarowanych 

terenów 

 Rozwój 

infrastruktury 

rekreacyjnej i 

turystycznej 

 Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 

 

16.  Inwestycje w ramach 

odnawialnych źródeł 

energii 

Gmina Bogoria, 

JST, związki i 

stowarzyszenia 

JST, 

przedsiębiorstwa

, instytucje 

kultury, 

podmioty 

lecznicze 

Gmina Bogoria 

Oddziaływanie 

Obszar I i II 

-Budowa, przebudowa 

i modernizacja (w tym 

zakup urządzeń) 

infrastruktury, 

służącej do 

wytwarzania energii 

elektrycznej i cieplnej, 

pochodzącej ze 

wszystkich źródeł 

odnawialnych z 

możliwością 

podłączenia do sieci 

dystrybucyjnej/ 

przesyłowej.  

− Budowa lub 

modernizacja 

jednostek 

Ok. 

5 000 000 

PLN 

- Liczba jednostek 

wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE  

- Dodatkowa zdolność 

wytwarzania energii 

ze źródeł 

odnawialnych  

 

 

 

 Modernizacja 

obiektów 

użyteczności 

publicznej  

 Zwiększenie 

udziału energii 

produkowanej z 

OZE 

 w ogólnej 

produkcji 

energii w  

 Promowanie 

gospodarki 

niskoemisyjnej  
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wytwarzania energii 

elektrycznej i ciepła w 

wysokosprawnej 

kogeneracji z OZE z 

możliwością 

podłączenia do sieci 

dystrybucyjnej/ 

przesyłowej  

− Budowa lub 

modernizacja 

jednostek 

wytwarzania energii 

elektrycznej, ciepła i 

chłodu w trigeneracji 

z OZE 

− Budowa i montaż 

instalacji służącej do 

produkcji 

biokomponentów i 

biopaliw (drugiej i 

trzeciej generacji). 

województwie 

świętokrzyskim 

 Zwiększenie 

efektywności 

energetycznej 

budynków 

publicznych 

oraz sektora 

mieszkanioweg

o 

 Tworzenie 

warunków dla 

rozwoju 

lokalnej 

przedsiębiorczo

ści 

 Ożywienie 

gospodarcze 

centrum 

miejscowości 

17.  Wymiana oświetlenia 

drogowego na 

energooszczędne i/lub 

budowa ścieżek 

rowerowych 

Gmina Bogoria Gmina Bogoria 

 

Oddziaływanie 

Obszar I i II 

 

1. modernizacja 

oświetlenia ulicznego 

(ulic placów, terenów 

publicznych) na 

energooszczędne,  

2. budowa lub 

modernizacja sieci 

ciepłowniczej,  

3. wymiana źródeł 

ciepła,  

4. mikrokogeneracja,  

5. działania 

informacyjno-

Ok. 

10 000 000 

PLN 

- Liczba 

zmodernizowanych 

źródeł oświetlenia 

ulicznego  

- Długość ścieżek 

rowerowych  

- Zmniejszenie 

zużycia energii 

końcowej w wyniku 

realizacji projektów  

 

 Poprawa stanu 

infrastruktury 

komunikacyjnej 

i zwiększenie 

bezpieczeństwa 

pieszych i 

podróżnych 

 Modernizacja 

obiektów 

użyteczności 

publicznej  

 Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 
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promocyjne dotyczące 

np. oszczędności 

energii,  

6. kampanie 

promujące:  

− budownictwo 

zeroemisyjne,  

− inwestycje w 

zakresie budownictwa 

pasywnego  

7. budowa ścieżek 

rowerowych i lub 

parkingów 

 

 Zwiększenie 

udziału energii 

produkowanej z 

OZE 

 w ogólnej 

produkcji 

energii w  

 Promowanie 

gospodarki 

niskoemisyjnej  

województwie 

świętokrzyskim 

 Zwiększenie 

efektywności 

energetycznej 

budynków 

publicznych 

oraz sektora 

mieszkanioweg

o 

18.  Termomodernizacja 

obiektów użyteczności 

publicznej 

Gmina Bogoria, 

JST, związki i 

stowarzyszenia 

JST, spółdzielnie 

i wspólnoty 

mieszkaniowe, 

policja 

,podmioty 

lecznicze, 

jednostki 

ochotniczej i 

Państwowej 

Straży Pożarnej  

Gmina Bogoria 

Oddziaływanie 

Obszar I i II 

- Inwestycje związane 

m.in. z:  

1. ociepleniem 

obiektu,  

2. wymianą okien, 

drzwi zewnętrznych, 

oraz oświetlenia na 

energooszczędne,  

3. przebudową 

systemów grzewczych 

(wraz z wymianą i 

podłączeniem do 

źródła ciepła lub 

podłączeniem do sieci 

ciepłowniczej), 

Ok 

15 000 000 

PLN 

- Ilość zaoszczędzonej 

energii  elektrycznej, 

cieplnej 

- Liczba 

zmodernizowanych 

energetycznie 

budynków  

 

 

 Poprawa stanu 

zagospodarowa

nia i estetyki 

przestrzeni 

publicznych  

 Modernizacja 

obiektów 

użyteczności 

publicznej  

 Zwiększenie 

udziału energii 

produkowanej z 

OZE 

 w ogólnej 

produkcji 
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systemów wentylacji i 

klimatyzacji oraz 

instalacji wodno-

kanalizacyjnych,  

4. instalacją OZE w 

modernizowanych 

energetycznie 

budynkach,  

5. instalacją systemów 

chłodzących, w tym 

również z OZE,  

6. instalowaniem 

urządzeń 

energooszczędnych 

najnowszej generacji  

7. wymiana pokrycia 

dachowego,  

8. instalacją systemów 

inteligentnego 

zarządzania energią,  

9. mikrokogeneracją.  

energii w  

 Promowanie 

gospodarki 

niskoemisyjnej  

województwie 

świętokrzyskim 

 Zwiększenie 

efektywności 

energetycznej 

budynków 

publicznych 

oraz sektora 

mieszkanioweg

o 

 

19.  Inwestycje w 

infrastrukturę 

zdrowotną 

Gmina Bogoria Gmina Bogoria 

Oddziaływanie 

Obszar I i II 

-  Przeprowadzenie 

robót budowlanych 

niezbędnych z punktu 

widzenia udzielania 

świadczeń 

zdrowotnych, w tym 

w zakresie 

dostosowania 

infrastruktury do 

potrzeb osób starszych 

i niepełnosprawnych  

- Wyposażenie w 

sprzęt medyczny 

 

Ok 

10 000 000 

PLN 

- Ludność objęta 

ulepszonymi usługami 

zdrowotnymi 

- Liczba wspartych 

podmiotów 

leczniczych 

 

 Poprawa stanu 

zagospodarowa

nia i estetyki 

przestrzeni 

publicznych  

 Modernizacja 

obiektów 

użyteczności 

publicznej  

 Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 

 Poprawiona 

jakość oraz 
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szersze 

udostępnienie 

 podmiotów 

ochrony 

zdrowia 

 Wzrost jakości i 

promocja 

profilaktyki 

zdrowotnej 

20.  Inwestycje w 

infrastrukturę 

społeczną 

Gmina Bogoria Gmina Bogoria 

Oddziaływanie 

Obszar I i II 

- Rozbudowa 

infrastruktury 

społecznej wraz z 

zakupem wyposażenia 

Ok 

15 000 000 

PLN 

- Liczba 

wybudowanych/ 

przebudowanych 

obiektów, w których 

realizowane są usługi 

aktywizacji 

społeczno-zawodowej 

 Poprawa stanu 

zagospodarowa

nia i estetyki 

przestrzeni 

publicznych  

 Modernizacja 

obiektów 

użyteczności 

publicznej  

 Rozwój 

infrastruktury 

edukacyjnej i 

społecznej 

 Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 

 Wzrost 

integracji 

społecznej, 

pobudzenie do 

aktywnego 

udziału w życiu 

kulturalnym i 

gospodarczym 

 Poprawiona 
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jakość oraz 

szersze 

udostępnienie  

obiektów 

pomocy i 

integracji 

społecznej 

 Reintegracja 

społeczna i 

zawodowa osób 

zagrożonych 

wykluczeniem 

 Przeciwdziałani

e bezrobociu i 

aktywizacja 

ekonomiczna 

mieszkańców 

 Wzrost 

integracji 

społecznej, 

pobudzenie do 

aktywnego 

udziału w życiu 

kulturalnym i 

gospodarczym 

 Zwiększenie 

integracji osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym 

poprzez 

wzmocnienie 

ich szans na 

zatrudnienie  
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Projekty wspierające „miękkie” - społeczne 

1.  Przeprowadzenie 

szkoleń pracowników  

administracji i 

nauczycieli 

Gmina Bogoria Gmina Bogoria 

Oddziaływanie 

Obszar I i II 

- Objęcie wsparciem 

pracowników 

administracji 

samorządowej            i 

nauczycieli poprzez 

organizację szkoleń, 

m.in. dotyczących 

tematyki: Zamówienia 

publiczne, Finanse 

publiczne, 

Gospodarowanie 

nieruchomościami, 

Zarządzanie 

jednostką, Nadzór 

pedagogiczny, 

Rozwiązywanie 

konfliktów, 

Umiejętność 

współpracy, Przepisy 

Ochrony Środowiska 

200 000 

PLN 

- liczba osób u 

których podwyższono 

kompetencje 

- liczba godzin 

przeprowadzonych 

szkoleń 

 Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 

 Wzrost 

kompetencji u 

pracowników 

administracji i 

nauczycieli 

 Podniesienie 

kompetencji 

osób dorosłych 

 Wyrównywanie 

równości szans 
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2.  Rozwój oferty 

przedszkolnej w 

Gminie Bogoria 

poprzez utworzenie 

dodatkowych miejsc  w 

oddziale przedszkola w 

Kiełczynie 

Gmina Bogoria Gmina Bogoria w 

Kiełczynie 

Oddziaływanie 

Obszar I i II 

- Remont obiektu 

przedszkola w 

Kiełczynie 

- Wyposażenie 

obiektu w sprzęt i 

pomoce dydaktyczne 

- Organizacja i 

prowadzenie zajęć 

dodatkowych dla 

przedszkolaków 

370 000 

PLN 

- liczba nowo 

utworzonych miejsc 

przedszkolnych  

-liczba godzin zajęć 

dodatkowych dla 

przedszkolaków 

 Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 

 Realizacja 

programów 

edukacyjnych 

dla dzieci i 

młodzieży 

 Wyrównywanie 

równości szans 

 

3.  Zwiększanie dostępu 

do opieki nad dziećmi 

do lat 3  

 

Gmina Bogoria, 

JST, żłobki oraz 

kluby dziecięce i 

ich organy 

prowadzące, 

osoby fizyczne 

sprawujące 

opiekę nad 

dziećmi do lat 3 

jako dzienni 

opiekunowie 

oraz nianie 

 

 

Gmina Bogoria 

Oddziaływanie 

Obszar I i II 

 

1. Tworzenie nowych 

żłobków oraz klubów 

dziecięcych (w tym 

dostosowanych do 

potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościa

mi).  

2. Tworzenie nowych 

miejsc opieki w 

istniejących żłobkach 

i klubach dziecięcych 

(w tym 

dostosowanych do 

potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościa

mi).  

3. Wsparcie tworzenia 

i rozwoju usług 

świadczonych przez 

dziennego opiekuna 

Ok. 

1 000 000 

PLN 

 

- Liczba utworzonych 

miejsc opieki nad 

dziećmi w wieku do 

lat 3  

 

 Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 

 Realizacja 

programów 

edukacyjnych 

dla dzieci i 

młodzieży 

 Wyrównywanie 

równości szans 

 Zwiększenie 

dostępu do 

opieki nad 

dziećmi do lat 3 
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oraz nianie  

4.  Wsparcie profilaktyki 

zdrowotnej 

Wszystkie 

podmioty z 

wyłączeniem 

osób fizycznych  

 

Gmina Bogoria 

Oddziaływanie 

Obszar I i II 

 

1. Wsparcie 

profilaktyki 

nowotworowej 

ukierunkowanej na 

wczesne wykrywanie 

raka piersi 

2. Wsparcie 

profilaktyki 

nowotworowej 

ukierunkowanej na 

wczesne wykrywanie 

raka szyjki macicy 

3. Wsparcie 

profilaktyki 

nowotworowej 

ukierunkowanej na 

wczesne wykrywanie 

raka jelita grubego 

 

Ok. 

1 000 000 

PLN 

- Liczba osób 

objętych programem 

zdrowotnym  

 

 Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 

 Wzrost jakości i 

promocja 

profilaktyki 

zdrowotnej 
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5.  Kształcenie ustawiczne 

osób dorosłych 

Wszystkie 

podmioty z 

wyłączeniem 

osób fizycznych  

 

Gmina Bogoria 

Oddziaływanie 

Obszar I i II 

- Realizacja: 

szkoleń lub innych 

form podnoszenia, 

uzupełniania, 

nabywania 

kompetencji lub 

kwalifikacji z 

zakresu języków 

obcych  

b) szkoleń lub innych 

form podnoszenia, 

uzupełniania, 

nabywania 

kompetencji  

     lub kwalifikacji 

cyfrowych  

Ok. 800 000 

PLN 

- Liczba osób, które 

uzyskały kwalifikacje 

lub nabyły 

kompetencje 

 Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 

 Wyrównywanie 

równości szans 

 Realizacja 

programów 

edukacyjnych 

dla osób 

dorosłych 

 Podniesienie 

kompetencji 

osób dorosłych 

6.  Rozwój szkolnictwa 

ponadpodstawowego  

 

Wszystkie 

podmioty z 

wyłączeniem 

osób fizycznych  

 

Gmina Bogoria 

Oddziaływanie 

Obszar I i II 

1. Realizacja dla 

uczniów dodatkowych 

zajęć pozalekcyjnych i 

pozaszkolnych, 

doradztwa edukacyjno 

– zawodowego, 

wsparcia 

psychologiczno – 

pedagogicznego  

2. Doskonalenie 

umiejętności i 

kompetencji 

zawodowych 

nauczycieli w zakresie 

stosowania metod 

oraz form 

organizacyjnych 

Ok. 600 000 

PLN 

- Liczba uczniów, 

którzy nabyli 

kompetencje 

kluczowe  

 

 Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 

 Realizacja 

programów 

edukacyjnych 

dla dzieci i 

młodzieży 

 Wyrównywanie 

równości szans 
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sprzyjających 

kształtowaniu i 

rozwijaniu u uczniów 

kompetencji 

kluczowych  

3. doposażenie bazy 

dydaktycznej 

niezbędnej do 

realizacji programów 

nauczania w zakresie 

kształtowania u 

uczniów kompetencji 

kluczowych  

7.  Przedsięwzięcia 

wspierające aktywność 

i integrację 

zwiększająca szanse na 

zatrudnienie  

 

Wszystkie 

podmioty z 

wyłączeniem 

osób fizycznych 

w tym JST oraz  

instytucje 

pomocy i 

integracji 

społecznej 

  

 

Gmina Bogoria 

Oddziaływanie 

Obszar I i II 

1. Kompleksowa i 

zindywidualizowana 

aktywizacja społeczno 

– zawodowa 

wykorzystująca w 

zależności od potrzeb 

elementy aktywizacji 

edukacyjnej, 

społecznej i 

zawodowej 

  

 

Ok 700 000 

PLN 

- Liczba osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym, które 

uzyskały kwalifikacje 

po opuszczeniu 

programu  

 

 Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 

 Wzrost 

integracji 

społecznej, 

pobudzenie do 

aktywnego 

udziału w życiu 

kulturalnym i 

gospodarczym 

 Reintegracja 

społeczna i 

zawodowa osób 

zagrożonych 

wykluczeniem 

 Przeciwdziałani

e bezrobociu i 

aktywizacja 

ekonomiczna 

mieszkańców 

 Wzrost 
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integracji 

społecznej, 

pobudzenie do 

aktywnego 

udziału w życiu 

kulturalnym i 

gospodarczym 

 Zwiększenie 

integracji osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym 

poprzez 

wzmocnienie 

ich szans na 

zatrudnienie  

 Wsparcie 

rozwoju 

podmiotów 

ekonomii 

społecznej 

8.  Rozwój wysokiej 

jakości usług 

społecznych  

 

Wszystkie 

podmioty z 

wyłączeniem 

osób fizycznych 

w tym JST oraz  

instytucje 

pomocy i 

integracji 

społecznej 

  

 

Gmina Bogoria 

Oddziaływanie 

Obszar I i II 

1. Profilaktyka 

społeczna skierowana 

do dzieci i rodzin w 

ramach działalności 

placówek wsparcia 

dziennego, świetlic 

środowiskowych  

2. Wsparcie na rzecz 

prawidłowego 

funkcjonowania 

rodziny,  

3. Wsparcie procesu 

Ok. 600 000 

PLN 

- Liczba osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym objętych 

usługami społecznymi 

 - Liczba wspartych w 

programie miejsc 

świadczenia usług 

społecznych  

  

 

 

 Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 

 Wzrost 

integracji 

społecznej, 

pobudzenie do 

aktywnego 

udziału w życiu 

kulturalnym i 

gospodarczym 
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usamodzielniania się i 

integracji ze 

środowiskiem  

4. Wsparcie systemu 

pieczy zastępczej 

5.Deinstytucjonalizacj

ę opieki nad osobami 

niesamodzielnymi 

6. Podnoszenie 

kwalifikacji i 

kompetencji osób 

związanych ze 

świadczeniem usług 

społecznych  

  

 Reintegracja 

społeczna i 

zawodowa osób 

zagrożonych 

wykluczeniem 

 Przeciwdziałani

e bezrobociu i 

aktywizacja 

ekonomiczna 

mieszkańców 

 Wzrost 

integracji 

społecznej, 

pobudzenie do 

aktywnego 

udziału w życiu 

kulturalnym i 

gospodarczym 

 Zwiększenie 

integracji osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym 

poprzez 

wzmocnienie 

ich szans na 

zatrudnienie  

 Wsparcie 

rozwoju 

podmiotów 

ekonomii 

społecznej 
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Wszystkie ww. przedsięwzięcia rewitalizacyjne wynikają z określonych kierunków działań służących realizacji celów rewitalizacji co 

kompleksowo będzie odpowiedzią na zdiagnozowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji problemy społeczne, gospodarcze, przestrzenne 

oraz techniczne i środowiskowe. Powyższa tabela wskazuje podział na projektu kluczowe, uzupełniając i wspierające „miękkie” ale sukces i 

założony cel zostanie osiągnięty tylko przez ich kompleksową realizację i wzajemne współgranie co pozwoli na rozwój gospodarczy całego 

regionu.  

Bezpośredni wpływ na rozwój lokalny Gminy Bogoria oraz województwa świętokrzyskiego ma także rozwój gospodarczy, co wiąże się z 

rozwojem przedsiębiorczości na danym regionie. Dlatego też w LPR Gminy Bogoria przewidziano realizację projektów/przedsięwzięć 

nastawionych na wsparcie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających na obszarze gminy. Włynie to bezpośrednio na 

rozwój sfery gospodarczej w Bogorii ale także oddziaływać będzie na sferę społeczną poprzez zwiększenie szans na zatrudnienie oraz 

zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej tego obszaru dla przedsiębiorstw a więc i polepszeniu jakości i standardów życia mieszkańców Gminy 

Bogoria. 

 

 

Sfera gospodarcza 

Lp. Nazwa projektu/ 

przedsięwzięcia 

Podmiot 

realizujący 

Lokalizacja Zakres zadań Rezultaty Kierunki działań służące 

realizacji celów 

1.  Wzrost innowacyjności 

przedsiębiorstw 

Przedsiębiorstwa, 

partnerstwa 

przedsiębiorstw, 

jednostek 

naukowych i NGO 

 

Gmina Bogoria 

Oddziaływanie 

Obszar I i II 

-Rozwój istniejącego lub 

stworzenie nowego zaplecza 

badawczo - rozwojowego 

służącego działalności 

innowacyjnej przedsiębiorstw  

 

-Realizowanie badań 

- Liczba 

przedsiębiorstw, 

które otrzymały 

dotacje 

- Liczba 

1. Zwiększenie 

aktywności badawczo-

rozwojowej 

przedsiębiorstw na 

obszarze gminy Bogoria. 
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przemysłowych i prac 

rozwojowych albo prac 

rozwojowych obejmujące 

dofinansowanie wydatków do 

momentu stworzenia prototypu 

i jego pierwszej produkcji  

 

przedsiębiorstw 

korzystających ze 

wspartej 

infrastruktury 

badawczej 

 

-  Liczba 

projektów B+R 

realizowanych 

przy 

wykorzystaniu 

wspartej 

infrastruktury 

badawczej 

2. Wzrost 

konkurencyjności 

przedsiębiorstw w gminie 

Bogoria 

3.  Zwiększenie 

atrakcyjności 

inwestycyjnej centrum 

Bogorii dla 

przedsiębiorstw 

4.. Ożywienie 

gospodarcze centrum 

miejscowości 

5. Zwiększenie szans na 

zatrudnienie 

2.  Wspieranie tworzenia i 

poszerzania 

zaawansowanych 

zdolności w zakresie 

rozwoju produktów i 

usług przedsiębiorstw 

Przedsiębiorstwa Gmina Bogoria 

Oddziaływanie 

Obszar I i II 

- Inwestycje związane z 

rozwojem przedsiębiorstw, 

wprowadzeniem nowych 

produktów i/lub usług, a także 

unowocześnieniem 

wyposażenia związanego z 

działalnością gospodarczą, 

wprowadzeniem innowacji 

produktowych, 

technologicznych i/lub 

organizacyjnych 

- Liczba 

przedsiębiorstw, 

które otrzymały 

dotacje 

-Liczba 

przedsiębiorstw, 

które 

wprowadziły w 

działalności nowe 

produkty/usługi 

1. Zwiększenie 

zastosowania innowacji w 

przedsiębiorstwach 

2. Wzrost 

konkurencyjności 

przedsiębiorstw w gminie 

Bogoria 

3.  Zwiększenie 

atrakcyjności 

inwestycyjnej centrum 

Bogorii dla 

przedsiębiorstw 

Id: F1F956F0-CDE8-4853-829D-C36C12407D74. Projekt Strona 115



 

116 
 

4. Ożywienie gospodarcze 

centrum miejscowości 

5. Zwiększenie szans na 

zatrudnienie 

3.  Promowanie 

efektywności 

energetycznej i 

korzystania z 

odnawialnych źródeł 

energii w 

przedsiębiorstwach 

Przedsiębiorstwa Gmina Bogoria 

Oddziaływanie 

Obszar I i II 

- Modernizacja i rozbudowa 

linii produkcyjnych ( w tym 

zakup urządzeń, maszyn) na 

bardziej efektywne 

energetycznie  

- Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków w 

przedsiębiorstwach,  

-Zastosowanie technologii 

efektywnych energetycznie w 

przedsiębiorstwach,  

-Zastosowanie 

energooszczędnych (energia 

elektryczna, ciepło, chłód, 

woda) technologii produkcji i 

użytkowania energii  

- Liczba 

przedsiębiorstw, 

które otrzymały 

dotacje 

- Liczba 

przedsiębiorstw, 

które w wyniku 

wsparcia 

poprawiły 

efektywność 

energetyczną 

 

1. Zwiększenie 

efektywności 

energetycznej  

przedsiębiorstw 

2.  Zwiększenie 

atrakcyjności 

inwestycyjnej centrum 

Bogorii dla 

przedsiębiorstw 

3. Ożywienie gospodarcze 

centrum miejscowości 

4.  Promowanie 

przedsiębiorczości, w 

szczególności poprzez 

ułatwianie 

gospodarczego 

wykorzystywania 

nowych pomysłów oraz 

sprzyjanie tworzeniu 

nowych firm, w tym 

również poprzez 

inkubatory 

Jednostki 

samorządu 

terytorialnego, 

instytucje otoczenia 

biznesu 

Gmina Bogoria 

Oddziaływanie 

Obszar I i II 

- Tworzenie nowych i 

rozbudowa istniejących 

terenów inwestycyjnych 

poprzez kompleksowe 

uzbrojenie terenu pod 

działalność gospodarczą 

 

- Powierzchnia 

przygotowanych 

terenów 

inwestycyjnych 

 

1. Polepszenie warunków 

do rozwoju 

przedsiębiorstw 

2. Zwiększenie 

atrakcyjności 

inwestycyjnej centrum 

Bogorii dla 

przedsiębiorstw 

3. Ożywienie gospodarcze 
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przedsiębiorczości centrum miejscowości 

5.  Promowanie 

przedsiębiorczości, w 

szczególności poprzez 

ułatwianie 

gospodarczego 

wykorzystywania 

nowych pomysłów oraz 

sprzyjanie tworzeniu 

nowych firm, w tym 

również poprzez 

inkubatory 

przedsiębiorczości 

Instytucje otoczenia 

biznesu 

Gmina Bogoria 

Oddziaływanie 

Obszar I i II 

- Rozszerzenie lub 

podniesienie jakości 

dotychczas oferowanych 

wystandaryzowanych usług 

IOB na rzecz rozwoju 

przedsiębiorczości 

 - Liczba 

instytucji 

otoczenia biznesu 

wspartych w 

zakresie 

profesjonalizacji 

usług 

 

1. Polepszenie warunków 

do rozwoju 

przedsiębiorstw 

 

2. Zwiększenie jakości 

usług oferowanych przez 

IOB 

3. Zwiększenie 

atrakcyjności 

inwestycyjnej centrum 

Bogorii dla 

przedsiębiorstw 

4. Ożywienie gospodarcze 

centrum miejscowości 
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Sposoby oceny i mierzenia rezultatów projektu będzie realizowany poprzez bieżący 

monitoring okresowy – kwartalny raport uwzględniający stopniową realizację założonych 

wskaźników, co w przypadku ryzyka nieosiągnięcia zakładanych celów umożliwi 

zaplanowanie i podjęcia działań naprawczych. Dodatkowo sporządzane będą roczne 

sprawozdania z monitoringu, które w przypadku realizacji projektów finansowanych ze 

środków UE będą także na bieżąco składane do Instytucji Zarządzającej Programem. 

Wszystkie wskaźniki zostały określone liczbowo, bądź szczegółowe wartości zostaną im 

przypisane na etapie aplikowania po przygotowaniu dokumentacji projektowej. Oszacowanie 

wartości końcowej zaplanowanych rezultatów będzie jasno i precyzyjnie możliwe do 

zmierzenia i oceny np. na postawie protokołów odbioru robót, ewidencji osób korzystających 

z danej infrastruktury, listy obecności czy też dzienników zajęć przy projektach „miękkich” 

szkoleniowych.  

Wszystkie wyżej wymienione projekty zaplanowane zostały do realizacji w możliwym do 

realizacji harmonogramie czasowym określonym dla programu rewitalizacji oraz w 

zgodzie z wytycznymi Programów Operacyjnych w ramach, których planowane jest ich 

sfinansowanie (harmonogram czasowy określony został w rozdziale dotyczącym planu 

finansowego dla realizowanych projektów). 

 

8. Mechanizmy komplementarności i integrowania przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

 

Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Bogoria i Jurkowice na lata 2016-2025 

planuje działania kompleksowo z uwzględnieniem realizacji projektów rewitalizacyjnych, 

które mogą być współfinansowane ze środków EFRR, EFS, FS oraz innych publicznych lub 

prywatnych źródeł tak, aby łączyć aspekt rozwoju społecznego, gospodarczego  

i przestrzennego oraz technicznego, związanych zarówno z danym obszarem, jak i jego 

otoczeniem. Komplementarność jest bardzo istotnym elementem Programu Rewitalizacji. 

Zapewnienie powiązań pomiędzy poszczególnymi projektami skutkować będzie trwalszym  

i bardziej efektywnym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na 

rewitalizację. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na 

lata 2014-2020 wymogiem koniecznym przy opracowaniu programów rewitalizacji jest 

konieczność zapewnienia komplementarności w pięciu aspektach:  

 komplementarność przestrzenna, 
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 komplementarność problemowa, 

 komplementarność proceduralno-instytucjonalna, 

 komplementarność międzyokresowa, 

 komplementarność źródeł finansowania. 

Program rewitalizacji złożony z wielu różnorodnych  uzupełniających się przedsięwzięć jest 

konstrukcją warunkującą osiągnięcie kompleksowości planowanej interwencji, poprzez 

wzajemne powiązania oraz synergię projektów rewitalizacyjnych. Zapewnieniu 

komplementarności procesu rewitalizacji w różnych jego wymiarach (tj. przestrzennym, 

problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, międzyokresowym i źródeł finansowania) w 

gminie Bogoria służyć mają: 

- powiązanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizowanych zarówno na obszarze 

rewitalizacji, jak również projektów realizowanych poza jego granicami, które oddziałują na 

ten obszar, 

- stały monitoring efektów decyzji przestrzennych związanych  

z realizacją poszczególnych projektów rewitalizacji, 

- realizacja wzajemnie uzupełniających się  projektów pod względem tematycznym, 

wpływające na realizację zbieżnych celów, kompleksowo oddziaływując na obszar 

rewitalizacji, zarówno pod względem społecznym, gospodarczym jak i przestrzenno-

funkcjonalnym, oraz technicznym), 

- powiązanie programu rewitalizacji z innymi politykami i działaniami rozwojowymi gminy, 

- zaprojektowanie systemu zarządzania procesem rewitalizacji, dającego możliwość 

efektywnego współdziałania różnych interesariuszy oraz zapewniającego spójność  

i wzajemne uzupełnianie się procedur, 

- uwzględnienie różnych źródeł finansowania (środki UE,  środki publiczne i prywatne) 

projektów rewitalizacyjnych umieszczonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy 

Bogoria 

Komplementarność przestrzenna oznacza konieczność wzięcia pod uwagę podczas 

tworzenia i realizacji programu rewitalizacji wzajemnych powiązań pomiędzy 

przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi realizowanymi  na obszarze rewitalizacji, jak i 

znajdujących się poza nim, ale oddziałujących na obszar rewitalizacji. Zapewnienie 

komplementarności przestrzennej projektów rewitalizacyjnych ukierunkowane jest w celu 
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efektywnego oddziaływania cały dotknięty kryzysem obszar określony w Programie 

rewitalizacji. Wszystkie kluczowe projekty rewitalizacyjne  skupiają się na obszarze 

rewitalizacji i są z nim ściśle powiązane oraz wspierane są przez zaplanowane projekty 

uzupełniające zarówno inwestycyjne jak i „miękkie” społeczne. Są odpowiedzią na główne 

problemy dla tego terenu. Ich realizacja wywyła pozytywne skutki, które będą widoczne będą 

na całym obszarze, ponieważ wiele z nich dotyczy działań podejmowanych dla miejsc lub 

obiektów użyteczności publicznej, przez co korzystać z nich będą mogli mieszkańcy obszaru 

gminy Bogoria. Celem zapewnienia komplementarności przestrzennej interwencji jest także 

to, by prowadzone działania nie skutkowały przenoszeniem problemów na inne obszary lub 

nie prowadziły do niepożądanych efektów społecznych takich jak segregacja społeczna  

i wykluczenie. 

 

Komplementarność problemowa oznacza konieczność realizacji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, które będą się wzajemnie dopełniały tematycznie, sprawiając, że program 

rewitalizacji będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji we wszystkich elementach tj. pod 

względem społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym, 

środowiskowym. Przenikanie się projektów pod tym względem sprowadza się do analizy pod 

kątem ich wzajemnego dopełniania. Do realizacji ww. działań i zapewnienia kompleksowości 

tematycznej, ukierunkowanej na rozwiązywanie wspólnych problemów  pod względem 

społecznym gospodarczym i przestrzennym przyczynią się organizowane przez Gminę 

Bogoria działania o charakterze społecznym (integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym itp.) 

w zmodernizowanych obiektach użyteczności publicznej. Modernizacja obiektów dotyczy 

zarówno sfery infrastrukturalnej, przestrzennej a także środowiskowej (np. wymiana źródeł 

energii). W tym aspekcie komplementarności ważne jest precyzyjne określenie pożądanych 

efektów rewitalizacji. Dla każdego projektu, dlatego określone zostały wskaźniki i rezultaty 

wynikające z jego realizacji. Zaplanowanie stanu po zakończeniu działań i opatrzenie go 

odpowiednimi parametrami pozwoli na precyzyjne dobranie wskaźników opisujących 

uzyskane efekty i bieżący monitoring realizacji oraz podjęcie działań naprawczych  

w przypadku ryzyka nieosiągnięcia założonych rezultatów. Lista przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych opierała się na przeprowadzonej analizie pod względem ukierunkowania na 

określony problem lub obszar tematyczny a także pod względem implikacji, tj.  planowania 

przedsięwzięć, których realizacja jest niezbędna z perspektywy wdrażania innych 

zaplanowanych projektów, tzn. wymagana jest uprzednia realizacja danego projektu, aby 

wdrożyć inne przedsięwzięcie- dotyczy to także połączenia projektów inwestycyjnych 
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finansowanych z EFRR z działaniami „miękkimi” finansowanymi z EFS. Zapewnienie 

komplementarności problemowej pozwoli na wykluczenie fragmentacji działań oraz braku 

kompleksowości procesu rewitalizacji. Poszczególne projekty realizowane w izolacji od 

pozostałych nie pozwolą na efektywne prowadzenie rewitalizacji. Skuteczna 

komplementarność problemowa oznacza konieczność powiązania działań rewitalizacyjnych 

ze strategicznymi decyzjami gminy na innych polach, co skutkuje lepszą koordynacją 

tematyczną i organizacyjną działań administracji samorządowej. Zaplanowane w ramach 

Lokalnego Programu Rewitalizacji działania są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy, 

których występowanie spowodowało stan kryzysowy. Wypracowane projekty uzupełniają się 

tematycznie, dzięki czemu zapewniona została komplementarność problemowa oraz 

kompleksowość programu rewitalizacji. 

 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna oznacza konieczność takiego 

zaprojektowania systemu zarządzania programem rewitalizacji, który pozwoli na efektywne 

współdziałanie na jego rzecz różnych instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się. W związku  

z opracowaniem programu rewitalizacji planowane jest zaangażowanie merytorycznych 

pracowników Urzędu Gminy, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji 

zróżnicowanych projektów zewnętrznych, w szczególności inwestycyjnych i społecznych  

w celu skutecznej oraz efektywnej realizacji procesu rewitalizacji.  Jednocześnie 

zaangażowane zostaną jednostki organizacyjne Gminy oraz podległe Gminie zgodnie  

z posiadanymi kompetencjami w ramach integracji Społecznej i przeciwdziałaniu 

wykluczeniu społecznego. Funkcje zarządcze i koordynujące Program Rewitalizacji będzie 

pełnił Wójt Gminy, m.in. nadzorując prace diagnostyczne i planistyczne oraz przeprowadzał 

cykliczne oceny efektów. Bieżące działanie w imieniu Wójta Gminy Bogoria będzie pełnił 

powołany Koordynator ds. Rewitalizacji, który będzie mógł zlecać wykonanie 

poszczególnych przedsięwzięć różnym jednostkom, w granicach ich kompetencji.  Ponadto, 

zostanie powołany zespół ds. rewitalizacji, w skład którego wejdą przedstawiciele wszystkich 

kluczowych sektorów Gminy Bogoria, tj.: 

 Sektor publiczny, 

 Przedsiębiorcy, 

 Liderzy społeczni, 

 Organizacje pozarządowe, 

 Kościelne, osoby prawne. 
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Powołanie członków ww. zespołu nastąpi w sposób transparentny i dostępny dla wszystkich 

zainteresowanych stron. Opisany sposób zarządzania procesami rewitalizacji gwarantuje 

długofalowy, kompleksowy i wielowątkowy system monitoringu podejmowanych działań. 

Określenie odpowiednich instrumentów zarządzania oraz wdrażania jest działaniem 

niezbędnym dla pełnego i efektywnego wykorzystania narzędzi finansowych  

i instytucjonalnych.  

 

Komplementarność międzyokresowa. Zachowanie ciągłości programowej  polegającej na 

kontynuacji lub rozwijaniu wsparcia z polityki spójności 2007-2013 ma w procesach 

rewitalizacji kluczowe znaczenie. Zmiany wprowadzane w programach rewitalizacji 

odpowiadają na te potrzeby zmian, które wynikają głównie z ich ewaluacji, opartej na 

systematycznym monitoringu. Niektóre przedsięwzięcia realizowane w Gminie Bogoria  

w latach 2007-2013 ma swoją kontynuację w okresie 2014-2020, są też takie projekty które 

zostały zrealizowane pod względem infrastrukturalnym i warto dla zapewnienie 

kompleksowego efektu uzupełnić je w obecnej perspektywie finansowej o wspierające 

projekty o charakterze społecznym, gospodarczym czy nawet środowiskowym. Dlatego też 

Gmina wspólnie z zainteresowanymi interesariuszami planowała przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne aby odpowiadały kompleksowo na zdiagnozowane problemy.  Jest to o tyle 

ważne, że wnioski z ewaluacji mogą posłużyć jako sygnalizacja zmian do wprowadzenia przy 

projektach programowanych na lata 2014-2020. Wynikają z potrzeb zmian systemu 

wdrażania dla ich lepszego oraz bardziej efektywnego zarządzania. Doświadczenia   

z poprzednich okresów finansowania wpłynęły na wsparcie przewidzianych projektów  

w obecnej perspektywie finansowej.  

 

Komplementarność źródeł finansowania. Projekty zawarte w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji Gminy Bogoria mają zapewnione finansowanie z różnych instrumentów 

wsparcia (m.in. EFRR, EFS, FS) bez ryzyka podwójnego dofinansowania. Założona jest stała  

koordynacja i synergia projektów rewitalizacyjnych finansowanych szczególnie w ramach 

EFS i EFRR w celu uzyskania korzystnych efektów dla obszarów rewitalizacji. Jednocześnie 

uwzględniają zaangażowanie środków prywatnych i publicznych.  Dzięki umiejętnemu 

wykorzystaniu środków będzie można uzyskać korzystne i optymalne efekty na obszarze 

rewitalizacji. 
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Budowa i realizacja kompleksowego programu rewitalizacji jest zabiegiem złożonym  

i wymaga przeprowadzenia wielu działań o charakterze diagnostycznym, konsultacyjnym, 

negocjacyjnym, planistycznym, prawnym, wdrożeniowym i monitoringowym,  korygowania 

projektów i działań w trakcie ich realizacji oraz kompleksowej oceny po zakończeniu. 

9. Indykatywne ramy finansowe dla przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

 

Wyprowadzenie obszarów zdegradowanych w gminie Bogoria z sytuacji kryzysowej jest 

procesem długotrwałym i wymagającym znacznych nakładów finansowych na realizację 

poszczególnych projektów. Gmina Bogoria planuje wykonanie wyszczególnionych  

w dokumencie inwestycji w oparciu m.in. o zewnętrzne środki finansowe (stawiając nacisk na 

bezzwrotne dotacje), jak również o środki własne. W chwili zakończenia prac nad niniejszym 

dokumentem Polska znajduje się w okresie, w którym środki z perspektywy budżetowej na 

lata 2014 – 2020 zostały uruchomione. W Regionalnym Programie Operacyjnym 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 działania rewitalizacyjne 

przyporządkowane są do osi priorytetowej 6, działanie 6.5. Duży potencjał niesie ze sobą 

perspektywiczne zaangażowanie w rewitalizację innych partnerów, angażując tym samym 

dodatkowy kapitał i rozkładając ciężar finansowy rewitalizacji na różne podmioty. Do 

głównych źródeł finansowania projektów rewitalizacyjnych należą przede wszystkim:  

• środki własne podmiotów realizujących inwestycje,  

• bezzwrotne dotacje z funduszy europejskich,  

• dotacje celowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

• dotacje celowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 

• dotacje celowe z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

• dotacje celowe z Ministerstwa Rozwoju, 

• dotacje i pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska,  

• inwestorzy prywatni (Partnerstwo Publiczno Prywatne), 

• kredyty i pożyczki komercyjne.  

 

Zgodnie z Założeniami Narodowego Planu Rewitalizacji 2022 - finansowanie działań  

w ramach Narodowego Planu Rewitalizacji może pochodzić z następujących źródeł 

finansowych, które częściowo skierowane są właśnie do realizacji celów rewitalizacji:  

1. Publiczne wspólnotowe, tj. Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne: 

Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz 
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Społeczny (EFS) i Fundusz Spójności (FS), w ramach programów regionalnych  

i krajowych. 

 

Szacunkowo na wsparcie rewitalizacji zostanie przeznaczona część środków w ramach 

określonych priorytetów inwestycyjnych uzależniona od celu danego wsparcia i zgodności  

z charakterem rewitalizacyjnym, można przyjąć, iż na przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

zostaną wydatkowane następujące kwoty:  

 technologie informacyjno-komunikacyjne (jako element projektów na 

rewitalizowanych obszarach) – ok. 200 mln EUR,  

 gospodarka niskoemisyjna – ok. 1,7 mld EUR,  

 środowisko i kultura – ok. 600 mln EUR,  

 transport – ok. 300 mln EUR,  

 rynek pracy i przedsiębiorczość – ok. 2mld EUR,  

 włączenie społeczne, w tym dostęp do usług publicznych– ok. 2 mld EUR,  

 edukacja – ok. 200 mln EUR.  

 

2. Publiczne – w ramach istniejących instrumentów i źródeł (m.in. w zakresie 

prowadzenia różnych polityk dotyczących m.in. wykluczenia społecznego, edukacji, 

infrastruktury, środowiska, kultury, zabytków, mieszkalnictwa itd.) oraz nowych, m.in. 

obejmujących instrumenty inżynierii finansowej. Podejmowane są też działania na rzecz 

ukierunkowania na rewitalizację środków budżetu państwa przeznaczanych na 

dofinansowanie inwestycji z zakresu zadań własnych JST (np. rezerwa celowa budżetu 

państwa na dofinansowanie zadań własnych JST). Należy zaznaczyć, że środki te 

stanowią dodatkowe źródło i mogą być uruchamiane niezależnie od środków UE - chodzi 

o dotacje celowe budżetu państwa przyznawane na podstawie art. 20a ustawy o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (działania z zakresu polityki rozwoju, stanowiące zadania 

własne JST, niefinansowane ze środków UE w ramach RPO, jeżeli trwale przyczynią się 

do podniesienia rozwoju oraz konkurencyjności regionu, lub pozostają w związku  

z działaniami realizowanymi w ramach RPO) lub na podstawie art. 20b ustawy o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (przedsięwzięcia uzgodnione w kontraktach terytorialnych 

lub wydatki wynikające lub związane z realizacją programów operacyjnych). 

3. Prywatne, m.in. poprzez upowszechnianie formuły PPP.  
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Dla zwiększania skali działań rewitalizacyjnych rozbudowywana będzie oferta instrumentów 

finansowych (zwrotnych). Dlatego w projektowaniu zasad instrumentów zwrotnych w nowej 

perspektywie budżetowej będzie kładziony akcent na możliwość szerokiego zastosowania ich 

na rzecz działań rewitalizacyjnych.  

 

W ramach Umowy Partnerskiej, przyjętej przez Komisję Europejską 23 maja 2014 r. 

zidentyfikowano gminy oraz miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji jako jedne 

z pięciu obszarów strategicznej interwencji wymagające kompleksowych, zintegrowanych 

działań społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Fundusze unijne będą stanowiły jedno 

z podstawowych źródeł finansowania działań rewitalizacyjnych, głównie w ramach 

regionalnych programów operacyjnych, a  także w ramach programów krajowych: Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój, Program Operacyjny Polska Cyfrowa. 

W celu zapewnienia spójności, większej synergii i efektywności realizacji projektów 

rewitalizacyjnych, wskazano różne możliwe źródła ich finansowania w latach 2014 -2020,  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS):  
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Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Wykaz priorytetów inwestycyjnych w ramach których Gmina Bogoria  może aplikować  

o fundusze na realizację zadań objętych LPR opisano poniżej: 

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  

 4iii Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią  

i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze, w tym  

w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym, 

 4v Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów,  

w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 

Finansowanie 
działań 

zaplanowanych 
w LPR 

Regionalny 
Program 

Operacyjny 
Województwa 

Świętokrzyskiego 
- 1,4 mld EURO Program 

Operacyjny 
Infrastruktura i 
Środowisko -

27,41 mld EURO 

Program 
Operacyjny 

Wiedza Edukacja 
Rozwój - 4.69 

mld EURO 

Program 
Operacyjny 
Inteligentny 

Rozwój - 8,61 
mld EURO 

Program 
Operacyjny 

Polska 
Wschodnia -  
2 mld EURO 

Program 
Operacyjny 

Polska Cyfrowa - 
2,17 mld EURO  

Program 
Rozwoju 

Obszarów 
Wiejskich - 8,6 

mld EURO 
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multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie 

łagodzące na zmiany klimatu, 

 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego  

 6e Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska 

miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów 

poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia 

powietrza oraz propagowania działań służących zmniejszaniu hałasu, 

 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do 

rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie 

stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług 

społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych do 

usług na poziomie społeczności lokalnych. 

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  

 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie 

pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk 

marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży. 

 

Program Operacyjny Polska Wschodnia  

 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów,  

w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie 

łagodzące na zmiany klimatu. 

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa  

 2a Poszerzanie zakresu dostępności łączy szerokopasmowych oraz wprowadzanie 

szybkich sieci internetowych oraz wspieranie nowych technologii i sieci dla 

gospodarki cyfrowej, 

 2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia 

społecznego, e-kultury i e-zdrowia. 
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

Przedsięwzięcia dotyczące rozbudowy i modernizacji targowisk, przewidziane do realizacji  

w niniejszym programie mogą uzyskać wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–202031. Tego typu projekty mogą zostać dofinansowane  

w szczególności w ramach działania M07. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 

wiejskich. W ramach powyższego działania wspierane będą m.in. projekty obejmujące 

budowę lub modernizację targowisk bądź obiektów budowlanych przeznaczonych na cele 

promocji lokalnych produktów. Beneficjentami (wnioskodawcami) tego rodzaju inwestycji 

mogą być gminy i powiaty, a także ich związki. O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty 

realizowane na terenie miejscowości liczących nie więcej niż 200 tys. mieszkańców. 

 

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Projekty przewidziane do realizacji w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Łańcuta 

dotyczące ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego (zarówno materialnego, jak  

i niematerialnego), rozwoju infrastruktury kulturalnej, a także wspierania aktywności 

kulturalnej mieszkańców mogą zostać wsparte w ramach różnego rodzaju Programów 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 możliwe będzie 

wsparcie procesu przygotowania i wdrażania rewitalizacji w regionalnych i krajowych 

programach operacyjnych. Wsparcie procesu przygotowania i wdrażania rewitalizacji może 

mieć następujący charakter:  

 wsparcia procesu programowania rewitalizacji poprzez wsparcie procesu 

przygotowania programów rewitalizacji jako podstawy prowadzenia rewitalizacji,  

w tym identyfikacji projektów rewitalizacyjnych, które po spełnieniu warunków 

nałożonych przez programy operacyjne mogą starać się o dofinasowanie lub 

preferencje w dofinasowaniu środkami UE; 

  wsparcia procesu przygotowywania do realizacji niektórych projektów 

rewitalizacyjnych ze względu na ich znaczenie lub charakter.  

 

Priorytety inwestycyjne bezpośrednio związane z rewitalizacją w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego: 
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Cel Tematyczny 3 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP  

3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego 

wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również 

poprzez inkubatory przedsiębiorczości. 

Cel tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 

sektorach  

4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią  

i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym  

w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym, 

4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów,  

w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany 

klimatu. 

Cel tematyczny 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie 

efektywnego gospodarowania zasobami  

6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego,  

6e Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska 

miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych  

(w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz 

propagowania działań służących zmniejszaniu hałasu. 

Cel tematyczny 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów  

przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej  

7d Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów 

transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu. 

Cel tematyczny 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie  

mobilności pracowników  

8i dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym 

długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy 

na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, 

8iii praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw w tym 

innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. 

Cel tematyczny 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem  
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9b wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na 

obszarach miejskich i wiejskich,  

9i aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego 

uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, 

9iv ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym 

opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, 

9v wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach 

społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia.  

 

Planowa źródła finansowania inwestycji: 

Lp. Nazwa projektu/ 

przedsięwzięcia 

Podmiot 

realizujący 

Kwota 

zaplanowana na 

dane działanie 

w danym 

RPOWŚ 

Źródło 

finansowania 

Planowany 

harmonogram 

realizacji 

Projekty kluczowe - inwestycyjne 

4.  Rewitalizacja 

Rynku w Bogorii 

wraz z terenami 

przylegającymi 

Gmina 

Bogoria 

50 037 691 

EURO  

 

RPOWŚ 2014-

2020/Działanie 

6.5 

+budżet JST 

2016-2020 

5.  Zagospodarowan

ie terenu w 

centrum 

miejscowości 

Jurkowice 

Gmina 

Bogoria 

50 037 691 

EURO  

 

RPOWŚ 2014-

2020/Działanie 

6.5 

+budżet JST 

2016-2020 

6.  Ochrona i 

zagospodarowani

e terenów 

cennych 

przyrodniczo w 

Gminie Bogoria 

Gmina 

Bogoria 

6 821 543/ 50 

037 691 EURO  

 

RPOWŚ 2014-

2020/ Działanie 

4.5/ Działanie 

6.5 

+budżet JST 

 

Ew PROW/ PI 

4A 

2016-2020 

Projekty uzupełniające - inwestycyjne 
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21.  Budowa i 

modernizacja 

infrastruktury 

sportowo – 

rekreacyjnej, 

dydaktycznej 

przy Zespole 

Szkół 

Ogólnokształcący

ch w Bogorii w 

tym budowa 

krytego basenu 

Gmina 

Bogoria 

61 350 868/ 50 

037 691 EURO  

 

RPOWŚ 2014-

2020/Działanie 

7.4/Działanie 6.5 

+budżet JST 

2016-2020 

22.  Budowa sieci 

kanalizacji 

sanitarnej z 

przyłączami, 

przepompownia

mi, oczyszczalnią 

ścieków, 

przydomowymi 

oczyszczalniami 

ścieków       w 

miejscowościach 

położonych na 

terenie gminy 

Bogoria 

Gmina 

Bogoria 

86 996 030/  

50 037 691 

EURO  

 

RPOWŚ 2014-

2020/Działanie 

4.3/Działanie 6.5 

+budżet JST 

2016-2020 

23.  Budowa 

obwodnicy dla 

miejscowości 

Bogoria w ciągu 

drogi 

wojewódzkiej 757 

Stopnica – 

Opatów 

Gmina 

Bogoria 

106 064 028 

EURO 

RPOWŚ 2014-

2020/ Działanie 

5.1 

+budżet JST 

Ew. POPW. 

działanie 2.1 

2016-2020 

24.  Przebudowa dróg 

gminnych 

Gmina 

Bogoria 

106 064 028 

EURO 

RPOWŚ 2014-

2020/Działanie 

5.1 

+budżet JST 

Ew. PROW/ PI 

6B 
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25.  Podniesienie 

estetyki, 

bezpieczeństwa                                 

funkcjonalności 

osiedla Ujazd 

poprzez budowę 

ulic i uzbrojenie 

działek na 

Osiedlu 

Gmina 

Bogoria 

106 064 028 

EURO 

RPOWŚ 2014-

2020/Działanie 

5.1  

+budżet JST 

Ew. PROW/ PI 

6B 

 

 

2016-2020 

26.  Rozwój oferty 

kulturalnej w 

gminie Bogoria 

poprzez 

dostosowanie 

dopełnienia 

funkcji 

społecznych i 

kulturalnych 

ośrodków 

działających w 

ramach 

Gminnego 

Ośrodka Kultury 

- rozbudowa i 

wyposażenie 

Gmina 

Bogoria 

37 412 210 

EURO 

 

RPOWŚ 2014-

2020/ Działanie 

4.4 

+budżet JST 

 

Ew. POIŚ 

2014-2020/ 

działanie 8.1 

 

Ew. PROW/ PI 

6B 

2016-2020 

27.  Remont i 

wyposażenie 

świetlicy 

wiejskiej wraz z 

przebudową 

zbiornika 

retencyjnego 

oraz budową 

alejek 

spacerowych w 

miejscowości 

Pęcławice Górne 

Gmina 

Bogoria 

37 412 210 

EURO 

 

RPOWŚ 2014-

2020/ Działanie 

4.4 

+budżet JST 

 

Ew. POIŚ 

2014-2020/ 

działanie 8.1 

Ew. PROW/ PI 

6B 

2016-2020 

28.  Remont budynku 

świetlicy 

wiejskiej wraz z 

wyposażeniem w 

miejscowości 

Kiełczyna 

Gmina 

Bogoria 

37 412 210 

EURO 

 

RPOWŚ 2014-

2020/ Działanie 

4.4 

+budżet JST 

 

2016-2020 
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Ew. POIŚ 

2014-2020/ 

działanie 8.1 

Ew. PROW/ PI 

6B 

29.  Przebudowa 

świetlicy 

wiejskiej w 

miejscowości  

 Wola 

Malkowska  

 

Gmina 

Bogoria 

37 412 210 

EURO 

 

RPOWŚ 2014-

2020/ Działanie 

4.4 

+budżet JST 

Ew. POIŚ 

2014-2020/ 

działanie 8.1 

Ew. PROW/ PI 

6B 

2016-2020 

30.  Rozbudowa 

przedszkola w 

Jurkowicach o 

blok żywieniowy 

oraz 2 oddziały 

przedszkola 

Gmina 

Bogoria 

61 350 868 

EURO 

RPOWŚ 2014-

2020/ Działanie 

7.4 

+budżet JST 

2016-2020 

31.  Remont budynku 

Szkoły 

Podstawowej w 

Jurkowicach, 

przygotowanie do 

przyjęcie VII    i 

VIII klasy wraz z 

przebudową 

kompleksu 

sportowego 

 

Gmina 

Bogoria 

61 350 868 

EURO 

RPOWŚ 2014-

2020/ Działanie 

7.4 

+budżet JST 

2016-2020 

32.  Budowa boisk 

sportowych w 

miejscowościach 

Ceber, 

Domaradzice 

 

Gmina 

Bogoria 

61 350 868 

EURO 

RPOWŚ 2014-

2020/ Działanie 

7.4 

+budżet JST 

Ew. PROW/ PI 

2016-2020 
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6B 

33.  Budowa placów 

zabaw w 

miejscowościach 

Bogoria (Osiedle 

Ujazd), Grzybów, 

Pełczyce, 

Moszyny, Wola 

Malkowska 

Gmina 

Bogoria 

61 350 868 

EURO 

RPOWŚ 2014-

2020/ Działanie 

7.4 

+budżet JST 

 

Ew. PROW/ PI 

6B 

2016-2020 

34.  Internet dla 

mieszkańców 

Gminy Bogoria 

Gmina 

Bogoria 

34 086 206 

EURO 

 

RPOWŚ 2014-

2020/ Działanie 

7.1 

+budżet JST 

Ew. POPC 

2017-2020 

35.  Przebudowa 

zbiorników 

wodnych w 

miejscowościach: 

Witowice, 

Ujazdek,  Wysoki 

Małe, Pęcławice 

Górne, Wola 

Kiełczyńska 

Gmina 

Bogoria 

20 453 874/  

6 821 543 

EURO 

RPOWŚ 2014-

2020/ Działanie 

4.1/4.5 

+budżet JST 

 

Ew PROW/ PI 

4A 

2016-2020 

36.  Inwestycje w 

ramach 

odnawialnych 

źródeł energii 

Gmina 

Bogoria, 

JST, 

związki i 

stowarzysze

nia JST, 

przedsiębior

stwa, 

instytucje 

kultury, 

podmioty 

lecznicze 

34 086 206 

EURO 

RPOWŚ 2014-

2020/ Działanie 

3.1 

+budżet JST 

 

Ew. POIŚ 

2014-2020/ 

działanie 1.1 

2016-2020 
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37.  Wymiana 

oświetlenia 

drogowego na 

energooszczędne 

i/lub budowa 

ścieżek 

rowerowych 

Gmina 

Bogoria 

61 350 868 

EURO 

RPOWŚ 2014-

2020/ Działanie 

3.4 

+budżet JST 

2016-2020 

38.  Termomoderniza

cja obiektów 

użyteczności 

publicznej 

Gmina 

Bogoria, 

JST, 

związki i 

stowarzysze

nia JST, 

spółdzielnie 

i wspólnoty 

mieszkanio

we, policja 

,podmioty 

lecznicze, 

jednostki 

ochotniczej 

i 

Państwowej 

Straży 

Pożarnej  

 

51 99 265 

EURO 

RPOWŚ 2014-

2020/ Działanie 

3.3 

+budżet JST 

 

Ew. POIŚ 

2014-2020/ 

działanie 1.3 

2016-2020 

39.  Inwestycje w 

infrastrukturę 

zdrowotną 

Gmina 

Bogoria 

44 992 070 

EURO 

RPOWŚ 2014-

2020/ Działanie 

7.3 

+budżet JST 

 

2016-2020 

40.  Inwestycje w 

infrastrukturę 

społeczną 

Gmina 

Bogoria 

44 992 070 

EURO 

RPOWŚ 2014-

2020 / Działanie 

7.3 

+budżet JST 

2016-2020 

Projekty wspierające „miękkie” - społeczne 

9.  Przeprowadzenie 

szkoleń 

pracowników  

administracji i 

nauczycieli 

Gmina 

Bogoria 

1 970 471 

EURO 

RPOWŚ 2014-

2020/ 

poddziałanie 

8.4.2 

+budżet JST 

Ew. POWER/ 

działanie 2.4 i 

2016-2020 
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2.10, 2.19 

 

Ew. PROW/ PI 

1C 

10.  Rozwój oferty 

przedszkolnej w 

Gminie Bogoria 

poprzez 

utworzenie 

dodatkowych 

miejsc  w 

oddziale 

przedszkola w 

Kiełczynie 

Gmina 

Bogoria 

13 600 000 

EURO 

 

RPOWŚ 2014-

2020/ 

poddziałanie 

8.3.1 

+budżet JST 

2017-2018 

11.  Zwiększanie 

dostępu do opieki 

nad dziećmi do 

lat 3  

 

Gmina 

Bogoria, 

JST, żłobki 

oraz kluby 

dziecięce i 

ich organy 

prowadzące

, osoby 

fizyczne 

sprawujące 

opiekę nad 

dziećmi do 

lat 3 jako 

dzienni 

opiekunowi

e oraz 

nianie 

11 800 000 

EURO 

 

RPOWŚ 2014-

2020/ 

poddziałanie 

8.1.1 

+budżet JST 

 

Ew. POWER/ 

działanie 2.1 

 

2016-2020 

12.  Wsparcie 

profilaktyki 

zdrowotnej 

Wszystkie 

podmioty z 

wyłączenie

m osób 

fizycznych  

 

10 377 290  

EURO 

 

RPOWŚ 2014-

2020/ 

poddziałanie 

8.2.2 

+budżet JST 

Ew. POWER/ 

działanie 5.1 i 

5.2 

2016-2020 
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13.  Kształcenie 

ustawiczne osób 

dorosłych 

Wszystkie 

podmioty z 

wyłączenie

m osób 

fizycznych  

1 970 471 

EURO 

RPOWŚ 2014-

2020 / 

poddziałanie 

8.4.2 

+budżet JST 

Ew. POWER/ 

działanie 2.4 i 

2.14 

Ew. PROW/ PI 

1C 

2016-2020 

14.  Rozwój 

szkolnictwa 

ponadpodstawow

ego  

 

Wszystkie 

podmioty z 

wyłączenie

m osób 

fizycznych  

 

3 136 479 

EURO 

 

RPOWŚ 2014-

2020 

/poddziałanie 

8.3.4 

+budżet JST 

Ew. POWER/ 

działanie 2.10 

2016-2020 

15.  Rozwój i wysoka 

jakość 

szkolnictwa 

zawodowego  

 

Wszystkie 

podmioty z 

wyłączenie

m osób 

fizycznych  

 

30 351 420  

EURO 

 

RPOWŚ 2014-

2020/ 

poddziałanie 

8.5.1 

+budżet JST 

Ew. POWER/ 

działanie 1.2 i 

2.15 

Ew. PROW/ PI 

1C 

2016-2020 

16.  Przedsięwzięcia 

wspierające 

aktywność i 

integrację 

zwiększająca 

szanse na 

zatrudnienie  

 

Wszystkie 

podmioty z 

wyłączenie

m osób 

fizycznych 

w tym JST 

oraz  

instytucje 

pomocy i 

integracji 

społecznej 

  

33 252 672  

EURO 

RPOWŚ 2014-

2020/ Działanie 

9.1. 

+budżet JST 

Ew. POWER/ 

działanie 2.5 i 

2.6, 2.7 i 2.8, 

2.9, 4.1 

2016-2020 
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17.  Rozwój wysokiej 

jakości usług 

społecznych  

 

Wszystkie 

podmioty z 

wyłączenie

m osób 

fizycznych 

w tym JST 

oraz  

instytucje 

pomocy i 

integracji 

społecznej 

  

 

47 886 942  

EURO 

RPOWŚ 2014-

2020/ 

poddziałanie 

9.2.1 

+budżet JST 

Ew. POWER/ 

działanie 2.5 i 

2.6, 2.7 i 2.8, 

2.9, 4.1 

2016-2020 

 

 

Lp. Nazwa projektu/ 

przedsięwzięcia 

Podmiot 

realizujący 

Kwota 

zaplanowana 

na działanie w 

danym PO 

Źródło 

finansowania 

Planowany 

harmonogram 

realizacji 

6.  Wzrost 

innowacyjności 

przedsiębiorstw 

Przedsiębiorstwa, 

partnerstwa 

przedsiębiorstw, 

jednostek 

naukowych i 

NGO 

61 000 000 

EURO 

RPOWŚ 2014-

2020/ Działanie 

1.2 

Ew. 

POIR/Działanie 

1.1 i 2.1, 4.1 

Ew. 

POPW/Działanie 

1.1, 1.3 

Środki prywatne, 

kredyty, 

pożyczki 

2016-2020 

7.  Wspieranie 

tworzenia i 

poszerzania 

zaawansowanych 

zdolności w 

zakresie rozwoju 

produktów i usług 

przedsiębiorstw 

Przedsiębiorstwa 60 794 983 

EURO 

RPOWŚ 2014-

2020/Działanie 

2.5 

Ew. 

POIR/Działanie 

3.2 

Ew. 

POPW/Działanie 

1.1, 1.2, 1.4 

 

2016-2020 
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Środki prywatne, 

kredyty, 

pożyczki 

8.  Promowanie 

efektywności 

energetycznej i 

korzystania z 

odnawialnych 

źródeł energii w 

przedsiębiorstwach 

Przedsiębiorstwa 20 453 874 

EURO 

RPOWŚ 2014-

2020/Działanie 

3.2 

Środki prywatne, 

kredyty, 

pożyczki 

Ew. POIŚ 

2014-2020/ 

działanie 1.2 

2016-2020 

9.  Promowanie 

przedsiębiorczości, 

w szczególności 

poprzez ułatwianie 

gospodarczego 

wykorzystywania 

nowych pomysłów 

oraz sprzyjanie 

tworzeniu nowych 

firm, w tym 

również poprzez 

inkubatory 

przedsiębiorczości 

Jednostki 

samorządu 

terytorialnego, 

instytucje 

otoczenia 

biznesu 

7 725 598 

EURO 

 

RPOWŚ 2014-

2020/Działanie 

2.2 

+budżet JST 

Środki prywatne, 

kredyty, 

pożyczki 

2016-2020 

10.  Promowanie 

przedsiębiorczości, 

w szczególności 

poprzez ułatwianie 

gospodarczego 

wykorzystywania 

nowych pomysłów 

oraz sprzyjanie 

tworzeniu nowych 

firm, w tym 

również poprzez 

inkubatory 

przedsiębiorczości 

Instytucje 

otoczenia 

biznesu 

7 902 371/  

29 088 903 

EURO  

 

RPOWŚ 2014-

2020/ Działanie 

1.3 lub działanie 

2.1 

Ew. 

POIR/Działanie 

2.3 

Środki prywatne, 

kredyty, 

pożyczki 

2016-2020 

Źródło: opracowanie własne 
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10. Mechanizmy włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji 

 

Na etapie zarówno przygotowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji, jak i jego wdrażania 

i monitoringu niezbędnym elementem jest udział interesariuszy procesu rewitalizacji. 

Istotnym aspektem rewitalizacji jest zaangażowanie jak największej liczby potencjalnych 

partnerów. Umożliwi to społeczności lokalnej czynny udział w kształtowaniu planów rozwoju 

gminy, gdyż to właśnie ta grupa jest w stanie dostarczyć istotnych informacji nt. potrzeb  

i problemów w gminie i pomóc w wyznaczeniu obszarów kryzysowych. Dlatego też władze 

Gminy Bogoria postanowiły stworzyć forum wzajemnej wymiany informacji i dyskusji  

o tym, jaki kształt powinna przybrać rewitalizacja. W dialogu powinno uczestniczyć jak 

najwięcej podmiotów zainteresowanych udziałem w Programie: organizacje pożytku 

publicznego, stowarzyszenia, przedsiębiorcy, spółdzielnie czy też indywidualni mieszkańcy 

Gminy Bogoria. Utworzenie tego rodzaju swoistej platformy dyskusyjnej wymaga 

udostępnienia zainteresowanym szeregu sposobów komunikacji, wyrażania własnych opinii  

i zgłaszania potrzeb. 

Skutecznym sposobem komunikacji bezpośredniej są różnego rodzaju seminaria, konferencje, 

Warsztaty. Za ich pomocą dotrzeć można do dużej grupy potencjalnych partnerów, a forma 

tego rodzaju komunikacji wspiera obustronny przepływ informacji i sugestii. W ten sposób 

można na bieżąco informować lokalną społeczność o możliwościach pozyskiwania 

finansowania inwestycji ze środków zewnętrznych, które przyczynią się m.in. do rozwoju 

gospodarczego gminy. 

Funkcję promocyjną powinna pełnić przede wszystkim komunikacja pośrednia, a więc 

publikacja broszur informacyjnych, ulotek, reklam, plakatów. Warto też przekazywać 

informacje dotyczące rewitalizacji za pośrednictwem lokalnej prasy. Mając na uwadze 

kształtowanie się w Polsce społeczeństwa informacyjnego nie wolno zapomnieć  

o bardzo znaczącym medium, jakim jest Internet – promocja na portalu zapewni skuteczną 

promocję Lokalnego Programu Rewitalizacji, a także pozwoli zainteresowanym na szybki 

dostęp do podstawowych informacji. 

 

ETAP DIAGNOZOWANIA I PRZYGOTOWANIA LPR  

W trakcie opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Bogoria  

i Jurkowice na lata 2016-2025 udział społeczności lokalnej zapewniony został poprzez 

Id: F1F956F0-CDE8-4853-829D-C36C12407D74. Projekt Strona 140



 

141 
 

spotkania konsultacyjne, ankiety wypełniane przez mieszkańców a także możliwość 

wyrażania opinii na temat planowanego procesu rewitalizacji za pośrednictwem strony 

internetowej Urzędu Gminy, na której zamieszczano informacje o postępie prac nad LPR. 

 

SPOTKANIA KONSULTACYJNE 

Na pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne w dniu 14.09.2016 r. w budynku 

Świetlicy Wielkiej w Jurkowicach dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji 

miejscowości Bogoria i Jurkowice zostali zaproszeni mieszkańcy, przedstawiciele organizacji 

pozarządowych oraz przedsiębiorcy. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele 

Gminy Bogoria tj. Z-ca Wójta Zbigniew Borek, pracownik UG Bogoria Pani Marlena 

Chłodnicka oraz sołtys miejscowości Jurkowice. 

Podczas spotkania przedstawiciel firmy ”FRESH-BIZ” – wykonawca dokumentu, 

zaprezentował zgromadzonym uczestnikom spotkania założenia rewitalizacji, omówił 

korzyści płynące z opracowanego programu rewitalizacji w tym możliwości pozyskania 

dofinansowania na inwestycje  w zakresie rewitalizacji oraz przedstawił dotychczas zebrane 

informacje o czynnikach degradujących w miejscowości Jurkowice i Bogoria. W dalszej 

części trwała dyskusja nad problemami i najważniejszymi inwestycjami o charakterze 

rewitalizacyjnym jakie są oczekiwane przez mieszkańców Jurkowic. 

Zgłaszane problemy: 

 Brak zagospodarowania działki obok kompleksu budynków szkolnych (zakrzaczenie, 

nieuregulowany stan prawny, budynki zagrażające bezpieczeństwu a jednocześnie 

stanowiące śmieciowisko i problemy społeczne np. miejsce spożywania alkoholu 

przez osoby mające problemy z alkoholem) 

 Suche drzewa na placu zabytkowego parku w okolicy świetlicy wiejskiej łamiące się 

gałęzie mogą spowodować urazy  

 Brak odpowiedniej organizacji czasu wolnego dla mieszkańców, m.in. wykorzystani 

świetlicy wiejskiej w Jurkowicach np. dodatkowe zajęcia tematyczne dla dzieci, 

integracja społeczeństwa, brak boisk sportowych itp. 

 Zły stan techniczny dróg, który powoduje ograniczenia w komunikacji 

Proponowane działania: 

Id: F1F956F0-CDE8-4853-829D-C36C12407D74. Projekt Strona 141



 

142 
 

 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole, ciągi komunikacyjne z drogą 

dojazdową do szkoły, parkingi 

 Uporządkowanie zakrzaczenia i zagospodarowanie terenu przy szkole 

 Zewnętrzna siłownia przy kompleksie sportowym czy też w obrębie budynku 

świetlicy wiejskiej 

Podczas spotkania uczestnicy uzupełnili anonimowe ankiety w sprawie opracowania LPR-u 

Drugie spotkanie odbyło się w dniu 15.09.2016 r. o godz. 16:00 w budynku Gminnego 

Ośrodka Kultury w Bogorii. Na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące 

opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Bogoria i Jurkowice zostali 

zaproszeni mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy.  

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Gminy Bogoria tj. Wójt Władysław 

Brudek, Zastępca Wójta Zbigniew Borek, pracownik Urzędu Gminy Bogoria Pani Marlena 

Chłodnicka, Pani Sołtys i Radna miejscowości Bogoria. 

Podczas spotkania przedstawiciel firmy ”FRESH-BIZ”– wykonawca dokumentu, 

zaprezentował zgromadzonym uczestnikom spotkania założenia rewitalizacji, omówił 

korzyści płynące z opracowanego programu rewitalizacji w tym możliwości pozyskania 

dofinansowania na inwestycje  w zakresie rewitalizacji oraz przedstawił dotychczas zebrane 

informacje o czynnikach degradujących w miejscowości Jurkowice i Bogoria. W dalszej 

części trwała dyskusja nad problemami i najważniejszymi inwestycjami o charakterze 

rewitalizacyjnym jakie są oczekiwane przez mieszkańców Jurkowic. 

Zgłaszane problemy: 

 Potrzeba przebudowy drogi wojewódzkiej – projektowana obwodnica Bogorii, 

 Zatłoczone parkingi w centrum rynku, 

 Duży hałas i natężony ruch w centrum spowodowany przebiegiem drogi 

wojewódzkiej, 

 Problemy ze starym wodociągiem żeliwnym – awarie konieczność kompleksowej 

wymiany, 

 Mało miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców  

 Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych na terenie rynku. 

 

Proponowane działania: 
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 Budowa obwodnicy Bogorii – trwają już prace związane z wyborem wariantu 

inwestycji 

 Przebudowa i reorganizacja centrum Bogorii – rynku (reorganizacja ruchu, nasadzenia 

drzew i zieleni, wyodrębnienie większej ilości miejsc postojowych, wymiana sieci 

technicznych m.in. wodociągu żeliwnego, starej kanalizacji, zagospodarowanie terenu 

rekreacyjnego) 

 Oświetlenie uliczne energooszczędne, 

 Rozbudowa kompleksu szkolnego o np. basen, modernizacja szkół, 

 Budowa miejsc rekreacyjnych przy zalewie 

            W dniu 27 września 2016 r. w budynku Urzędu Gminy w Bogorii odbyło się 

kolejne spotkanie poświęcone opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Bogoria. Przedstawiciel firmy ”FRESH-BIZ” – wykonawca dokumentu, zaprezentował 

obecnym Radnym oraz sołtysom ogólne założenia rewitalizacji, omówił korzyści płynące  

z opracowanego programu rewitalizacji oraz przedstawił zebrane informacje o czynnikach 

degradujących na terenie wskazanym do rewitalizacji. Poinformował także, iż skuteczność 

procesu rewitalizacji będzie zależała od partycypacji społecznej. W związku z tym 

powyższym Program opracowywany jest przy udziale mieszkańców, środowisk społecznych, 

zawodowych i gospodarczych na tego typu konsultacjach społecznych. 

Zgłaszane problemy: 

 Potrzeba przebudowy drogi wojewódzkiej – projektowana obwodnica Bogorii 

 Zatłoczone parkingi w centrum rynku, 

 Duży hałas i natężony ruch w centrum spowodowany przebiegiem drogi 

wojewódzkiej, 

 Problemy ze starym wodociągiem żeliwnym – awarie konieczność kompleksowej 

wymiany 

 Brak inwestorów zewnętrznych potencjalnie dających miejsca pracy 

 Wypadki i kolizje drogowe w centrum Bogorii (również śmiertelne) 

 Złe rozwiązania lokalizacji przystanków autobusowych niebezpieczeństwo wypadków 

z udziałem pieszych 
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Proponowane działania: 

 Budowa obwodnicy Bogorii – trwają już prace związane z wyborem wariantu 

inwestycji 

 Przebudowa i reorganizacja centrum Bogorii – rynku (reorganizacja ruchu, nasadzenia 

drzew i zieleni, wyodrębnienie większej ilości miejsc postojowych, wymiana sieci 

technicznych m.in. wodociągu żeliwnego, starej kanalizacji, zagospodarowanie terenu 

rekreacyjnego) 

 Oświetlenie uliczne energooszczędne, 

 Rozbudowa kompleksu szkolnego o np. basen, modernizacja szkół, 

 Budowa miejsc rekreacyjnych przy zalewie 

 Inwestycje w odnawialne źródła energii w obiektach użyteczności publicznej 

 Dostosowywanie infrastruktury publicznej do osób starszych 

 Reorganizacja komunikacji – przebudowa przystanków autobusowych 

Podczas spotkania uczestnicy uzupełnili anonimowe ankiety w sprawie opracowania LPR-u 

Zdjęcia ze spotkań konsultacyjnych na temat LPR z mieszkańcami gminy Bogoria 
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ETAP  WDRAŻANIA I MONITOROWANIA LPR 

Szansą na powodzenia wdrażanych projektów rewitalizacyjnych na zdegradowanych 

obszarach Gminy Bogoria jest wzajemna współpraca pomiędzy sektorem społecznym, 

gospodarczym  
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i publicznym. W związku z tym określenie zasad i sposobów współuczestnictwa wszystkich 

interesariuszy jest kluczowym elementem osiągnięcia zgodności podejmowanych działań  

z potrzebami i oczekiwaniami społeczności lokalnej, marginalizowania konfliktów, a także 

jest podstawą do zbudowania świadomego społeczeństwa. Partnerstwo trzech sektorów: 

publicznego, społecznego i gospodarczego, zmierza do realizacji wspólnego celu, jakim jest 

wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej. 

 

Osiągnięcie zaplanowanego celu i zakładanych rezultatów zapewni: 

 wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnej 

poprzez skoordynowanie działań w ramach kilku wspólnych i kompleksowych 

projektów ukierunkowanych dla wszystkich uczestników;  

 wykorzystanie kompetencji i zasobów będących w dyspozycji gminy, kapitału 

ludzkiego oraz potencjału organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców;  

 wsparcie innowacyjności proponowanych rozwiązań, umożliwiającą rozwój 

gospodarczy regionu. 

11.  System wdrażania i monitorowania 

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bogoria na lata 2016-2025 zawiera katalog działań 

przewidzianych do realizacji, które cechuje wielosektorowość podmiotów odpowiedzialnych 

za ich realizację, a także kompleksowość oczekiwanych efektów. Prawidłowa koordynacja 

przewidzianych w programie zadań, jak również właściwe zarządzanie programem możliwe 

jest poprzez przyjęcie systemu wdrażania, zapewniającego pełną partycypację interesariuszy 

procesu rewitalizacji. W tym celu powołany zostanie Zespół ds. Rewitalizacji, którego 

funkcjonowanie oparte będzie na partycypacyjnym modelu współpracy wybranych 

pracowników Urzędu Gminy Bogoria z interesariuszami procesu rewitalizacji.  

 

 

Głównym zadaniem Zespołu jest koordynowanie wdrażania, monitorowanie i bieżąca ocena 

procesu rewitalizacji, jak również reagowanie na problemy i działania korygujące 

umożliwiające prawidłową realizację procesu rewitalizacji oraz  jego aktualizację, jeśli 

zajdzie taka potrzeba. Ponadto reprezentanci Zespołu obecni będą podczas lokalnych 

wydarzeń (w tym w szczególności wydarzeń zaplanowanych w ramach LPR) w celu 
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rozpowszechniania idei rewitalizacji, udzielania informacji oraz zbierania uwag, propozycji  

i opinii od mieszkańców na temat przedsięwzięć, Programu i potrzeb rewitalizacyjnych.  

Celem monitorowania jest więc określenie postępu rzeczowo-finansowego projektów 

rewitalizacyjnych oraz zapewnienie zgodności ich realizacji z wcześniej zatwierdzonymi 

założeniami. Monitorowanie realizacji LPR to ciągły i systematyczny proces zbierania  

i analizowania danych ilościowych oraz jakościowych, który umożliwia opisanie aktualnego 

stanu realizacji LPR. Polega na bieżącej obserwacji postępu finansowo-rzeczowego 

projektów rewitalizacyjnych, która pozwala ocenić stan zaawansowania realizacji 

przedsięwzięć oraz stwierdzić czy są realizowane zgodnie z założeniami, jakie zostały 

przyjęte na etapie ich planowania. Jest to proces bieżący i ciągły przez cały okres wdrażania 

LPR oraz trwałości realizowanych projektów. 

W celu prawidłowego procesu monitoringu założono analizowanie efektów wg. dwóch typów 

wskaźników: wskaźniki produktu oraz rezultatu. Produkt to bezpośredni i materialny efekt 

realizacji przedsięwzięcia mierzony za pomocą konkretnych wielkości. Natomiast rezultat 

określa się jako bezpośredni i natychmiastowy wpływ zrealizowanego zadania na obszar 

rewitalizacji, uzyskany w krótkim czasie po zrealizowaniu projektu.  

Planowane do monitorowania wskaźniki produktu i rezultatu LPR-u 

Wskaźnik produktu: 

 Liczba zrealizowanych projektów  inwestycyjnych „twardych” 

 Liczba zrealizowanych projektów społecznych „miękkich” 

 Liczba zrewitalizowanych obiektów 

 Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów 

Podmioty realizujące projekty rewitalizacyjne zobowiązane do przekazania do Urzędu Gminy 

Bogoria informacje w zakresie projektów, w tym: 

 Stan zaawansowania przygotowania/ realizacji projektu, 

 Osiągnięte wartości wskaźników produktu i rezultatu  

 Problemy w realizacji działań zaplanowanych w projekcie wraz z uzasadnieniem 

 Ewentualne zmiany wpływające na efekt końcowy projektu,  

 

System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bogoria jest realizowany  

w oparciu o przepisy regulujące sposoby wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. 
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Gmina,  korzystając ze środków finansowych funduszy strukturalnych UE zobowiązane jest 

przestrzegać zasad i procedur wspólnotowych.  

Dla zadań wynikających z LPR przewiduje się model wdrażania oparty na wymianie 

informacji z poszczególnymi podmiotami realizującymi wskazane zadania. Stała wymiana 

informacji pozwoli zoptymalizować proces wdrażania LPR oraz dokładnie określić postęp 

realizacji poszczególnych zadań.  

Lokalny Program Rewitalizacji realizowany będzie w horyzoncie czasowym 2016-2025.  

Warunkiem niezbędnym dla pełnego wdrożenia zadań gminnych Programu jest również 

uwzględnianie wydatków z nim związanych w kolejnych budżetach na lata 2016 - 2020.  

Funkcje zarządcze i koordynujące Program Rewitalizacji będzie pełnił Wójt Gminy, m.in. 

nadzorując prace diagnostyczne i planistyczne oraz przeprowadzał cykliczne oceny efektów. 

Bieżące działanie w imieniu Wójta Gminy Bogoria będzie pełnił powołany koordynator, do 

którego obowiązków będzie należało: 

• zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu 

realizacji projektów w ramach Programu,  

• zapewnienie zgodności realizacji Programu z poszczególnymi dokumentami programowymi 

wyższego rzędu np. Wieloletni Plan Inwestycyjny, budżet Gminy, Wieloletnia Prognoza 

Finansowa oraz inne gminne programy, 

• zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji 

Programu, 

• przygotowanie rocznych raportów dotyczących wdrażania Programu, 

• dokonanie oceny ex-post po zakończeniu realizacji Programu, 

• zwoływanie narad poszczególnych jednostek zainteresowanych określonymi projektami. 

Ponadto, zostanie powołany zespół ds. rewitalizacji, w skład którego wejdą przedstawiciele 

wszystkich kluczowych sektorów Gminy Bogoria, tj.: 

- Sektor publiczny, 

- Przedsiębiorcy, 

- Liderzy społeczni, 

- Organizacje pozarządowe, 

- Kościelne osoby prawne. 
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Powołanie członków ww. zespołu nastąpi w sposób transparentny i dostępny dla wszystkich 

zainteresowanych stron. Opisany sposób zarządzania procesami rewitalizacji gwarantuje 

długofalowy, kompleksowy i wielowątkowy system monitoringu podejmowanych działań. 

 

W celu sprawnego i efektywnego wdrażania Programu Rewitalizacji Gminy Bogoria 

niezbędne jest ciągłe monitorowanie efektów rzeczowych projektów, wchodzących w zakres 

Programu oraz wydatków na ich realizacje. Sam proces monitorowania obejmuje zbieranie 

danych, obrazujących tempo i jakość wdrażania projektów. Za proces monitorowania  

i raportowania odpowiadać będzie Wójt Gminy Bogoria wraz z Urzędem Gminy oraz 

gminnych jednostek organizacyjnych, a także inne podmioty realizujące zadania zawarte  

w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Wewnętrznie za gromadzenie danych obrazujących 

efekty rzeczowe związane z wdrażaniem zadań ujętych w Programie odpowiedzialny będzie 

Koordynator ds. Rewitalizacji, natomiast za monitorowanie wydatków odpowiedzialny będzie 

Skarbnik Gminy Bogoria. 

Ocena wykonania Lokalnego Programu Rewitalizacji powinna zawierać następujące dane: 

• rzeczywiste oraz zawarte w poszczególnych wnioskach daty rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych projektów, 

• metody zarządzania projektami w czasie ich realizacji oraz po wdrożeniu poszczególnych 

projektów, 

• ocenę społeczną oddziaływania poszczególnych projektów, 

• szczegółowy wykaz kosztów poniesionych w fazie realizacji projektu oraz jego 

funkcjonowania. 

Ocena stanowić będzie podstawę sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji na kolejny 

okres programowania. W celu zachowania aktualności opracowania prowadzony będzie stały 

monitoring postępów realizowanych zgodnie z założeniami programu projektów.  

Ważnym elementem realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji jest promocja dokumentu 

wśród beneficjentów docelowych. Istotą działań promocyjnych jest poinformowanie możliwie 

największej liczby mieszkańców o ostatecznych zapisach i zaproszenie do aktywnego udziału 

w pracach na rzecz realizacji zamierzonych celów. Poprzez właściwe przeprowadzenie 

działań w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku przyjętego Lokalnego Programu 

Rewitalizacji rozumie się umieszczenie najważniejszych zapisów Programu do informacji 

publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy. Za właściwe informowanie  
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i promocje Lokalnego Programu Rewitalizacji na poziomie miasta odpowiedzialny będzie 

organ wykonawczy tj. Wójt Gminy Bogoria. Informacja o ostatecznym wykazie zadań 

zawartych w dokumencie, w tym harmonogram ich realizacji będzie udostępniana  

w następujący sposób: publikacja Programu oraz jego oceny, korekty i analizy na stronach 

internetowych gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.  

Grupami docelowymi promocji Programu Rewitalizacji będą: 

 społeczność lokalna, 

 organizacje pozarządowe, 

 przedsiębiorcy, 

 partnerzy społeczno-gospodarczy,  

 media. 
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Uzasadnienie

do Uchwały nr ...................

Rady Gminy Bogoria

z dnia 27 stycznia 2017 r.

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 jednym z kluczowych
obszarów wsparcia jest rewitalizacja. W świetle obowiązujących warunków finansowania
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 warunkiem
niezbędnym przy ubieganiu się o dotację na projekt rewitalizacyjny będzie ujęcie go
w Programie rewitalizacyjnym uchwalonym przez Radę Gminy.

Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Bogoria i Jurkowice na lata 2016-2025, stanowi
rozwinięcie działań w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych, prowadzonych dotychczas na
obszarze gminy. Przy opracowaniu Programu uwzględnione zostały zalecenia zawarte w „Wytycznych w
zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”.

Lokalny Program Rewitalizacji ujmuje propozycje rozwiązania wskazanych problemów
w sposób kompleksowy i zawiera działania będące odpowiedzią w aspekcie społecznym, ekonomicznym,
przestrzennym, technicznym oraz środowiskowym i kulturowym związanych zarówno z danym obszarem,
jak i jego otoczeniem. Program to przede wszystkim narzędzie do planowania, koordynowania i
integrowania różnorodnych projektów z zakresu rewitalizacji, który opracowywany i przyjmowany jest
przez samorząd gminy w drodze uchwały na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym.

Lokalny Program Rewitalizacji odzwierciedla starania władz Gminy o dokonanie kompleksowych
zmian w przestrzeni oraz – przede wszystkim – w społeczności lokalnej gminy. Zmiany te zmierzają w
kierunku rozwiązywania problemów w sferze społecznej, a także przestrzennej, bezpośrednio powiązanej z
problemami technicznymi oraz przestrzenno-funkcjonalnymi. Zaplanowane do realizacji w ramach
Programu działania służyć będą aktywizacji społeczno-zawodowej, przeciwdziałaniu wykluczeniu
społecznemu, odnowieniu cennej przestrzeni historycznej i rozwojowi gospodarczemu gminy Bogoria.

W tym celu w ramach przedmiotowego Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Bogoria i
Jurkowice na lata 2016-2025 dokonano:

− pełnej diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego wskazanego w programie rewitalizacji
oraz zdefiniowano dotykające go problemy. Diagnoza obejmuje łącznie kwestie społeczne, ekonomiczne,
przestrzenne - infrastrukturalne i środowiskowe, a także kulturowe (w tym związane z dziedzictwem
kulturowym) i techniczne,

− właściwego doboru narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego obszaru,

− zsynchronizowania uzupełniających się działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej
(infrastrukturalnej i środowiskowej),

− ustalono hierarchię potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych i wyznaczono projekty kluczowe,

− zrealizowano wynikającą z art. 5 rozporządzenia nr 1303/2013 zasadę partnerstwa polegającą na
łączeniu szerokiego grona partnerów (w szczególności lokalnych społeczności

i przedsiębiorców, a także ekspertów) w procesy programowania i realizacji projektów rewitalizacyjnych
w ramach programów operacyjnych oraz konsekwentnego, otwartego

i trwałego dialogu oraz z tymi podmiotami i grupami, których rezultaty rewitalizacji mają dotyczyć.

Prace związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji realizowane były przy aktywnym
udziale społeczeństwa, które na etapie tworzenia dokumentu miało możliwość wniesienia swoich
pomysłów, opinii, stanowisk, sprzeciwu. Konsultacje społeczne były skierowanie do szerokiego grona
odbiorców: mieszkańców gminy Bogoria, przedstawicieli sektora gospodarczego, pozarządowego.
Zaangażowanie mieszkańców, organizacji pozarządowych i partnerów społecznych spoza JST przebiegało
na etapie uzgadniania zapisów dokumentu strategicznego m.in. w zakresie identyfikacji przedsięwzięć
rozwojowych (ankiety, wywiady z mieszkańcami, udział w spotkaniach konsultacyjnych).
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