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Wstęp
Poprzez rewitalizację rozumie się kompleksowy, skoordynowany, wieloletni proces
przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, prowadzony
na obszarze zdegradowanym. Jest on inicjowany przez jednostkę samorządu
terytorialnego, w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, w
szczególności poprzez nadanie mu nowej

jakości

funkcjonalnej

i

stworzenie warunków do jego rozwoju , w oparciu o charakterystyczne
uwarunkowania

endogeniczne.

Jej

celem

jest

także

zachowanie

walorów

historycznych (w tym głównie urbanistycznych i architektonicznych), podkreślenie
ich unikatowej specyfiki, co może zwiększyć ich atrakcyjność turystyczną, a tym
samym przyczynić się do wzrostu szans rozwojowych.
O powodzeniu zadań rewitalizacyjnych decyduje w dużym stopniu skumulowanie
działań inwestycyjnych na danym obszarze, co przyczynia się do osiągnięcia
odpowiedniej skali przeobrażeń. Punktem odniesienia dla planowania i realizacji
przedsięwzięć rewitalizacyjnych powinien być przede wszystkim kontekst społeczny.
Dokumentem

niezbędnym do ubiegania się

o

środki

RPO

Województwa

Świętokrzyskiego 2007-2013 na rewitalizację jest Lokalny Program Rewitalizacji
(LPR).
Niniejszy dokument – tj. Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości
Bogoria na lata 2008-2020 – został przyjęty przez Radę Gminy Bogoria i będzie
koordynowany przez władze samorządowe tej gminy. Jest to wieloletni program
mający na celu rewitalizację obszaru stanowiącego centrum gminy Bogoria,
realizowany zgodnie ze strategią rozwoju województwa świętokrzyskiego oraz
komplementarny z narodowymi oraz lokalnymi dokumentami strategicznymi.
Dokument ten składa się części diagnostycznej, opisującej w skwantyfikowanych
sposób, stan istniejący na planowanym do rewitalizacji terenie miejscowości Bogoria
oraz z części planistycznej, w której przedstawiono i opisano cele i zadania
rewitalizacji oraz opisano kwestie wdrożeniowe, monitoringu i aktualizacji.
Dokument zamykają wyniki konsultacji społecznych, które były podstawą przy
konstrukcji planu rewitalizacyjnego dla Bogorii.
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I. Zakres pojęciowy rewitalizacji.
By uniknąć błędów w rozumieniu pojęć, które w powszechnym użyciu niestety dość
często są mylone i na przykład nie „rewitalizować kamienicy”, należy zacząć od
definicji pojęć związanych z rewitalizacją.
Pojęcia podstawowe:
-

lokalny program rewitalizacji (LPR) — to zatwierdzony uchwałą rady
miasta lub gminy, wieloletni program, przyjęty i koordynowany przez
jednostkę samorządu terytorialnego, mający na celu rewitalizację określonego
obszaru zdegradowanego lub obszarów zdegradowanych, realizowany zgodnie
z określonym harmonogramem czasowym i finansowany z określonych źródeł;

-

obszar objęty programem rewitalizacji – oznacza obszar, dla którego
opracowano i wdraża się program rewitalizacji

-

projekt rewitalizacyjny / działanie rewitalizacyjne – przedsięwzięcie,
które jest częścią programu rewitalizacji, w ramach, którego realizowane są
zadania inwestycyjne, społeczne lub ekonomiczne.

Definicje (pojęcia):
-

remont — tj. przywrócenie takiego stanu (np. budynku), jaki istniał na
początku poprzedniego cyklu jego eksploatacji;

-

modernizacja — tj. remonty uzupełnione o wprowadzanie nowych, lepszych,
sprawniejszych lub nawet dodatkowych, podnoszących komfort, elementów
wyposażenia;

-

rewaloryzacja — tj. przywrócenie wartości, czyli remont lub modernizacja
obiektów
o szczególnej wartości zabytkowej; rewaloryzacja wymaga dodatkowych prac
badawczych i realizacyjnych mających na celu wyeksponowanie wartości
zabytkowych lub kulturowych budynków, czy zespołów architektonicznych;

-

rehabilitacja – tj. oznacza "przywrócenie do sprawności", usunięcie defektów
na terenie jeszcze funkcjonującym, usunięcie pewnych dysfunkcji nie
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zmieniających jednak pierwotnie wskazanych funkcji terenu (zrehabilitowany
teren przemysłowy pozostaje nadal terenem przemysłowym);
-

rewitalizacja – tj. w dosłownym znaczeniu "przywrócenie do życia",
rewitalizacja obejmuje swym zakresem wszystkie powyższe terminy odnoszące
się

do

kompleksowych

akcji

podejmowanych

w

obszarach

miasta/miejscowości, szczególnie starych dzielnicach zdegradowanych pod
każdym względem (tj. przestrzennym, estetycznym, infrastrukturalnym,
komunikacyjnym, gospodarczym, społecznym, funkcjonalnym); rewitalizacja
wiąże działania remontowe, modernizacyjne, rewaloryzacyjne i rehabilitacyjne
z działaniami zmierzającymi do ożywienia gospodarczego i społecznego.
Źródło: A, Rewitalizacja. Rehabilitacja. Restrukturyzacja. Odnowa miast, [Red.] Ziobrowski Z., Ptaszycka-Jackowska D.,
Rębowska A., Geissler IGPiK, Kraków 2000

Pierwszym działaniem w procesie rewitalizacji jest wyznaczenie rewitalizacyjnych
stref działań i określenie kierunków odnowy.
Strefy takie mogą mieć strukturę ciągłą lub wielkoobszarową z wyodrębnionymi
podstrefami i podporządkowanymi im obszarami.
Kolejny element to wskazanie operacji (działań, zadań), które mogą być
przeprowadzone w różnym czasie i na różną skalę, zależnie od wysokości środków
finansowych pozostających w dyspozycji operatora działań rewitalizacyjnych,
przyjętych rozwiązań prawnych i organizacyjnych.
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II. Położenie gminy.
Przedmiotem projektu będzie rewitalizacja miejscowości Bogoria, stanowiącej
centrum gminy Bogoria.

Gmina Bogoria

Położenie geograficzne i administracyjne

Teren gminy Bogoria stanowi obszar graniczny trzech jednostek geograficznych: Gór
Świętokrzyskich, Wyżyny Sandomierskiej i Pogórza Szydłowskiego. Północna część
gminy wkracza w poludniowo-wschodnią część Pasma Wygiełzowskiego, część
południowo-zachodnią i południową stanowi obszar Pogórza Szydłowskiego.
Wszystkie wyżej wymienione regiony wchodzą w skład makroregionu Wyżyny
Kielecko-Sandomierskiej.
Pod względem administracyjnym gmina Bogoria leży w poludniowo-wschodniej
części województwa świętokrzyskiego, w powiecie staszowskim. Graniczy ona 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 12.341 ha
(123, 41 km2). W skład gminy Bogoria wchodzi aktualnie 37 sołectw.
Źródło: http://bogoria.tbu.pl/
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Położenie gminy Bogoria na mapie powiatu staszowskiego

Źródło: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Gminy_bogoria.svg

Ukształtowanie powierzchni

Gmina

Bogoria

posiada

silnie

urozmaiconą

rzeźbę

terenu,

wynikającą

z

rozgraniczenia
się na jej terenie trzech regionów geograficznych. Część północna gminy posiada
rzeźbę falistą i wysoko falistą. Występują tu dość znaczne deniwelacje między
wyniesieniami a dnami rozcięć erozyjnych, wszystkie rozcięcia charakteryzują się
dość

stromymi

stokami.

Między

poszczególnymi

wyniesieniami

Pasma

Wygiełzowskiego występują zagłębienia w kształcie niecek różnej wielkości.
Największa z nich

rozciąga się na obszarze wsi

Przyborowice i

Ceber.

Część gminy leżąca na Pogórzu Szydłowskim posiada rzeźbę nisko falistą z
łagodnymi stokami wyniesień oraz stromymi stokami dolin cieków, przecinających
obszar wsi Zimnowoda i Wola Malkowska. W części gminy zajętej przez Wyżynę
Sandomierską występuje rzeźba falista ze średnimi stokami wąwozów i małych
cieków bez nazw. Występują tu płaskie wierzchowiny i nieckowate zagłębienia.
Morfologia obszaru gminy Bogoria charakteryzuje się dość znacznym nachyleniem
terenu z północy na południe i południowy wschód, o czym świadczy adekwatność
rzek oraz różnice wysokości. 362 m n.p.m. to punkt najwyższego wzniesienia w
północnej części gminy (Ceber), natomiast najniżej położony teren znajduje się w
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południowo-wschodniej części gminy (Budy) i wynosi 194,5 m n.p.m. wysokości.
Różnica wysokości względnej wynosi, zatem 167,5 m n.p.m.
Źródło: http://bogoria.tbu.pl/

Powierzchnia i liczba ludności

Według danych z roku 2007, gmina Bogoria zajmuje obszar 123,41km².
Opis

Kobiety

Ogółem

Mężczyźni

jednostka

osób

%

osób

%

osób

%

populacja

8053

100

4025

49,9

4028

50,1

Przynależność gminy do związków gmin:

Gmina Bogoria należy do:


Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki



Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego



Stowarzyszenia Gmin Małopolski

Warunki klimatyczne

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.
Łącznic, więc okres wegetacyjny waha się od 218 dni w południowej do 205 dni w
północnej części gminy.
Oto

inne

dane

charakteryzujące

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
Źródło: http://bogoria.tbu.pl/
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III. Charakterystyka obecnej sytuacji w miejscowości i gminie.
1. Zagospodarowanie przestrzenne
Bogoria jest gminą wiejską. Zabudowa wsi to w większości zabudowa typu ulicowego
(wsie „ulicówki”).
Największa intensywność zabudowy jest w centrum gminy tj. w miejscowości Bogoria,
gdzie zachował się stary układ urbanistyczny. Sama zabudowa tego centrum jednak,
ze względu na kolejne częste niszczenia Bogorii w historii, w większości jest
współczesna.
Politykę

przestrzenną

przestrzennego,

który

gminy
został

reguluje

Plan

opublikowany

w

zagospodarowania
Dzienniku

Urzędowym

Województwa Świętokrzyskiego Nr 50, poz. 793 i 794 w dniu 22 marca 2007 roku.
Załączniki (mapy) do Planu są do wglądu w Urzędzie Gminy Bogoria, pokój nr 5

Własność gruntów i budynków

Własność gruntów na terenie gminy
Komunalne (gminy)

1,5 %

Prywatne

94%

Spółdzielcze

0,5%

Inne

4%

Własność gruntów na terenie rewitalizowanym
Komunalne (gminy)

40%

Prywatne

60%

Spółdzielcze

-

Inne

-

Mienie komunalne Gminy stanowi powierzchnię ogółem 107,85 ha,
do tego dochodzą drogi gminne, które nie są skomunalizowane (ok. 50 ha).
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W skład mienia wchodzą budynki stanowiące własność Gminy:
siedziba Urzędu Gminy
budynek Domu Kultury w Bogorii
budynek Domu Kultury w Przyborowicach
budynek Policji
pięć budynków szkolnych
budynek Ośrodka Zdrowia w Bogorii
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Kontekst historyczny

Historia Bogorii sięga początków XI wieku. Ale to XVII wiek był tym w którym
Bogoria otrzymała nowy impuls do rozwoju. W 1616 Krzysztof Bogoria Podłęcki nadał
prawa miejskie i nazwę Bogorii oraz ustanowił 3 jarmarki. W 1620 roku wybudowano
na wzgórzu w Bogorii drewniany kościół i klasztor. Na przełomie XVII i XIX
wieku miasteczko kwitło. Istniała fabryka sukna i szereg warsztatów rzemieślniczych.
Herb Bogoria tworzą dwie białe złamane strzały położone w czerwonym polu
żeleźcami w przeciwne strony, jedna do góry, a druga do dołu. Typowy herb polski
składa się z tarczy herbowej, hełmu, korony i klejnotu. Wśród 15 rodzin szlacheckich
pieczętujących się herbem Bogoria i zaliczonych do klejnotnych byli też Podłęscy z
Połęża, z których Krzysztof, właściciel Zimnowody, Małej Wsi, Wysokich, Mostków i
in. Wiosek, uchodzi za założyciela miasta o nazwie Bogoria. Otrzymał on od króla
Zygmunta III Wazy przywilej na utworzenie nowej miejscowości.
W 1619r. Bogoria dostaje zezwolenie królewskie na organizowanie trzech jarmarków
w roku, zaś w 1645 r. Od króla Władysława IV przywilej na 5 jarmarków. Miały one w
dawnej Polsce podstawowe znaczenie dla rozwoju tego typu miejscowości. Miasto
oczywiście nie powstało od razu, rodziło się lat kilkadziesiąt stopniowo wzbogacając o
nowe instytucje i placówki. Mieszkańcy otrzymali od właściciela place pod budowę
domów, a także grunty do uprawy. Przeznaczono też do poszerzenia miejskich
terenów graniczące z Zimnowodą i Szczeglicami zarośla do wykarczowania.
Drugi z kolei właściciel Bogorii zbudował na rynku ratusz, który zapewne spłonął
podczas wielkiego pożaru miasta w 1770 r. Kolejni właściciele Bogorii starali się
stosownymi przywilejami wzmocnić gospodarczo miasto, żeby mogło konkurować z
pobliskim Staszowem i Iwaniskami. Mieszczanie mogli uprawiać wszystkie rzemiosła,
skupiać się w cechy. Bogoria nie zrobiła olśniewającej kariery, rozwijała się jak inne
tej skali miasteczka Sandomierszczyzny. W czasach stanisławowskich funkcjonowała
w mieście fabryka sukna niższego gatunku.
W pierwszych dziesiątkach lat XIX w. czynnych tu było kilka warsztatów szewskich,
tkackich, bednarskich, garncarskich, kuśnierskich i innych rzemiosł. Zaspokajały one
potrzeby lokalnego rynku. Handel natomiast zdominowany był przez Żydów, którzy
zamieszkiwali w domach w rynku. W 1820 r. w Bogorii mieszkało 362 mieszkańców
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wyznania chrześcijańskiego i 133 wyznania mojżeszowego. Dla kondycji finansowej
mieszkańców Bogorii duże znaczenie miała struktura jarmarków.
W swych dziejach Bogoria przeżywała dłuższe okresy spokojnej egzystencji,
przerywanej wojnami bądź pożarami, które mocno doskwierały mieszkańcom.
Zwarta, drewniana zabudowa, dachy kryte gontem bądź strzechą, łatwo poddawały
się płomieniom. Groźny pożar wybuchł 23 czerwca 1893 r. kiedy to spaliła się przeszło
połowa miasta. Kolejny pożar powstał 22 kwietnia 1914 r. - wtedy również uległa
zniszczeniu połowa zabudowy.
W 1915 r. Ziemia bogoryjska znalazła się pod zarządem austriackim, od 1916 r. w
zależnym od Austrii i Niemiec utworzonym Królestwie Polskim (w jego austriackiej
części). Na szczęście pobyt Austriaków miał wtedy miastotwórczy charakter (choć
praw miejskich utraconych w 1869 r. Bogoria do dzisiaj nie odzyskała). Zbudowali oni
w okresie od grudnia 1915 r. do lipca 1917 r. linię kolei wąskotorowej (o
prześwicie 600mm), która przechodziła przez znaczną połać ziemi bogoryjskiej.
Oczywiście dla potrzeb militarnych. Najpierw powstał odcinek od Jędrzejowa do
Motkowic, a Później do Chmielnika i stąd przez Raków do Bogorii i dalej do Staszowa.
Po odzyskaniu niepodległości Polski w 1918 roku Bogoria znalazła się na peryferiach
powiatu sandomierskiego. Rozwinęła się kolejka wąskotorowa. Bogoria była
węzłową stacją i dawała zatrudnienie większości mieszkańców osady.
Kolejna wojna przyszła do Bogorii 8 września 1939 r. kiedy to osadę zajęła niemiecka
5 Dywizja Pancerna. Okupacja hitlerowska przebiegała w Bogorii podobnie jak i
innych miejscowościach regionu. Nie wszyscy biernie poddali się okupantowi.
Odbywało się na terenie gminy tajne nauczanie, a także silnie rozwinięty był ruch
oporu spod znaku BCH i ZWZ-AK. Zaznaczyli też swoją obecność legendarni
partyzanci "Jędrusie", którzy tu mieli swoje kwatery, a także znajdował się punkt
rozdzielczy tajnej gazety "Odwet". Upamiętnia ten oddział tablica na frontonie
kościoła parafialnego zaprojektowana przez inż. Stanisława Łodygowskiego z
Poznania oraz przy ul. Jędrusiów w miejscu dawnej kwatery oddziału u Wiktorii
i Wacława Górskich pomnik autorstwa artysty rzeźbiarza Gustawa Hadyny.
Okupacja hitlerowska zaznaczyła się złowrogo w dziejach Bogorii. Kilkudziesięciu
mieszkańców osady straciło życie z rąk okupanta niemieckiego, w czasie działań
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frontowych, a także w wyniku represji stalinowskich (m.in. zginęli z rąk NKWD
uwięzieni w Ostaszkowie policjanci z posterunku Państwowej Policji). Groźne były dla
mieszkańców tej okolicy koniec lata i jesień 1944 roku oraz przełom 1944 i 1945 r.
Kiedy to Bogoria znalazła się w ogniu zażartych walk niemiecko - sowieckich na
krańcach przyczółka sandomiersko - baranowskiego. Linia frontu przechodziła przez
osadę, która osiem razy przechodziła z rąk do rąk.
Po

zajęciu

Bogorii

przez

Armię

Czerwoną

niemieckie

lotnictwo

totalnie

zbombardowało osadę - na domy spadały nawet ciężkie bomby. Ginęli nie tylko
żołnierze, ale również ludność cywilna. W wyniku nalotów i walk 95% zabudowy
Bogorii legło w gruzach. Ocalały tylko nieliczne obiekty, kościół, plebania, szkoła i
zaledwie kilka domów, m.in. Wiktorowskich, Machniaków, Kosowiczów, Rożków. Po
wyparciu wojsk niemieckich Bogoria zajęta została przez Armię Czerwoną, która
opuściła ten teren po rozpoczęciu wielkiej ofensywy w styczniu 1945 r. Po wojnie
gmina Bogoria długo leczyła rany. Ludzie zmuszeni byli do mieszkania w
ziemiankach. Powoli poprawiały się warunki życia. Rozbudowano stację kolejową
i połączenia kolejowe, przeprowadzono elektryfikacje i ulepszono sieć drożną.
Powstała nowa zabudowa.
Wykorzystano opis historii Bogorii ze strony internetowej Urzędu Gminy Bogoria
Źródło: http://bogoria.tbu.pl/
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Zabytki

Do czasów współczesnych istnieje zabytkowy kościół oraz zachował się, objęty strefą
konserwatorską, stary układ urbanistyczny.
Obiekty nieruchome

wpisane

do

rejestru

zabytków

województwa

świętokrzyskiego (stan z dnia 31.03.2005 r.) w gminie Bogoria:
Bogoria
- zespół kościoła par. p.w. św. Trójcy:
- kościół, nr rej.: 63 z 3.11.1947 oraz 621 z 28.10.1971
- dzwonnica, nr rej.: 67 z 30.03.1977
- cmentarz przykościelny, nr rej.: 63 z 3.11.1947
- ogrodzenie w/w cmentarza, nr rej.: 67 z 30.03.1977
- część najstarsza cmentarza par., nr rej.: 375 z 19.10.1989
Gorzków
- zespół dworski:
- dwór, nr rej.: 80 z 10.08.1982
- park, nr rej.: 720 z 20.12.1957
Kiełczyna
- część najstarsza cmentarza par., nr rej.: 378 z 19.10.1989
Kolonia Pęcławice
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: 483 z 1.03.1993
Szczeglice
- kościół par. p.w. św. Jerzego, nr rej.: 429 z 26.01.1957 oraz 491 z 15.04.1967
- najstarsza część cmentarza par., nr rej.: 411 z 18.10.1989
Obiekty ujęte w ewidencji zabytków na terenie gminy Bogoria:
- spichlerz plebański w Szczeglicach, drewniany z 1799
- pozostałości parku podworskiego w Szczeglicach
- park podworski w Witowicach
- park podworski w Jurkowicach
- pozostałosci dworu – piwnica murowana z XVI w. w Domoradzicach
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Opis stanu istniejącego na terenie rewitalizowanym

Strefa A
Teren strefy A LPR miejscowości Bogoria to stare centrum Bogorii, z Rynkiem i
odchodzącymi od niego uliczkami.
W wyniku ogromnych zniszczeń przez pożary w XIX w. oraz działania wojenne w XX
wieku nie ma tu, nie licząc zespołu kościelnego, starej zabudowy. Budynki wokół
rynku i przy otaczających go uliczkach, są to przeważnie obiekty powstałe po 1945r.
Zachował się natomiast historyczny układ urbanistyczny, który podlega dziś ochronie.
Rynek w latach 2005-2006 w ramach Działania „Odnowa wsi” został całkowicie
odnowiony. Kosztem 366.000 zł. wymieniono chodniki oraz zieleń (drzewa, krzewy,
żywopłot), ustawiono 10 latarni parkowych oraz ławki.
Przez Rynek, przecinając go na ukos, przebiega droga wojewódzka. Brakuje
obwodnicy miasta, która wyprowadziłaby ruch samochodowy nie tylko z samego
Rynku, ale także w ogóle centrum Bogorii.
Niedaleko Rynku, przy ul. Południowej znajduje się Zespół Szkół, a przy nim boiska
szkolne. Boisko wymaga modernizacji, brakuje także pływalni.
W strefie A znajdują się również:


Urząd Gminy Bogoria



Przy ulicy Tylnej prowadzącej do strefy B, obecnie wymagający remontu
budynek Domu Kultury

Strefa A jest objęta wyznaczonymi strefami ochrony konserwatorskiej (patrz
plan na następnej stronie).
Pierwsza strefa (SOK), to SOK – Strefa ochrony zabytkowego układu
urbanistycznego. Obejmuje ona Rynek oraz układ otaczających go uliczek.
Druga strefa (SOK), to wyznaczona wokół zabytkowego kościoła p.w. św. Trójcy, SOK
– Strefa ochrony kompozycji wokół kościoła
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Strefy konserwatorskie

w Strefie A Lokalnego Planu Rewitalizacji

Strefa Ochrony
Konserwatorskiej:
Strefa ochrony zabytkowego
układu urbanistycznego
-

Strefa Ochrony
Konserwatorskiej:
Strefa ochrony
kompozycji wokół kościoła
Kościół św. Trójcy
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Strefa B
Jest to teren dawnych terenów rolniczych. Jego położenie blisko centrum Bogorii,
nad rzeką Korzenną, blisko terenów zalesionych, idealnie nadaje się funkcje
rekreacyjno-turystyczne. Miejsca o takiej funkcji w gminie Bogoria brakuje.
Teren przeznaczony pod zbiornik wodny oraz tereny rekreacyjne wokół niego
położony jest we wsi Bogoria w dolinie rzeki Korzennej. Obszar na którym
zlokalizowano zbiornik to na ogół nieużytki porośnięte drzewami i krzakami. Teren
czaszy zbiornika od strony wschodniej przylega do zbocza w większości
zadrzewionego. Od strony zachodniej teren czaszy zbiornika przylega do gruntów
ornych i użytków zielonych wsi Bogoria, na części obszaru występują sady. Cofka
zbiornika przylega do drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej z mostem
betonowym na rzece Korzennej. Niweleta korony drogi i konstrukcja mostu stanowi
główne ograniczenie wysokości piętrzenia wody w zbiorniku. Koryto rzeki Korzennej
w obrębie zbiornika oraz poniżej do ulicy Jędrusiów przebiega w głębokim wąwozie,
natomiast powyżej istniejącego mostu na drodze powiatowej jest znacznie płytsze. Na
całej długości skarpy rzeki są porośnięte drzewami głównie olchami. Widok terenu
pod zbiornik oraz w obrębie istniejących budowli i koryta rzeki przedstawiono na
poniżej

przedstawionej

(wykonanej

dla

potrzeb

opracowania

koncepcji

architektonicznej) dokumentacji fotograficznej z dnia 28. 04. 2006 r. (fotografie 1- 3).
Źródło: „Zbiornik wodny na rzece Korzennej w m. Bogoria, Koncepcja programowo przestrzenna, Opis techniczny i część graficzna

Fot 1. Widok terenu czaszy zbiornika – Obszar za linią energetyczną to teren pod zbiornik.

Źródło: „Zbiornik wodny na rzece Korzennej w m. Bogoria, Koncepcja programowo przestrzenna, Opis techniczny i część graficzna
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Fot. 2 . Widok terenu pod zbiornik od strony cofki przyszłego zbiornika przy moście drogowym.

Źródło: „Zbiornik wodny na rzece Korzennej w m. Bogoria, Koncepcja programowo przestrzenna, Opis techniczny i część graficzna

Fot. 3. Widok mostu drogowego w cofce przyszłego zbiornika.

Źródło: „Zbiornik wodny na rzece Korzennej w m. Bogoria, Koncepcja programowo przestrzenna, Opis techniczny i część graficzna
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Infrastruktura

Woda
Zaopatrzenie gminy w wodę na terenie gminy przedstawia się następująco:


ilość ujęć wody - 1 (Zimnowoda),



ilość przepompowni – 3 (Kiełczyna, Pęcławice, Jurkowice)



ilość wsi zwodociągowanych – 37



% zwodociągowania sołectw – 100



% zwodociągowania gospodarstw domowych – 88

Źródło danych: dane Urzędu Gminy Bogoria

Tabela. Sieć wodociągowa w gminie Bogoria w latach 2003-2007
J. m.
Wodociągi
długość czynnej sieci rozdzielczej
długość czynnej sieci rozdzielczej
stanowiącej własność gminy
długość czynnej sieci rozdzielczej
stanowiącej własność gminy, eksploatowanej
przez jednostki gospodarki komunalnej
podłączenia prowadzące do budynków
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania
woda dostarczona gospodarstwom
domowym
mieszkania w budynkach mieszkalnych
nowo dołączonych do sieci wodociągowej
ludność korzystająca z sieci wodociągowej

2003

2004

2005

2006

2007

km

140,7

144,7

148,2

149,5

150,5

km

140,7

144,7

148,2

149,5

150,5

km

140,7

144,7

148,2

149,5

150,5

szt

1 840

1 865

1 889

1 904

1 935

dam3

132,2

130,9

129,3

131,8

132,4

17

10

-

-

-

6 707

6 678

6 662

6 659

6 644

mieszk.
osoba

Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, ww.stat.gov.pl oraz Urzędu Gminy Bogoria

Kanalizacja
Skanalizowanie na terenie gminy przedstawia się następująco:
-

od 14.04.1994 roku działa oczyszczalnia ścieków w Bogorii o wydajności 600 m3
na dobę,

-

do kanalizacji podłączone zostały miejscowości: Bogoria, Kiełczyna, Przyborowice,
Moszyny, Podlesie, Kol. Wysoki Małe, Podlesie oraz Zimnowoda, Rosołówka,
Kolonia-Bogoria

Źródło danych: Plan Rozwoju Lokalnego gminy Bogoria
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Tabela. Sieć kanalizacyjna w gminie Bogoria w latach 2003-2007
Kanalizacja
długość czynnej sieci kanalizacyjnej
długość czynnej sieci kanalizacyjnej
stanowiącej własność gminy
długość czynnej sieci kanalizacyjnej
stanowiącej własność gminy eksploatowanej
przez jednostki gospodarki komunalnej
połączenia prowadzące do budynków
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania
mieszkania w budynkach mieszkalnych
nowo dołączonych do sieci kanalizacyjnej
ścieki odprowadzone
ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

J. m.

2003

2004

2005

2006

2007

km

28,5

28,5

39,0

39,0

39,0

km

28,5

28,5

39,0

39,0

39,0

km

28,5

28,5

39,0

39,0

39,0

szt

413

487

557

557

560

miesz.

2

74

-

-

-

dam3
osoba

39,4
1 693

48,5
1 900

50,1
2 087

55,7
2 076

78,5
2 073

Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, ww.stat.gov.pl

Gaz
Istniejąca stacja redukcyjna gazu w Jurkowicach zasilana jest gazociągiem
posiadającym

przepustowość

redukcyjną

Nm3/h.

3.000

istniejące

rezerwy

przepustowości, dały możliwość w opracowaniu programu gazyfikacji gminy Bogoria,
ująć do gazyfikacji przyścienne wioski gminy Iwaniska. Aktualna długość sieci
gazowej wynosi ok. 29,2 km.
Źródło danych: Plan Rozwoju Lokalnego gminy Bogoria

Tabela. Sieci energetyczne w gminie Bogoria w latach 2003-2007: sieć gazowa
J. m.
Sieć gazowa
długość czynnej sieci ogółem w km
długość czynnej sieci przesyłowej w km
długość czynnej sieci rozdzielczej w km
długość czynnej sieci ogółem w m
długość czynnej sieci przesyłowej w m
długość czynnej sieci rozdzielczej w m
czynne połączenia do budynków
mieszkalnych
odbiorcy gazu
odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania
gazem
odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania
gazem w tys.
odbiorcy gazu w miastach
odbiorcy gazu w miastach w tys.

km
km
km
m
m
m
szt
gosp.d
om.
gosp.d
om.
gosp.d
om.
gosp.d
om.
gosp.d
om.

2003

2004

2005

2006

2007

b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
22 511

27,9
4,9
23,0
b.d.
b.d.
b.d.

27,9
4,9
23,0
b.d.
b.d.
b.d.

29,2
6,2
23,0
b.d.
b.d.
b.d.

29,2
6,2
23,0
42 606
6 230
36 376

237

242

242

245

433

160

174

183

190

198

95

b.d.

b.d.

103

43

b.d.

b.d.

0,1

b.d.

b.d.

0

0

0

0

0

-

-

0

-

-
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zużycie gazu w tys. m3
zużycie gazu w hm3
zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w
tys. m3
zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w
hm3
ludność korzystająca z sieci gazowej

tys.m3
hm3

278,9
-

291,0
0,20

283,88
0,20

283,0
-

280,83
-

tys.m3

47,0

-

-

89,1

99,2

hm3

-

-

0,1

-

-

osoba

-

394

391

397

395

Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, ww.stat.gov.pl oraz Gazownia Sandomierska – Biuro
Obsługi Klienta Staszów

Energetyka
Gmina Bogoria zasilana jest w energię elektryczną z ogólnokrajowej sieci
energetycznej dwustronnymi liniami powietrznymi SN-15 KV, o łącznej długości 181
km i 67 stacji SN/nn.
Ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną zachodzi
konieczność dobudowy 1 stacji transformatorowej w miejscowości Przyborowice.
Stan oświetlenia ulicznego na terenie gminy jest dobry, chociaż w większości jest to
oświetlenie rtęciowe, sodowe.
Źródło danych: Plan Rozwoju Lokalnego gminy Bogoria

Telekomunikacja
Sieć telefoniczna (stacjonarna i komórkowa) pokrywa obecnie w 100% teren gminy i
w tym także samej miejscowości Bogoria. Między innymi w ostatnim okresie dzięki
inwestycjom telekomunikacji S.A., Bogoria otrzymała nowoczesne, automatyczne
połączenie, za pomocą światłowodu położonego na trasie Mostki-Bogoria, jak również
położenie światłowodu Bogoria-Gorzków i Bogoria-Jurkowice wraz z centralą
automatyczną w Jurkowicach.
Internet jest dostępny po przez usługę TP S.A. (internet przez łączę telefoniczne).

Drogi
Na terenie gminy Bogoria Sieć dróg tworzą:
-

drogi gminne – 98,7km

w tym: o nawierzchni twardej – 35,5 km
o nawierzchni twardej ulepszonej – 35,5 km
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o nawierzchni gruntowej – 63,2 km
-

drogi powiatowe – 78.145 km

w tym: o nawierzchni twardej – 13,371 km
o nawierzchni twardej ulepszonej – 49,320 km
o nawierzchni gruntowej – 15,454 km
-

drogi wojewódzkie bitumiczne – 9,048 km

Z chwilą ponownego przyłączenia gminy Bogoria do Kielecczyzny (Małopolski Pn.), a
ściśle włączenia w granice obecnego województwa świętokrzyskiego ze stolicą w
Kielcach, nowego znaczenia nabiera budowa planowanej w latach 60-tych i 70-tych
drogi łączącej Bogorię z Rakowem przez Wolę Malkowską i Rakówki.
Źródło danych: Plan Rozwoju Lokalnego gminy Bogoria

Uwarunkowania ochrony środowiska

Tereny zajęte pod budowę zbiornika jak i teren do zagospodarowania stanowią część
Jeleniowsko- Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Teren objęty planem nie jest zlokalizowany w granicach stref ochrony przyrody
(parków krajobrazowych, narodowych, ani obszarów Natura 2000)

W ciągu ostatnich lat podjęto działania w celu eliminacji czynników mogących
pogarszać stan środowiska naturalnego. W wielu dziedzinach nastąpiła poprawa
stanu środowiska w wyniku budowy i/lub modernizacji infrastruktury ochrony
środowiska, głównie w sektorze wodno-ściekowym.
Gmina Bogoria należąc do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
(zrzeszającego w swoich szeregach gminy: Baćkowice, Bogoria, Iwaniska, Klimontów,
Łoniów, Samborzec, Koprzywnica, Opatów, Lipnik, Obrazów, Sadowie i Sandomierz),
w ramach działalności tego związku rozwiązała problem zbiórki i wywozu odpadów
komunalnych poprzez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, zlokalizowany w
Janczycach w gm. Baćkowice.
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Identyfikacja problemów

W wyniku analiz stanu obecnego zidentyfikowano następujące problemy:


Brak terenu o funkcji rekreacyjno-turystycznej



Niezagospodarowane tereny nad rzeką Korzenną, idealnie nadające się na w.w.
funkcję rekreacyjno-turystyczną



Brak nowoczesnych ogólnodostępnych boisk sportowych



Potrzeba modernizacji boiska przyszkolnego przy Zespole Szkół przy ul.
Południowej



Brak ogólnodostępnej pływalni



Brak obwodnicy miejscowości (centrum gminy) Bogoria
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2. Sfera gospodarcza
Gospodarka

Gmina Bogoria jest gminą wiejską. Jednak ze względu na duże rozdrobnienie
rolnictwa, większość ludzi musi szukać utrzymania w sektorze pozarolniczym.
Największym prywatnym pracodawcą są Kopalnie Dolomitu S.A. Sandomierz, które
mają kopalnię dolomitu w Jurkowicach–Budach - na terenie gminy Bogoria i
zatrudniają obecnie 110 osób.
Pozytywnym zjawiskiem jest rosnąca liczba podmiotów gospodarczych, w tym małych
firm. W latach 1994 – 2004 na terenie gminy Bogoria liczba podmiotów
gospodarczych wzrosła prawie dwukrotnie. Jest to pozytywny efekt związany z
reformą gospodarczą. Powstanie nowych, prywatnych podmiotów gospodarczych
stworzyło natomiast wiele nowych miejsc pracy, chociaż nie jest to jeszcze liczba
wystarczająca, co owocuje wciąż odczuwalnym bezrobociem.
Niezbyt znaczna jest natomiast stopa inwestycji gospodarczych z zewnątrz.
Tabela porównawcza. Stan prywatnych podmiotów gospodarczych w 1994 r. a 2004 r.
stan podmiotów
gospodarczych

1994

2004

działalność produkcyjna

4

7

działalność usługowa

38

97

działalność handlowa

104

159

pozostała działalność

10

4

OGÓŁEM

156

267

Tabela. Podmioty gospodarki narodowej w gminie Bogoria w latach 2004 – 2007 (31 XII)
J. m.
2004
2005
2006

2007

JEDNOSTKI ZAREJESTROWANE WG SEKTORÓW
Ogółem
ogółem

jed.gosp.

408

412

425

429

jed.gosp.

19

22

19

19

Sektor publiczny
jednostki ogółem
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jednostki prawa budżetowego państwowe
i komunalne ogółem

jed.gosp.

17

19

16

16

przedsiębiorstwa państwowe

jed.gosp.

0

0

0

0

spółki prawa handlowego

jed.gosp.

0

0

0

0

spółki z udziałem kapitału zagranicznego

jed.gosp.

0

0

0

0

gospodarstwa pomocnicze

jed.gosp.

0

0

0

0

jednostki ogółem

jed.gosp.

389

390

406

410

osoby fizyczne

jed.gosp.

337

338

356

359

spółki prawa handlowego

jed.gosp.

0

0

0

0

spółki z udziałem kapitału zagranicznego

jed.gosp.

0

0

0

0

spółdzielnie

jed.gosp.

3

3

3

3

fundacje

jed.gosp.

1

1

1

1

stowarzyszenia i organizacje społeczne

jed.gosp.

19

19

19

19

Sektor prywatny

Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, ww.stat.gov.pl

Lp.

Nazwa przedsiębiorstwa

Wielkość
zatrudnienia

1.

Kopalnie Dolomitu S.A. Sandomierz

110

2.

Usługowo-Produkcyjny Zakład Ślusarski

10

3.

Zakład Gospodarki Komunalnej

12

Źródło: Dane przekazane przez Urząd Gminy Bogoria

Według danych z roku 2005, średni dochód na mieszkańca wynosił 2027,92 zł.

Turystyka

Gmina Bogoria posiada ogromne możliwości w zakresie turystyki, które obecnie nie
są w pełni wykorzystane. Wysokie walory krajobrazowe, bliskość lasów, stosunkowo
dobra sieć dróg sprzyja rozwojowi turystyki, w tym szczególnie agroturystyki.
Mankamentem jest brak zbiorników wody, które stanowiłyby bazę rekreacyjno-
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wypoczynkową.

Aby

w

najbliższych

latach

nastąpił

rozwój

turystyki

i

wyspecjalizowanej jej formy agroturystyki, należy zadbać o rozwój


infrastruktury ekologicznej: wodę, kanalizację, gaz, wywóz śmieci,



infrastruktury turystycznej: miejsca noclegowe, pola namiotowe, zbiorniki
wodne, parkingi leśne, gospodarstwa ekologiczne i agroturystyczne itp.



reklamy poprzez wydanie folderów, widokówek, map itp.

Bogactwa naturalne

Najważniejszym bogactwem gminy Bogoria są leżące w rejonie Jurkowic duże zasoby
kamienia budowlanego. Znajdują się tu osady kambryjskie, syluru przylegającego od
północnej strony do wychodni skał dolnodewońskich. Utwory dewońskie wypełniają
rów tektoniczny wraz z utworami ordowiku i syluru. Utwory te reprezentowane są w
Jurkowicach przez dolomity, dolomity margliste i iłowice dolomityczne, których
miąższość dochodzi do 120 m. W kamieniołomie Budy wydobywane są wapienie
rafowe, z pokładów o miąższości 100 m. Dolomity eksploatowane w Jurkowicach
mogą używane być do produkcji kruszyw łamanych zwykłych, gruzów we wszystkich
frakcjach spełniających normy dla kruszyw klasy II i III. Obecnie kamień z Jurkowic
przeznacza się przede wszystkim do produkcji łamanych kruszyw drogowych. Skała w
Jurkowicach zawiera obok CaO (tlenku wapnia) około 15% MgO (tlenku magnezu)
oraz inne mikroelementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmów.
Dzięki tym właściwościom kamień z Jurkowic jest doskonałym surowcem do
produkcji nawozów otrzymywanych we własnych młynach. Nawozy (wapniowomagnezowy i wapniowy) mają wiele atutów, odkwaszają glebę poprawiając jej
strukturę, zwiększają zawartość magnezu - pierwiastka życia - w glebie i roślinach,
nadała się tym samym do produkcji zdrowej żywności, wnoszą mikroelementy do
gleby, zwiększają odporność roślin na przemarzanie, łatwo są przyswajalne przez
rośliny i co ważne: obecność tego nawozu na powierzchni działek zmniejsza nasycenie
środowiska ciężkimi metalami. Kopalnie w Jurkowicach i Budach należą do mającej
siedzibę w Sandomierzu Spółki Akcyjnej Kopalni Dolomitu.
Do cennych bogactw naturalnych gminy Bogoria należą ponad złoża wody
oligoceńskiej, zdrowie powietrze, piękne lasy i wspaniale krajobrazy.
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Rolnictwo

Rolnictwo jest podstawowym zajęciem mieszkańców gminy Bogoria. Znajduje się tu
2551 gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa na terenie gminy wynosi
3,78 ha. Na terenie gminy występuje zdecydowane zróżnicowanie jakości gleb, co
obrazuje tabela.
Tabela: Stan powierzchni rolnej według klasy bonitacyjnej na terenie gminy Bogoria
KLASA

ha

%

II

293

1,04

III a

1709

23,56

III b

1069

14,74

IV a

836

11,53

IV b

1096

15,11

V

1540

21,23

VI

710

9,79

Źródło: Studium wykonalności projektu pn. “Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika małej retencji na rzece Korzennej
w miejscowości Bogoria – gmina Bogoria”, ŚC FRDL, Kielce 2008

Sołectwa leżące w północnej, północno-wschodniej i wschodniej części gminy
posiadają gleby mieszczące się w klasach bonitacyjnych I-IV. Są to sołectwa:
Domoradzice, Gorzków, Jurkowice, Kol. Pęcławice, Mała Wieś, Miłoszowice, Pełczyce,
Kiełczyna, Szczeglice, Witowice, Wysoki Duże i Zagorzyce. Natomiast sołectwa w
południowej i zachodniej części gminy mają gleby słabe w klasach IV-VI. Są to
sołectwa: Bogoria, Kol. Bogoria, Łagówka, Malkowice, Moszyny, Niedźwiedź,
Podlesie, Rosołówka, Ujazdek, Wola Malkowska, Wola Kiełczyńska i Zimnowoda.
Bardziej adekwatną oceną wartości gleb gminy przedstawia charakterystyka
kompleksów ich rolniczej przydatności. Gleby gminy Bogoria pod względem rolniczej
przydatności należą do kilku kompleksów rolniczych. Największą powierzchnię
zajmują grunty orne w kompleksach: pszenny dobry (26,58%), pszenny wadliwy
(17,50%), żytni słaby (16,14%) i żytni najsłabszy (11,31%).
Gleby użytków zielonych dominują w kompleksach 2z – średni (63,15%) i 3z – słaby i
bardzo słaby (36,30%).
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Charakterystycznym dla Kielecczyzny, występującym także w gminie Bogoria,
niekorzystnym zjawiskiem w rolnictwie jest niewielka średnia gospodarstwa rolnego
(ok. 4 ha) oraz duża ilość działek przypadająca na jedno gospodarstwo.
Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego gminy Bogoria

Gospodarstwa domowe

Większość gospodarstw domowych (rodzin) w gminie Bogoria utrzymuje się (główne
źródło utrzymania) z pracy najemnej poza rolnictwem, w tym w sektorze publicznym
351, a w sektorze prywatnym 283 (dane GUS). Wiele gospodarstw ma jednocześnie
swoje działki rolnicze. Ze względu na bardzo duże rozdrobnienie terenów rolniczych,
mało które gospodarstwo domowe mogłoby utrzymać się tylko z produkcji rolniczej.
Tabela. Gospodarstwa domowe w gminie Bogoria
J. m.

2002

RODZAJE GOSPODARSTW
Gospodarstwa domowe ogółem
ogółem
gosp.dom.
2 368
jednorodzinne ogółem
gosp.dom.
1 600
jednorodzinne 2 osobowe
gosp.dom.
452
jednorodzinne 3 osobowe
gosp.dom.
328
jednorodzinne 4 i więcej osób
gosp.dom.
820
dwurodzinne
gosp.dom.
263
trzy i więcej rodzinne
gosp.dom.
10
nierodzinne ogółem
gosp.dom.
495
nierodzinne 1 osobowe
gosp.dom.
459
nierodzinne 2 osobowe
gosp.dom.
32
nierodzinne 3 osobowe
gosp.dom.
4
nierodzinne 4 i więcej osobowe
gosp.dom.
0
Gospodarstwo domowe bez użytkownika indywidualnego gospodarstwa rolnego (działki rolnej)
ogółem
gosp.dom.
674
jednorodzinne ogółem
gosp.dom.
378
jednorodzinne 2 osobowe
gosp.dom.
171
jednorodzinne 3 osobowe
gosp.dom.
77
jednorodzinne 4 i więcej osób
gosp.dom.
130
dwurodzinne
gosp.dom.
17
trzy i więcej rodzinne
gosp.dom.
0
nierodzinne ogółem
gosp.dom.
279
nierodzinne 1 osobowe
gosp.dom.
267
nierodzinne 2 osobowe
gosp.dom.
12
nierodzinne 3 osobowe
gosp.dom.
0
nierodzinne 4 i więcej osobowe
gosp.dom.
0
Gospodarstwo domowe z użytkownikiem działki rolnej
ogółem
gosp.dom.
255
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jednorodzinne ogółem
jednorodzinne 2 osobowe
jednorodzinne 3 osobowe
jednorodzinne 4 i więcej osób
dwurodzinne
trzy i więcej rodzinne
nierodzinne ogółem
nierodzinne 1 osobowe
nierodzinne 2 osobowe
nierodzinne 3 osobowe
nierodzinne 4 i więcej osobowe

gosp.dom.
gosp.dom.
gosp.dom.
gosp.dom.
gosp.dom.
gosp.dom.
gosp.dom.
gosp.dom.
gosp.dom.
gosp.dom.
gosp.dom.

188
71
25
92
10
0
57
51
5
0
0

Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, ww.stat.gov.pl

Tabela. Źródła utrzymania gospodarstw domowych w gminie Bogoria
J. m.
UTRZYMANIE GOSPODARSTW
Gospodarstwa domowe źródło utrzymania praca najemna
poza rolnictwem w sektorze publicznym
ogółem
1
2
3
4 i więcej
poza rolnictwem w sektorze prywatnym
ogółem
1
2
3
4 i więcej

w rolnictwie w sektorze publicznym
ogółem
1
2
3
4 i więcej
w rolnictwie w sektorze prywatnym
ogółem
1
2
3
4 i więcej

2002

gosp.dom.
gosp.dom.
gosp.dom.
gosp.dom.
gosp.dom.

351
16
23
57
255

gosp.dom.
gosp.dom.
gosp.dom.
gosp.dom.
gosp.dom.

283
35
33
42
173

gosp.dom.
gosp.dom.
gosp.dom.
gosp.dom.
gosp.dom.

4
0
0
0
0

gosp.dom.
gosp.dom.
gosp.dom.
gosp.dom.
gosp.dom.

9
0
0
0
7
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Rynek pracy – Bezrobocie

W gminie Bogoria ok. 80% ludności utrzymuje się z zajęć związanych z rolnictwem,
pozostali zatrudnieni są w największym zakładzie na terenie gminy tj. w Kopalni
Dolomitu Jurkowice–Budy, należącej do Kopalni Dolomitu S.A. Sandomierz.
Ponadto znajdują zatrudnienie w szkolnictwie, Urzędzie Gminy, sektorze usługowym.
Duża część mieszkańców dojeżdża do pracy w Staszowie i Połańcu.
Tabela. Rynek pracy w gminie Bogoria w latach 2003 – 2007 (31 XII):
J. m.
2003
PRACUJĄCY W GŁÓWNYM MIEJSCU PRACY
Pracujący wg płci
ogółem
osoba
362

2004

2005

2006

2007

377

374

397

401

mężczyźni

osoba

158

161

165

185

196

kobiety

osoba

204

216

209

212

205

Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, ww.stat.gov.pl

Bezrobocie, które dopiero w 2007 roku odnotowało większy spadek, wciąż jest
stosunkowo wysokie (liczba bezrobotnych sięga prawie pół tysiąca osób).
Tabela. Bezrobocie w gminie Bogoria w latach 2003 – 2007 (31 XII):
J. m.
Bezrobotni zarejestrowani wg płci
ogółem
osoba
mężczyźni
osoba
kobiety
osoba

2003
674
364
310

2004

2005

676
370
306

676
372
304

2006
600
312
288

2007
487
247
240

Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, ww.stat.gov.pl

Mieszkalnictwo

W gminie Bogoria w ostatnich kilkunastu latach nastąpiło zmniejszenie liczby
oddawanych budynków mieszkalnych.
Od 1995 roku przy współudziale środków z Urzędu Wojewódzkiego rozpoczęto
realizacje tworzenia osiedla pod nazwą „Ujazd”. Wyznaczono 52 działki o powierzchni
od 8 do 11 arów. Działki te uzyskały całkowitą infrastrukturę, czyli zostały
„uzbrojone”. w ostatnich latach wybudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną. Do
działek doprowadzono również sieć energetyczną i w ostatnim okresie sieć gazową.
Wykonano utwardzane tłuczniem drogi dojazdowe i osiedlowe.
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Tabela. Zasoby mieszkaniowe w gminie Bogoria w latach 2003 – 2006 (31 XII):
J. m.
2003
ZASOBY MIESZKANIOWE
Zasoby mieszkaniowe wg form własności
ogółem
mieszkania
miesz.
2 203
izby
izba
8 239
m2
186 047
powierzchnia użytkowa mieszkań
zasoby gmin (komunalne)
mieszkania
miesz.
0
izby
izba
0
m2
0
powierzchnia użytkowa mieszkań
zasoby spółdzielni mieszkaniowych
mieszkania
miesz.
0
izby
izba
0
m2
0
powierzchnia użytkowa mieszkań
zasoby zakładów pracy
mieszkania
miesz.
8
izby
izba
21
powierzchnia użytkowa mieszkań
m2
272
zasoby osób fizycznych
mieszkania
miesz.
2 188
izby
izba
8 193
m2
185 325
powierzchnia użytkowa mieszkań
zasoby Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS)
mieszkania
miesz.
0
izby
izba
0
m2
0
powierzchnia użytkowa mieszkań
zasoby pozostałych podmiotów
mieszkania
miesz.
7
izby
izba
25
m2
450
powierzchnia użytkowa mieszkań

2004

2005

2006

2 207
8 266
186 608

2 205
8 266
186 520

2 205
8 266
186 520

0
0
0

3
9
137

3
9
137

0
0
0

0
0
0

0
0
0

8
21
272

5
12
135

5
12
135

2 192
8 220
185 886

2 190
8 220
185 798

2 190
8 220
185 798

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7
25
450

7
25
450

7
25
450

Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, ww.stat.gov.pl

Identyfikacja problemów

W wyniku analiz stanu obecnego zidentyfikowano następujące problemy:


Ograniczone finansowe możliwości gminy na cele inwestycyjne.



Na dzień dzisiejszy niezbyt wysoki napływ kapitału z zewnątrz.



Zbyt mały poziom inwestycji tworzących nowe miejsca pracy.



Stosunkowo niski poziom działalności gospodarczej.



Nie wykorzystany potencjał turystyczny w rozwoju tej dziedziny gospodarki w
gminie Bogoria.



Niewystarczające zasoby mieszkaniowe.
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3. Sfera społeczna
a) struktura demograficzna
Sytuacja demograficzna gminy Bogoria charakteryzuje się tendencją spadkową liczby
mieszkańców. Liczba ludności w ciągu 10 lat do 2004 r. spadła o 1,8%; z 8.456 do
8.167, Niekorzystna tendencja pogłębiła się po roku 2004 i w 2006 liczba ludności
osiągnęła 8.053 osób (dane GUS) w 2007 r. Było to skutkiem zarówno ujemnego
przyrostu naturalnego (wynoszącego w ubiegłym roku poziom -18) jak i ujemnego
salda migracji.

Tabela. Demografia w gminie Bogoria w latach 2003 – 2007 (31 XII):
J. m.
2003
2004
STAN LUDNOŚCI I RUCH NATURALNY
Ludność wg miejsca zameldowania/zamieszkania i płci
ogółem
stałe miejsce zameldowania
stan na 31 XII
8 209
8 167
ogółem
osoba
mężczyźni
osoba
4 098
4 101
kobiety
osoba
4 111
4 066
faktyczne miejsce zamieszkania
stan na 31 XII
ogółem
osoba
8 097
8 059
mężczyźni
osoba
4 043
4 053
kobiety
osoba
4 054
4 006

2005

2006

2007

8 122
4 069
4 053

8 079
4 047
4 032

8 053
4 028
4 025

8 018
4 015
4 003

7 977
3 994
3 983

7 956
3 979
3 977

Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, ww.stat.gov.pl

Tabela: Przyrost naturalny w gminie Bogoria
J. m.
Ruch naturalny wg płci
Urodzenia żywe
ogółem
mężczyźni
kobiety
Zgony ogółem
ogółem
mężczyźni
kobiety
Przyrost naturalny
ogółem
mężczyźni
kobiety

2003

2004

2005

2006

2007

osoba
osoba
osoba

82
46
36

80
39
41

84
45
39

77
38
39

88
46
42

osoba
osoba
osoba

92
48
44

99
45
54

118
72
46

99
53
46

106
68
38

osoba
osoba
osoba

-10
-2
-8

-19
-6
-13

-34
-27
-7

-22
-15
-7

-18
-22
4

Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, ww.stat.gov.pl
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Tabela: Migracje ludności z/do gminy Bogoria w latach 2003-2007
J. m.
2003
2004
2005
2006
Migracje na pobyt stały gminne wg typu, kierunku i płci migrantów
zameldowania
w ruchu wewnętrznym
osoba
76
56
55
82
zagranica
osoba
0
0
3
1
wymeldowania
w ruchu wewnętrznym
osoba
81
79
69
99
zagranica
osoba
0
0
0
5
saldo migracji
w ruchu wewnętrznym
-5
-23
-14
-17
ogółem
osoba
mężczyźni
osoba
1
9
-8
-4
kobiety
osoba
-6
-32
-6
-13
zagranica
0
0
3
-4
ogółem
osoba
mężczyźni
osoba
0
0
3
-3
kobiety
osoba
0
0
0
-1

2007

95
3

102
4

-7
3
-10
-1
0
-1

Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, ww.stat.gov.pl

Tabela: Struktura wiekowa ludności w gminie Bogoria według stanu w 2006 r.
razem

7.977

Ludność w wieku
przedprodukcyjnym

Ludność w wieku
przedprodukcyjnym

Ludność w wieku
przedprodukcyjnym

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

1.889

933

4.615

2.095

1.473

955

Źródło: Studium wykonalności projektu pn. “Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika małej retencji na rzece Korzennej
w miejscowości Bogoria – gmina Bogoria”, ŚC FRDL, Kielce 2008

Tabela: Wskaźnik obciążenia demograficznego w gminie Bogoria w latach 2003-2007
J. m.
Wskaźnik obciążenia demograficznego
ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba
ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprod.
osoba
ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba
Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem
w wieku przedprodukcyjnym
%
w wieku produkcyjnym
%
w wieku poprodukcyjnym
%
Ludność wskaźniki modułu gminnego
ludność na 1 km2
osoba
kobiety na 100 mężczyzn
osoba
małżeństwa na 1000 ludności
para
urodzenia żywe na 1000 ludności
osoba
zgony na 1000 ludności
osoba
przyrost naturalny na 1000 ludności
osoba

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

80,8 77,8 75,8 72,8
75,0 76,8 76,6 78,0
34,6 33,8 32,9 31,9

70,9
79,0
31,3

25,5 24,8 24,4 23,7
55,3 56,2 56,9 57,9
19,2 19,0 18,7 18,5

23,2
58,5
18,3

66
65
65
65
100
99 100 100
5,5 5,0 5,9 6,1
10,0 9,8 10,3 9,5
11,2 12,1 14,5 12,2
-1,2 -2,3 -4,2 -2,7

65
100
7,8
10,9
13,2
-2,2

Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, ww.stat.gov.pl
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b) struktura społeczna
Organizacje pozarządowe w gminie
Lp.

Nazwa organizacji

Ilość
członków

1

OSP Bogoria

60

2

OSP Domoradzice

30

3

OSP Ceber

19

4

OSP Gorzków

18

5

OSP Grzybów

19

6

OSP Jurkowice

40

7

OSP Miłoszowice

25

8

OSP Pęcławice

29

9

OSP Przyborowice

39

10

OSP Pełczyce

27

11

OSP Niedźwiedź

30

12

OSP Szczeglice

31

13

OSP Wierzbka

20

14

OSP Wola Kiełczyńska

22

15

OSP Zimnowoda

28

16

OSP Wysoki Duże

20

Cele

Działalność statutowa mająca na celu
zabezpieczenie i ochronę mienia
społeczno-publicznego
1. Prewencje
2. Walka z pożarami
3. Niesienie pomocy ofiarom
wypadków drogowych i powodzi
4. Organizacja życia społecznokulturalnego

Źródło: Dane przekazane przez Urząd Gminy Bogoria
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Oświata i wychowanie

Na terenie gminy Bogoria znajdują się trzy przedszkola samorządowe, cztery szkoły
podstawowe oraz gimnazjum i liceum.
Publiczne Przedszkole w Bogorii
28-210 Bogoria, ul. Południowa 2,
tel. (015) 867 40 01,
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole
28-210 Bogoria, Szczeglice 48,
tel. (015) 860 31 21,
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole
28-210 Bogoria, Jurkowice 80,
tel. (015) 867 52 10,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogorii
28-210 Bogoria, ul. Staszowska 10,
tel. (015) 867 40 24,
Publiczna Szkoła Podstawowa, Niedźwiedź, gm. Bogoria
28-210 Bogoria, Niedźwiedź 24,
tel. (015) 867 71 11,
Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bogorii
28-210 Bogoria, ul. Staszowska 12,
tel. (015) 867 40 26, fax (015) 867 40 26
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bogorii
28-210 Bogoria, ul. Staszowska 12,
tel. (015) 867 44 37, fax (015) 867 44 37
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Bogorii
28-210 Bogoria, Opatowska 13,
tel. (015) 867 40 86 w.27,
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Opieka zdrowotna i opieka społeczna

Gmina Bogoria posiada Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Auxilium”
w Bogorii oraz Punkty Lekarskie w Jurkowicach i Niedźwiedziu.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii, ul. Rynek 14 realizuje następujące
zadania:


udzielanie schronienia, oraz zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania
osobom tego pozbawionym,



przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych



przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych



przyznawania i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków
powstałych w wyniku zdarzenia losowego,



organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,



tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,



dożywianie dzieci,



sprawienie pogrzebu , w tym osobom bezdomnym



kierowanie do domu pomocy społecznej,



przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,



opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o
powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,



świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u
osób z zaburzeniami psychicznymi,

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom z powodu: ubóstwa, sieroctwa,
bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej i ciężkiej choroby,
przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
bezradności w sprawach opiekuńczo –wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności
w przystosowaniu

do życia młodzieży opuszczającej placówki

opiekuńczo-

wychowawcze, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu
karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
klęski żywiołowej lub ekologicznej.
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Kultura

Głównym animatorem życia kulturalnego w gminie jest gminny Dom Kultury w
Bogorii wraz z biblioteką Gminną.
Podobną rolę, lecz w lokalnej wiejskiej skali, odgrywa Wiejski Ośrodek Kultury z
Biblioteką w Przyborowicach.
Funkcję kulturalną pełni także Wiejska Świetlica w miejscowości Wysoki Średnie.

Identyfikacja problemów

W wyniku analiz stanu obecnego zidentyfikowano następujące problemy:


W wyniku m.in. bezrobocia odczuwalne jest ubóstwo i wykluczenie społeczne
wielu ludzi.



Niezbyt bogata oferta kulturalna i rozrywkowa (wynikająca z braku
odpowiedniej bazy na organizację tego typu imprez).



Niski

poziom

aktywności

społecznej

(m.in.

niska

liczba

organizacji

pozarządowych).
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IV. Analiza SWOT (analiza mocnych i słabych stron) Bogorii.
Jednym z ważnych narzędzi umożliwiających podjęcie prawidłowej decyzji na podstawie
posiadanych informacji jest analiza SWOT. Umożliwia ona systematyzowanie danych
dotyczących projektu i podpowiada kierunki rozwiązań. Jej przeprowadzenie jest
niezbędne do prawidłowej oceny sytuacji.

MOCNE STRONY


Czyste powietrze



Dobra droga wojewódzka łącząca Bogorię z Opatowem i Staszowem



Dobra sieć dróg gminnych



Zwodociągowanie, skanalizowanie i zelektryfikowanie miejscowości



Położenie nad rzeczką Korzenną



Idealne do rekreacji tereny w dolinie rzeczki Korzennej

SŁABE STRONY


Zły stan dróg powiatowych



Brak obwodnicy miejscowości Bogoria



Brak infrastruktury i bazy turystycznej (gastronomii, noclegów)



Niezagospodarowane tereny nad rzeczką Korzenną



Brak miejsca na plenerowe imprezy kulturalne (muszla lub amfiteatr)



W złym stanie budynek Domu Kultury



Nienajlepsza oferta kulturalna oraz rozrywkowa



Brak nowoczesnych boisk sportowych



Brak krytej pływalni



Brak oferty na spędzanie czasu dla młodzieży



Ujemny przyrost naturalny

MOŻLIWOŚCI


Możliwość skorzystania z środków unijnych (dofinansowania) na inwestycje w
miejscowości Bogoria (m.in. za pośrednictwem programów operacyjnych:
RPOWŚ 2007-2013, PROW 2007-2013)



Wykorzystanie rozwoju turystycznej branży w gospodarce
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Wykorzystanie rosnącego popytu w Polsce jak i w całej Europie na usługi
agroturystyczne.



Wykorzystanie rodzącego się w Europie i powoli przenoszącego się do Polski
trendu mieszkania w małych miasteczkach i miejscowościach

ZAGROŻENIA


Ujemny przyrost naturalny i wynikający z tego niski wskaźnik ludności w wieku
przedprodukcyjnym (w dłuższej perspektywie oznacza to osłabienie społecznego
potencjału gospodarki oraz wzrost obciążenia demograficznego)



Emigracja ludzi młodych do większych ośrodków, także w poszukiwaniu pracy

40 | S t r o n a

V. Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju
przestrzenno – społeczno - gospodarczego miejscowości i regionu.
Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Bogoria na lata 2008-2020
nawiązuje do następujących krajowych, wojewódzkich oraz lokalnych dokumentów
strategicznych:


Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 cel:
Wyrównanie szans rozwojowych województw (str. 25);



Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) priorytety: Poprawa stanu
infrastruktury technicznej i społecznej (str. 41-43), Rozwój obszarów wiejskich
(str. 69) oraz Priorytet 6 Rozwój regionalny i podniesienie spójności
terytorialnej: Wyrównywanie szans rozwojowych obszarów problemowych; po
przez: wspieranie szeroko rozumianej infrastruktury turystycznej czy zasobów
kultury (str. 78), wspieranie sieci osadniczej i miejskiej, wzmacnianie procesu
odbudowy gospodarczego potencjału małych miast i miasteczek, opartego na
endogenicznych walorach tych ośrodków (str. 79);



Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 (Narodowe Strategiczne
Ramy Odniesienia), Cele horyzontalne: NSS (NSRO): Budowa i modernizacja
infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla
wzrostu konkurencyjności Polski (str. 54-55), Wyrównanie szans rozwojowych
i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich (str. 73-74);



Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020.
Cel 5 – rozwój systemów infrastruktury technicznej i społecznej (str. 98);



Regionalnego
Świętokrzyskiego

Programu
na

lata

Operacyjnego
2007–2013,

Województwa

Działanie

5.3,

którego

podstawowym celem jest m.in. wspieranie inwestycji z zakresu ochrony i
zachowania

dziedzictwa

kulturowego

oraz

zwiększenie

atrakcyjności

turystycznej regionu świętokrzyskiego (str. 86 Szczegółowego Opisu Osi
Priorytetowych RPOWŚ na lata 2007-2013); Działanie 6.2., którego celem
jest rewitalizacja małych miast oraz centrów gmin.
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Cel rewitalizacji jest spójny z Celami Osi nr 6 RPO WŚ 2007-2013:


Rozwój infrastruktury, poprawiający warunki dla zwiększania inwestycji
na obszarach podlegających restrukturyzacji oraz w zdegradowanych
miastach i dzielnicach miast, terenach poprzemysłowych i powojskowych,

A także z innymi celami szczegółowymi RPO WŚ 2007-2013, np.:


Tworzenie warunków dla rozwoju kultury, sportu i turystyki jako
elementów tożsamości regionalnej i form aktywności społeczno-zawodowej
ludności,



Poprawa dostępu do obiektów dziedzictwa kulturowego, turystycznych i
sportowych oraz zmniejszenie różnic w tym zakresie pomiędzy regionem
świętokrzyskim a innymi regionami.

Projekt jest zbieżny z Celem Generalnym RPO WŚ jakim jest: Poprawa
warunków sprzyjających budowie konkurencyjnej i generującej nowe miejsca
pracy regionalnej gospodarki.
Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Korzennej sprzyja lokalnej
gospodarce poprzez, zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenu, generuje
możliwości do powstania nowych miejsc pracy w agroturystyce i gastronomii.



Planu

Zagospodarowania

Przestrzennego

Województwa

Świętokrzyskiego z 2002 r.: Cel 3 - Tworzenie warunków do poprawy
jakości życia i zaspokajania potrzeb społecznych — podnoszenie standardu
cywilizacyjnego (str. 82); Cel 5 - Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i
udostępnienie ich społeczeństwu — wykorzystanie dziedzictwa kulturowego
dla integracji i promocji regionu


Strategii rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata
2006-2014 Cel operacyjny: Kształtowanie proekologicznej infrastruktury w
kontekście rozwoju przestrzeni turystycznej (str. 318)



Strategii Rozwoju Gminy Bogoria



Lokalnego Planu Rozwoju gminy Bogoria z 2006 r.: Cele operacyjne:
Cel 2 – Rozwój turystyki i agroturystyki (str. 18); Zadania: 5 - Rozwój kultury
poprzez budowę bazy i promocję gminy, 7 - Stworzenie bazy agroturystycznej,
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8 - Rozwijanie drobnej przedsiębiorczości na wsi, 13 - Rozwój handlu i usług
(str.19)



Strategii rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013, Cel operacyjny
I.1 - Kreowanie i rozwój konkurencyjnych produktów Turystycznych (str. 43);
Cel operacyjny I.2 – Rozwój infrastruktury turystycznej (str. 48); Cel
operacyjny I.3 – Integracja produktów i oferty turystycznej regionów (str. 51);
Cel operacyjny I.4 – Rozwój przedsiębiorczości i działalności organizacji w
dziedzinie turystyki (str. 53); Cel operacyjny I.5 - Rozwój wiodących typów
turystyki (str. 55)

Program rewitalizacji jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Bogoria, wprowadzonym Uchwałą Rady Gminy w
Bogorii z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – ETAP I.
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VI. Założenia programu rewitalizacji.
Wyznaczając terytorialny zasięg obszaru rewitalizowanego starano się objąć:
teren położony centralnie w gminie Bogoria i pełniący lub mogący pełnić
funkcje centrum gminy, w tym historyczne centrum Bogorii
teren nieekonomicznie wykorzystywanej przestrzeni o dużym potencjale
turystycznym, rekreacyjnym, a pośrednio gospodarczym,
tereny o niedostatecznym wyposażeniu w sieci i urządzenia infrastruktury
technicznej
Wskazane obszary spełniają następujące kryteria rewitalizacyjne:


Niewystarczająca

do

potencjału

terenu

aktywność

ekonomiczna

zamieszkującej go ludności.


Zgodność z kierunkami rozwoju przestrzennego, społecznego i gospodarczego
gminy i województwa.



Dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz potencjał krajobrazowo-przyrodniczy



Możliwości wsparcia sektora turystycznego.

Celem głównym programu rewitalizacji jest kompleksowe zrewitalizowanie
obszarów położonych w centrum gminy: A) historycznego centrum Bogorii oraz B)
obszaru nad rzeką Korzenną, a przez to w perspektywie poprawie sytuacji całej
miejscowości i gminy w różnych aspektach i dziedzinach, m.in. zwiększenie
potencjału turystycznego, poprawa sytuacji gospodarczej (a za tym m.in. stworzenie w
perspektywie nowych miejsc pracy), polepszenie jakości życia na tym obszarze itd.
W tym szczególnie zadanie budowy zbiornika oraz zagospodarowania terenu wokół
niego mają na celu podniesienie walorów turystycznych gminy Bogoria, poprzez
stworzenie możliwości rekreacyjnych i podniesienie walorów estetycznych gminy.
Działania rewitalizacyjne mają przeciwdziałać negatywnym zjawiskom, obecnym
dotąd w miejscowości Bogoria, takie jak dość niski poziom jakości życia (brak
obszarów rekreacyjno-sportowych, brak oferty kulturalno-rozrywkowej), wysoki
poziom bezrobocia, niski poziom działalności gospodarczej, wykluczenie społeczne.
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Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru (wyznaczenie granic)

Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Bogoria na lata 2008-2020 przewiduje
działania w terenie podzielonym na strefy rewitalizacyjne:
Strefa A) Centrum usługowo-kulturalno-administracyjne
Zlokalizowane jest w obrębie historycznego centrum Bogorii z zachowanym układem
urbanistycznym i zabytkami (zespół kościelny), gdzie wytyczono dwie strefy ochrony
konserwatorskiej. Centrum tej strefy jest, już wyremontowany w latach 2005-2006,
Rynek.
Strefa A jest wytyczona ze względu na swą funkcję wokół instytucji administracji –
Urząd Gminy Bogoria przy ul. Opatowskiej, kultury – Gminny Dom Kultury, edukacji
– Zespół Szkół. Strefa ta to także obszar skupiający lokalny handel i usługi.
W ramach programu

rewitalizacyjnego, po analizie potrzeb i możliwości,

przewidziano następujące zadania:


Przebudowa i modernizacja Gminnego Domu Kultury w Bogorii wraz z
dostosowaniem obiektu do organizacji masowych wydarzeń kulturalnoedukacyjnych



Budowa ogólnodostępnej jadłodajni w centrum Bogorii



Budowa ogólnodostępnej krytej pływalni przy Zespole Szkół przy ul.
Południowej



Budowa ogólnodostępnego boiska ze sztuczną murawą przy Zespole
Szkół przy ul. Południowej

Strefa B) Centrum turystyczno-rekreacyjne
Wytyczona została na obszarze, który ma stać się centrum przede wszystkim
turystycznym,

rekreacyjnym

i

sportowym,

ale

także

kulturalnym

(muszla

koncertowa).
Jest to teren malownicze położony nad rzeką Korzenną, blisko wzniesień w części
zalesionych. Jednocześnie sąsiaduje on ze strefą „A” LPR.
Zadania:


Budowa zbiornika wodnego (retencyjno-rekreacyjnego) na rzece
Korzennej



Budowa dróg dojazdowych wokół zbiornika wodnego
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Urządzenie terenów rekreacyjnych (plaża, ścieżki spacerowe, boiska,
place zabaw i rekreacji itd.) wokół zbiornika



Budowa parkingu przy zbiorniku wodnym



Budowa muszli koncertowej wraz z zapleczem technicznym



Budowa zespołu boisk sportowych

Obie strefy LPR centrum gminy Bogoria (A i B) sąsiadują z sobą i uzupełniając się po
przez swoje wyspecjalizowane funkcje, jednocześnie położone w środku gminy,
stworzą k o m p l e m e n t a r n e , tak bardzo potrzebne, nowoczesne, spełniające
potrzeby, oczekiwania i ambicje mieszkańców, centrum ich gminy.
Zadania inwestycyjne przeprowadzone w ramach LPR pozwolą na zwiększenie
potencjału turystycznego i gospodarczego Bogorii, ale także poprawią komfort życia w
tej gminie.
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B
A

Strefy rewitalizacyjne wyznaczył: mgr Adam Dąbek
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Strefa B
Lokalnego Planu Rewitalizacji

Strefa
A

Strefa
B

Strefy rewitalizacyjne wyznaczył: mgr Adam Dąbek

Strefa B) Centrum turystyczno-rekreacyjne będzie terenem największych inwestycji.
Inwestycją fundamentalną dla całej strefy będzie budowa zbiornika wodnego na
rzece Korzennej.
Przewidywany do budowy zbiornik wodny Bogoria będzie posiadał następujące
funkcje:
 retencja wody powierzchniowej,
 retencja wody w okresie powodzi
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 rekreacja i wypoczynek
 wyrównanie przepływów niskich w rzece poniżej zbiornika szczególnie ważny z
uwagi na zrzut ścieków z oczyszczalni Bogoria zlokalizowany poniżej
projektowanego zbiornika wodnego..
 wyrównanie przepływów powodziowych, wydatek przelewu będzie regulował
przepływ poniżej zbiornika.
 zbiornik stanowił będzie rezerwę wody dla celów pożarowych .
Spiętrzenie wody na rzece Korzennej za pomocą projektowanej budowli upustowo –
przelewowej oraz zapory czołowej na rzece w km 7+400 umożliwi utworzenie w
dolinie powyżej budowli upustowo – przelewowej zbiornika o powierzchni 4,34 ha i
pojemności 80 tys. m3, o lustrze wody 4,09 ha.
Obszar inwestycji stanowią obecnie zadrzewione i zakrzaczone użytki zielone,
stanowiące tereny o niskim wykorzystaniu rolniczym. W/w tereny stanowią część
obszaru Jeleniowsko - Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Przedmiotem inwestycji w strefie B w ramach Działania 6.2. RPO WŚ jest
zagospodarowanie terenów wokół zbiornika małej retencji, w tym: budowa mostu
drogowego na rzece Korzennej, przebudowa istniejących dróg przy zbiorniku oraz
wykonanie ciągów pieszo rowerowych wzdłuż zbiornika oraz urządzenie terenów
zielonych.
Projekt przewiduje budowę odcinka drogi nr 1 o długości 240 m wraz z mostem na
rzece w ulicy Jędrusiów która umożliwi dojazd do zbiornika oraz do gruntów
położonych na lewym brzegu rzeki Korzennej. Obecnie dojazd odbywa się po drodze
gruntowej na niektórych odcinkach praktycznie nieprzejezdną. Projektuje się drogę
klasy D o szerokości jezdni 5,0 m. Przewiduje się wykonanie konstrukcji jezdni o
nawierzchni asfaltowej na podbudowie z tłucznia kamiennego. Trasa projektowanej
drogi ma przebiegać zgodnie z trasą przewidzianą w Planie zagospodarowania terenu
Gminy.
Droga nr 2 o długości 674 m zapewni dojazd do zbiornika od strony północno–
wschodniej tj. na obszar pomiędzy czaszą zbiornika, a istniejącym lasem. Po drodze
tej odbywał się będzie ruch lokalny tylko dla potrzeb zbiornika, dojazd do budowli
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piętrzących oraz do istniejącego zabudowania. Projektuje się drogę o jednym pasie
ruchu o szerokości jezdni 3,5 m z mijankami. Konstrukcja jezdni zostanie wykonana z
kostki brukowej grubości 8,0 cm na podbudowie z tłucznia kamiennego.
Planowana jest budowa mostu drogowego o na rzeczce Korzennej w km 7+130
o konstrukcji trwałej przeznaczonego do ruchu samochodowego o nośności 30 ton.
Wraz z budową mostu należy wykonać obustronne dojazdy do mostu jako odcinek
nowej drogi gminnej w ciągu ulicy Jędrusiów. Będzie to most betonowy
jednoprzęsłowy o konstrukcji trwałej.
Planowana jest również promenada przy zbiorniku. Aby zapewnić dobre warunki do
wykorzystania zbiornika dla celów rekreacji i wypoczynku na zaporze oraz po stronie
zachodniej wzdłuż czaszy zbiornika zaprojektowano chodnik z kostki brukowej o
grub. 6,0 cm na podłożu cementowo piaskowym, po którym będzie zapewniony ruch
pieszy przy zbiorniku. Wzdłuż ciągu spacerowego projektuje się nasadzenia drzew i
krzewów.
Wzdłuż ciągów dróg dojazdowych do zbiornika oraz ciągów pieszych projektuje się
oświetlenie terenu na słupach parkowych z oprawami energooszczędnymi.
Powierzchnia terenu zajmowanego pod inwestycję (zbiornika i terenów wokół
zbiornika) wynosi 6,28 ha, w tym:


Powierzchnia dróg i chodników – 1,83 ha



Powierzchnia terenów zielonych przyległych do zbiornika obsianych trawą
i obsadzonych drzewami – 4,45 ha

Odbiorcami Projektu czyli docelową grupą społeczeństwa, której potrzeby zaspokoi
realizacja Projektu, są mieszkańcy gminy Bogoria (ok. 8 tysięcy), mieszkańcy
sąsiednich gmin: Staszowa, Klimontowa (powiat sandomierski), Iwanisk (powiat
opatowski), Rakowa (powiat kielecki) w liczbie ponad 47 tysięcy osób.
Realizacja Projektu stworzy warunki do rekreacji dla mieszkańców i turystów,
poprawi stan lokalnej gospodarki poprzez polepszenie warunków gospodarowania w
turystyce, gastronomii i agroturystyce oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej
obszaru.
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Podokresy programowania: 2008-2013 i lata następne.
Podział na projekty i zadania inwestycyjne.

Planuje się podzielić program rewitalizacji na dwa zasadnicze etapy.
W etapie I – 2008-2012
W strefie A:


Przebudowa i modernizacja Gminnego Domu Kultury w Bogorii wraz z
dostosowaniem obiektu do organizacji masowych wydarzeń kulturalnoedukacyjnych

W strefie B:


Budowa zbiornika wodnego na rzece Korzennej



Zagospodarowanie terenów wokół zbiornika wodnego na rzece Korzennej, w
tym będą to następujące zadania:
o Most na rzece Korzennej w km 7+927 w ciągu ulicy Jędrusiów
o Budowa drogi gminnej D-1 w ulicy Jędrusiów na odcinku 203 m
(przedłużenie istniejącej ulicy)
o Budowa drogi gminnej D-2 po północnej stronie zbiornika łączącej
drogę gminną D-1 z drogą powiatową Bogoria –Pokrzywianka na
długości 661 m
o Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy zbiorniku wraz z małą
architekturą (20 ławek i 20 koszy na śmieci
o Rozbudowa oświetlenia w ulicy Tylnej oraz wzdłuż chodników na
długości: linia napowietrzna 117,2 m, linia kablowa 582 m.
o Oświetlenie terenu wokół zbiornika oraz dróg dojazdowych do zbiornika

W etapie II – 2014-2020
W strefie A:


Budowa

ogólnodostępnej

krytej

pływalni

przy

Zespole

Szkół

przy

ul. Południowej (niedaleko Rynku)


Budowa ogólnodostępnego boiska ze sztuczna murawą przy Zespole Szkół przy
ul. Południowej (niedaleko Rynku)

W strefie B:


Realizacja uzupełniających inwestycje na teren wokół zbiornika (m.in. parking,
muszla koncertowa wraz z zapleczem technicznym, budowa zespołu boisk
sportowych)
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Kryteria wyboru pilotażu i kolejność realizacji.

Przy wyborze projektów (operacji) rewitalizacji społecznych operator Programu
będzie się opierał na następujących kryteriach:
1. Gotowość dokumentacyjna
2. Uregulowane sprawy własności nieruchomości
3. Aprobata społeczna
4. Zgodność z kryteriami finansowania ze źródeł UE inwestycji w zakresie
mieszkalnictwa (określonymi w następnej części)
5. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE, zwłaszcza polityka równych szans i
ochrony środowiska.
Oczekiwane wskaźniki osiągnięć.

Aby rzetelnie ocenić wpływ danej inwestycji na zmianę wybranego zestawu
wskaźników należy porównać stan sprzed inwestycji ze stanem po inwestycji.
Ukazane w poniższych tabelach wskaźniki dla LPR miejscowości Bogoria są
przedstawione w ujęciu narastającym.
KLUCZOWE WSKAŹNIKI PRODUKTU

Jednostka
miary

2009

2010

2011

2012

2020

szt

0

0

1

1

2

Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów

m2

0

0

44500

44500

44500

Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)

szt.

0

0

0

0

0

Liczba zrewitalizowanych obszarów

UZUPEŁNIAJĄCE WSKAŹNIKI PRODUKTU

Jednostka
miary

2009

2010

2011

2012

2020

Długość wybudowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją

km

0

0

0,864

0,864

0,864

Liczba turystów korzystających ze zrewitalizowanych obiektów

osoby

0

5000

10000

15000

30000

2011

2012

KLUCZOWE WSKAŹNIKI REZULTATU
Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych
nowych miejsc pracy (EPC)

Jednostka
miary
szt

2009
0

2010
0

0

0

Źródło danych i częstotliwości pomiaru
Urząd Gminy Bogoria / po każdym etapie inwestycyjnym
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2020
0

VII. Planowane działania w latach 2008-2013 i w latach następnych na
obszarze rewitalizowanym.
Harmonogram działań
Inwestycja (Zadanie)

Program,
Działanie

Termin
realizacji

(w ramach Rewitalizacji
miejscowości Bogoria – Strefa A)
Przebudowa i modernizacja
Gminnego Domu Kultury w
Bogorii wraz z dostosowaniem
obiektu do organizacji
masowych wydarzeń kulturalnoedukacyjnych
Budowa jadłodajni
ogólnodostępnej w centrum
Bogorii

RPO WŚ 20072013
Działanie 5.2.

(w ramach Rewitalizacji
miejscowości Bogoria – Strefa B)
Budowa zbiornika wodnego na
rzece Korzennej

RPO WŚ 20072013
Działanie 4.1.

2009-2012 Gmina Bogoria

(w ramach Rewitalizacji
miejscowości Bogoria – Strefa B)
Zagospodarowanie terenów
wokół zbiornika wodnego na
rzece Korzennej

RPO WŚ 20072013
Działanie 6.2.

2009-2012 Gmina Bogoria

Instytucje
Rezultaty
i podmioty
uczestniczące
we wdrażaniu
2008-2009 Gmina Bogoria Zapewnienie lepszych
warunków
dla
działalności Gminnego
Domu Kultury.
Stworzenie bazy do
organizacji
życia
kulturalnego
miejscowości i gminy

2008-2010 Gmina Bogoria

Zadanie nr 1

Gmina Bogoria

Most na rzece Korzennej w km 7+927 w ciągu ulicy Jędrusiów
Zadanie nr 2

Gmina Bogoria

Stworzenie
punktu
wyżywienia
dla
potrzebujących
mieszkańców Bogorii
Powstanie zbiornika o
funkcji
retencyjnej
(zapobiegającej
powodziom)
oraz
rekreacyjnej (zarówno
dla mieszkańców jak i dla
turystów)
Zagospodarowanie
terenów
wokół
zbiornika., m.in. budowa
dróg dojazdowych.
Powstanie infrastruktury
rekreacyjnej
(której
obecnie bardzo brakuje
w Bogorii)

Budowa drogi gminnej D-1 w ulicy Jędrusiów na odcinku 203 m
(przedłużenie istniejącej ulicy)
Zadanie nr 3

Gmina Bogoria

Budowa drogi gminnej D-2 po północnej stronie zbiornika
łączącej drogę gminną D-1 z drogą powiatową Bogoria –
Pokrzywianka na długości 661 m
Zadanie nr 4

Gmina Bogoria

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy zbiorniku wraz z małą
architekturą (20 ławek i 20 koszy na śmieci
Zadanie nr 5

Gmina Bogoria

Rozbudowa oświetlenia w ulicy Tylnej oraz wzdłuż chodników
na długości: linia napowietrzna 117,2 m, linia kablowa 582 m.
Zadanie nr 6

Gmina Bogoria

Oświetlenie terenu wokół zbiornika oraz dróg dojazdowych do
zbiornika
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(w ramach Rewitalizacji
miejscowości Bogoria – Strefa A)
Budowa ogólnodostępnej krytej
pływalni przy Zespole Szkół przy
ul. Południowej (niedaleko
Rynku)
(w ramach Rewitalizacji
miejscowości Bogoria – Strefa A)
Budowa ogólnodostępnego
boiska ze sztuczną murawą przy
Zespole Szkół przy ul.
Południowej (niedaleko Rynku)

2014-2020 Gmina Bogoria

Powstanie
ogólnodostępnej
pływalni (obecnie której
brak
jest
bardzo
odczuwalny
przez
mieszkańców Bogorii)

2014-2020 Gmina Bogoria

(w ramach Rewitalizacji
miejscowości Bogoria – Strefa B)
Zagospodarowanie terenów
wokół zbiornika wodnego na
rzece Korzennej – inwestycje
uzupełniające
Budowa parkingu przy zbiorniku

2014-2020 Gmina Bogoria

Powstanie potrzebne dla
całej
Bogorii
ogólnodostępne
nowoczesne
boisko
sportowe (wzbogacając
ofertę
sportoworekreacyjną
dla
mieszkańców)
Powstanie
pozostała
część
infrastruktury
wokół
zbiornika
wodnego.

Budowa muszli koncertowej wraz z zapleczem technicznym

Budowa zespołu boisk sportowych

Powstanie niezbędnego
parkingu
Na
terenach
rekreacyjnych
wokół
zbiornika
powstanie
obiektu potrzebnego do
organizacji plenerowych
imprez kulturalnych
Powstanie
ogólnodostępnego
kompleksu
boisk
sportowych
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VIII. Wytyczne w zakresie mieszkalnictwa
Podstawą dla określenia zasad wydatkowania środków UE na przedsięwzięcia, dot.
mieszkalnictwa jest Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210/1 z
31.07.2006 r.). Uszczegółowieniem zapisów Rozporządzenia 1080/2006 w tym
zakresie, są przepisy wykonawcze Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia
8 grudnia 2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady
(WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu

Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu

Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.
Urz. UE L 371/ z 27.12.2006 r.).
Inwestycje związane z mieszkalnictwem w RPO WŚ 2007-2013 mogą uzyskać
wsparcie, wyłącznie jako element kompleksowego projektu rewitalizacyjnego,
wpisującego się lokalny program rewitalizacji. Przedsięwzięcia takie muszą ściśle
wynikać z celów prowadzonych działań rewitalizacyjnych na danym terenie.
Kwalifikować mogą się jedynie wydatki ponoszone na adaptację budynków
mieszkalnych wielorodzinnych, z przeznaczeniem na lokale socjalne, bądź na
renowację/modernizację (nie budowę nowych) budynków stanowiących własność
publiczną lub własność podmiotów o celach niezarobkowych wykorzystywanych na
cele mieszkaniowe. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Rozporządzenia 1828/2006 inwestycje w
obszarze mieszkalnictwa mogą być realizowane wyłącznie na wyznaczonych
obszarach wsparcia, które spełniają co najmniej trzy z następujących kryteriów, w
tym dwa kryteria spośród tych wymienionych w lit. od a) do h):
a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia;
b) wysoka stopa długotrwałego bezrobocia;
c) niekorzystne trendy demograficzne;
d) niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik
przerywania skolaryzacji;
e) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń;
f) szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska;
g) niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej;
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h) wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców;
i) porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego;
j) niski poziom wydajności energetycznej budynków.
Teren poddany rewitalizacji w Bogorii spełnia następujące warunki:
b) Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia:
Jak opisano w rozdziale III.2. dokumentu, bezrobocie, które dopiero w 2007 roku
odnotowało większy spadek, wciąż jest stosunkowo wysokie (liczba bezrobotnych
sięga prawie pół tysiąca osób).
c) Niekorzystne trendy demograficzne:
Jak opisano w rozdziale III.3. dokumentu, sytuacja demograficzna gminy Bogoria
charakteryzuje się tendencją spadkową liczby mieszkańców. Liczba ludności w
ciągu 10 lat do 2004 r. spadła o 1,8%; z 8.456 do 8.167, Niekorzystna tendencja
pogłębiła się po roku 2004 i w 2006 liczba ludności osiągnęła 8.053 osób (dane
GUS) w 2007 r. Było to skutkiem zarówno ujemnego przyrostu naturalnego
(wynoszącego w ubiegłym roku poziom -18) jak i ujemnego salda migracji.
i) Porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego:
Jak opisano
kilkunastu

w rozdziale III.2. dokumentu, w gminie Bogoria w ostatnich
latach

nastąpiło

zmniejszenie

liczby

oddawanych

budynków

mieszkalnych. Także liczba mieszkań komunalnych jaką dysponuje samorząd
Bogorii jest niewielka (3 mieszkania).
g) Niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej;
Z jednej strony powoduje on bezrobocie (brak tworzenia nowych miejsc pracy), z
drugiej powoduje niezaspokojenie potrzeb ludności np. w sektorze usług (niski
poziom podmiotów gospodarczych w sektorze usługowym).
a) Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia;
M.in. w.w. bezrobocie w Bogorii powoduje ubóstwo i wykluczenia społeczne.
d) Niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik
przerywania skolaryzacji;
Będący efektem m.in. oddalenia od szkół średnich różnego typu (Staszów, Opatów)
oraz wyższych (Kielce, Kraków).
j) Niski poziom wydajności energetycznej budynków.
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IX. Plan finansowy realizacji rewitalizacji na lata 2008-2013 (obligatoryjnie) i
na lata następne (fakultatywnie).

Inwestycja

Program,
Działanie

Termin
realizacji

(w ramach Rewitalizacji
miejscowości Bogoria –
Strefa A)
Przebudowa i
modernizacja
Gminnego Domu
Kultury w Bogorii wraz
z dostosowaniem
obiektu do organizacji
masowych wydarzeń
kulturalnoedukacyjnych
Budowa jadłodajni
ogólnodostępnej w
centrum Bogorii (przy
Rynku)

RPO WŚ
Działanie 5.2.

2008-2009

(w ramach Rewitalizacji
miejscowości Bogoria –
Strefa B) Budowa
zbiornika wodnego na
rzece Korzennej

RPO WŚ
Działanie 4.1.

(w ramach Rewitalizacji
miejscowości Bogoria –
Strefa B)
Zagospodarowanie
terenów wokół
zbiornika wodnego na
rzece Korzennej

RPO WŚ
Działanie 6.2.

Koszt

Źródła finansowania

(netto)

RPO WŚ 2007-2013
60%
1.200.000,00 Środki własne gminy
Bogoria
40%

2008-2010

RPO WŚ 2007-2013
60%
860.000,00

2009-2012

Środki własne gminy
Bogoria
40%
RPO WŚ 2007-2013
60%

7.926.033,00 Środki własne gminy
Bogoria
40%
2009-2012

2 992 706,30

Zadanie nr 1

Most na rzece Korzennej w km 7+927 w ciągu ulicy
Jędrusiów
Zadanie nr 2

Budowa drogi gminnej D-1 w ulicy Jędrusiów na odcinku
203 m (przedłużenie istniejącej ulicy)
Zadanie nr 3

Budowa drogi gminnej D-2 po północnej stronie
zbiornika łączącej drogę gminną D-1 z drogą powiatową
Bogoria –Pokrzywianka na długości 661 m

524 492,38

RPO WŚ 2007-2013
60%

Środki własne gminy
Bogoria
385 842,76 40%

1 477 226,35

Zadanie nr 4

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy zbiorniku wraz z
małą architekturą (20 ławek i 20 koszy na śmieci
Zadanie nr 5

279 610,35
160 345,83
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Rozbudowa oświetlenia w ulicy Tylnej oraz wzdłuż
chodników na długości: linia napowietrzna 117,2 m, linia
kablowa 582 m.
Zadanie nr 6

Oświetlenie terenu wokół zbiornika
dojazdowych do zbiornika
(w ramach Rewitalizacji 2014-2020
miejscowości Bogoria –
Strefa A)
Budowa
ogólnodostępnej krytej
pływalni przy Zespole
Szkół przy ul.
Południowej (niedaleko
Rynku)
(w ramach Rewitalizacji 2014-2020
miejscowości Bogoria –
Strefa A)
Budowa
ogólnodostępnego
boiska ze sztuczną
murawą przy Zespole
Szkół przy ul.
Południowej (niedaleko
Rynku)
(w ramach Rewitalizacji 2014-2020
miejscowości Bogoria –
Strefa B)
Zagospodarowanie
terenów wokół
zbiornika wodnego na
rzece Korzennej –
inwestycje
uzupełniające

oraz

dróg

Budowa muszli koncertowej wraz z zapleczem
technicznym
Budowa parkingu przy zbiorniku
Budowa zespołu boisk sportowych w części sportoworekreacyjnej terenów wokół zbiornika

165 188,63

Fundusze UE 2014-2020
7.000.000,00 Środki własne gminy
Bogoria

Fundusze UE 2014-2020
1.000.000,00 Środki własne gminy
Bogoria

Fundusze UE 2014-2020
3.500.000,00 Środki własne gminy
Bogoria

Fundusze UE 2014-2020
Środki własne gminy
1.500.000,00 Bogoria
Fundusze UE 2014-2020
Środki własne gminy
500.000,00 Bogoria
Fundusze UE 2014-2020
Środki własne gminy
1.500.000,00 Bogoria
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X. System wdrażania
Wybór prawnej formy zarządzającego programem

System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji oparty będzie na strukturze
rozproszonego zarządzania projektami, w oparciu o procedurę stworzoną w tym celu
przez gminę.
System wdrażania posiada rozwiązania wariantowe, na wypadek odstąpienia od
wykonania

części

zadań

lub

konieczności

modyfikacji

planu

finansowego.

Poszczególne warianty rezerwowe zostaną opracowane dla każdego projektu osobno
przez zespół wdrażający.
Każde

poszczególne

zadanie

posiada

własny

układ

wskaźników

bieżącego

monitorowania oraz spodziewanych efektów końcowych. Zespół wdrażający wykonuje
okresowe analizy zmienności, stosując odpowiednie metody statystyczne dla
weryfikacji hipotez o istotności monitorowanych zmian.
Jednym z możliwych sposobów realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie
współpraca z sektorem publicznym oraz organizacjami pozarządowymi.
Zasadą współpracy będzie zasada partnerstwa. Za kontakty z sektorem
publicznym i organizacjami biznesowymi w sprawach Lokalnego Programu
Rewitalizacji odpowiadać będzie Komisja Monitorująca, powołana przy samorządzie
gminy Bogoria. Jej zadaniem będzie:
 Opracowanie harmonogramu zadaniowo-czasowego dla każdego, wdrażanego
projektu.
 Ustalenie kwantyfikowalnych wskaźników monitoringu projektu.
 Ustalenie harmonogramu finansowania inwestycji wdrażanych.
 Przygotowanie programów rezerwowych (na wypadek: odstąpienia gminy od
finansowania projektu na etapie fazy wstępnej studium wykonalności;
odrzucenia

wniosku

o

współfinansowanie

przez

zewnętrze

źródła

finansowania; utraty zdolności do podpisania umowy z wykonawcą lub
unieważnienia przetargu; odmowy refinansowania po wykonaniu zadania).
 Kwartalną ocenę postępu prac nad wdrożeniem inwestycji ujętych w
programie oraz bieżące sygnalizowanie sytuacji problemowych Wójtowi
Gminy.
Komisja będzie na bieżąco informować Wójta oraz kierownika Referatu Inwestycji,
Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego o stanie zaawansowania projektu.
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Wdrożenie projektu inwestycyjnego według wniosku komisji monitorującej będzie
wymagać decyzji Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika.
Projekty zgłoszone do Lokalnego Programu Rewitalizacji będą wdrażane według
kolejności ustalonej w harmonogramie zadań. Kolejność ta może zostać zmieniona
uwarunkowaniami budżetowymi lub terminami narzucanymi przez komitety
sterujące m.in. programem RPOWŚ 2007-2013, itp. Zasadą jest maksymalizacja
wykorzystania dotacji.
W procesie wdrożenia każdego projektu przewiduje się udział następujących zasobów
pracy:
 Wójt Gminy (zatwierdzanie i akceptacja).
 Referat Inwestycji, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (dokumentacja,
przetargi, analizy, kosztorysy, dokumentacja przetargowa).
 Skarbnik (dopasowanie harmonogramu do budżetu, kontrasygnacja dla Wójta
Gminy).
 Komisja Monitorująca (monitoring całości procesu).
 Komisja Przetargowa (wybór wykonawców).
 Wykonawca Projektu (inżynier projektujący).
 Urząd zewnętrzny (decyzje, pozwolenia).
Aktualizacja LPR

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Bogoria dokonywana
będzie co najmniej raz w okresie trwania kadencji Rady Gminy. Decyzję o aktualizacji
Programu podejmuje Wójt Gminy na wniosek Pełnomocnika do spraw Rewitalizacji.
Propozycje działań zgłaszanych do włączenia do Lokalnego Programu Rewitalizacji
lub modyfikacja już istniejących, a mieszczących się w wyznaczonych obszarach
rewitalizacji, przyczyniających się do osiągnięcia założonych celów rewitalizacji,
zgłaszane są do Pełnomocnika do spraw Rewitalizacji i jako takie nie wymagają
podejmowania decyzji o aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji a jedynie
zastosowania procedury zgłaszania tychże propozycji czy też modyfikacji.
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XI. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej
System monitorowania programu rewitalizacji.

Lokalny Program Rewitalizacji będzie monitorowany przez samorząd gminy Bogoria
dla własnych celów.
W celu oceny postępu realizacji i efektywności wdrażania poszczególnych projektów
i zadań inwestycyjnych z zakresu rewitalizacji prowadzony będzie monitoring:
1.

finansowy – w postaci raportów okresowych;

2.

rzeczowy – wyrażony w we wskaźnikach produktu, rezultatu i oddziaływania.

Okresowe raporty finansowe przygotowywane będą przez podmioty odpowiedzialne
za realizację zadań w oparciu o harmonogramy finansowe płatności dokonywanych
na rzecz wykonawców.
Raporty rzeczowe będą przygotowywane pod kątem stopnia realizacji zadań
inwestycyjnych określonych wskaźnikami produktu, rezultatu, oddziaływania i
wynikających z warunków szczegółowych umów na realizację przedsięwzięć.
Wyżej wymienione raporty będą przedstawiane Wójtowi Gminy.
Bazowym okresem monitoringu jest rok (lub jego ostatni kwartał) poprzedzający rok,
w którym rozpoczęto wdrażanie Programu.
Prowadzenie monitoringu wdrażania Programu oraz ocena należy do Wójta Gminy
oraz Rady Gminy.
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Sposoby oceny programu rewitalizacji.

Ocena Lokalnego Programu Rewitalizacji ma służyć przede wszystkim oszacowaniu
osiągnięcia wskaźników oddziaływania (o których mowa w rozdziale o wskaźnikach),
czyli

długotrwałych

efektów

związanych

z

poszczególnymi

projektami

inwestycyjnymi. Powinna ona odpowiedzieć na pytanie o trafność planowanych
przedsięwzięć w kontekście potrzeb, a także winna ocenić efekty i korzyści z ich
wdrożenia.

Przeprowadzenie

takiej

oceny

jest

obowiązkiem

beneficjentów

poszczególnych projektów.
Ocena projektów i zadań inwestycyjnych w ramach LPR, których częścią są projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej przebiegać powinna odpowiednio:
a) przed realizacją Programu,
b) w wyznaczonym wcześniej momencie w trakcie realizacji.
c) po realizacji Programu.
W ramach tej oceny przewiduje się, że po zakończeniu danego projektu, przez kolejne
2 lata – w systemie corocznym – sporządzane będą raporty celem weryfikacji
rzeczywistych i planowanych wskaźników oddziaływania.

Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami
pozarządowymi.

Proponowane działania, określone w programie rewitalizacji, są również zgodne
z zasadą partnerstwa, gdyż niektóre zadania mogą być realizowane przy wspólnym
angażowaniu kapitału publicznego i prywatnego, albo też w przypadku działań
społecznych – przy wspólnym wysiłku jednostek Urzędu Gminy oraz organizacji
pozarządowych.
Tworzenie Lokalnego Partnerstwa na Rzecz Rewitalizacji należy do zadań
Pełnomocnika Wójta Gminy do spraw Rewitalizacji.
Celem Partnerstwa jest doskonalenie podjętego procesu rewitalizacji poprzez
budowanie zrozumienia dla rewitalizacji oraz współpracę w jej realizacji. Lokalni
Partnerzy na rzecz Rewitalizacji uczestniczyć będą w procesie rewitalizacji poprzez
spotkania, dyskusje. Opinia społeczna została zbadana poprzez badania ankietowe.
Partnerstwo ma skupiać przedstawicieli dziedzin życia społeczno – ekonomicznego,
istotnych dla rozwoju gminy Bogoria, chcących w sposób aktywny przyczyniać się do
realizacji rewitalizacji.
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Promocja.

Główną jednostką odpowiedzialną za promocję Lokalnego Programu Rewitalizacji, za
promocję poszczególnych projektów i zadań inwestycyjnych w programie będzie
Urząd Gminy Bogorii. Wszelkie materiały promocyjne powinny określać m.in. cele
realizacji poszczególnych projektów i zadań inwestycyjnych w ramach programu,
planowane wskaźniki osiągnięć oraz źródła finansowania tych projektów.
Promocja projektu będzie zgodna z art. 8 Rozporządzenia Komisji WE nr 1828/2006
z dnia 8.12.2006r.
Celem działań związanych z promocją Programu jest dotarcie do jak najszerszej grupy
beneficjentów projektów podejmowanych w ramach Programu, a także instytucji
mogących stać się partnerami w realizacji niektórych przedsięwzięć inwestycyjnych.
Grupami tymi są:


bezpośredni beneficjenci większości projektów – mieszkańcy gminy,



środowisko przedsiębiorców,



organizacje pozarządowe,



partnerzy społeczni.

W ramach promocji Lokalnego Programu Rewitalizacji podejmowane powinny być w
szczególności takie działania jak:


strona internetowa UG Bogoria,



ulotki informacyjne,



spotkania z partnerami gospodarczymi oraz społecznymi,



publikacje w prasie (np. w Echu Dnia)



informacje o inwestycjach w mediach TV (np. TVP Kielce) lub radio (np. PR
Kielce)
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XII. Konsultacje społeczne i współpraca partnerska w ramach programu
rewitalizacji
Ze względu na budowanie zrozumienia społecznego dla rewitalizacji, zainicjowania
postawy partnerskiej dla tego programu, przeprowadzono latem 2008 r. na terenie
gminy Bogoria konsultacje społeczne w postaci badania ankietowego.

Mieszkańcy gminy Bogoria w badaniu ankietowym stosunkowo pozytywnie ocenili
swoje miasto, dostrzegając jednak jego wiele problemów, z którymi trzeba się
zmierzyć, tak aby Bogoria mogła się lepiej rozwijać.
W ocenie poszczególnych czynników decydujących o rozwoju gminy i o
jakości życia w gminie, najsłabiej oceniono m.in. obecny stan bazy turystycznej.
Odpowiedzi ukazuje poniższa tabela (wyniki podane w procentach zaznaczeń danej
oceny)
bardzo
dobrze
dobrze

średnio

źle

bardzo
źle

1

Infrastruktura (drogi, sieć wodociągowa, obiekty
publiczne)

25

65

10

0

0

2

Wizerunek i promocja Bogorii na zewnątrz

15

60

25

0

0

5

15

60

20

0

5

20

40

35

0

3
4

Życie kulturalne - ciekawe imprezy, festyny,
możliwość spędzenia wolnego czasu
Atrakcyjność
Bogorii
dla
inwestorów
i przedsiębiorców

5

Czystość, porządek, ład przestrzenny w Bogorii

10

50

40

0

0

6

Jakość opieki zdrowotnej w Bogorii

10

60

25

0

5

7

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Bogorii

5

60

35

0

0

8

Możliwość
uczenia
się;
kształcenia;
zmiany
i podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców

5

45

35

10

0

9

Korzyści dla mieszkańców z ruchu turystycznego

5

0

35

45

15

10 Baza turystyczna Bogorii (gastronomia, noclegi itd.)

0

0

10

65

25

11 Poziom pracowitości i zaradności mieszkańców Bogorii

0

25

65

0

0
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Mieszkańcy Bogorii jako główne atuty swej gminy wskazali w zdecydowanej
większości dobrą infrastrukturę techniczną (zwodociągowanie, skanalizowanie,
drogi).
Wskazują także na piękno krajobrazu.

B.dobra infrastruktura
(wod-kan, drogi)
Wysokie walory
krajobrazowe
Baza oświatowa
Dobry wizerunek
Brak atutów

Pośród głównych problemów z jakimi się borykają mieszkańcy Bogorii i które
władze gminy powinny rozwiązać podano bezrobocie, brak oferty kulturalnej i
spędzania wolnego czasu.
(odsetek zaznaczających daną odpowiedź w ankiecie)

Brak dużych zakładów pracy

8,00%

Zły stan dróg powiatowych

9,00%

Brak wystarczającej ilości terenów pod budownictwo

9,00%

Ubogie życie kulturalne i rozrywkowe w gminie
Bezrobocie

35,00%
60,00%

65 | S t r o n a

Pośród miejsc i obiektów w gminie Bogoria, które powinny być odnowione lub
odbudowane, mogąc podawać w jednej ankiecie kilka obiektów, mieszkańcy w
dominującej większości wskazali budynek Ośrodek zdrowia, zabytkowe kościoły oraz
Gminny Dom Kultury.

80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

Przy precyzującym pytaniu o obiekty do remontu, odbudowy lub budowy w
kontekście stworzenia warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego Bogorii,
mieszkańcy mogąc maksymalnie wskazać 5 pozycji z podanych propozycji, wyrazili
opinię, że najważniejsze są kolejno w hierarchii:
1. Poprawa stanu dróg
2. Budowa i zagospodarowanie zbiornika wodnego
3. Stworzenie ścieżki rowerowej
4. Punkty małej gastronomii
5. Chodniki
6. Oświetlenie uliczne
7. Place zabaw
8. Tablice – plan gminy i miejscowości Bogoria
9. Tablice informacyjne, oznaczenia turystyczne
10. Zieleń miejska, krzewy, trawniki
11. Ławeczki, miejsca odpoczynku
12. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
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Na pytanie Jaki jest w Pana / Pani ocenie obecny stan infrastruktury w Bogorii?
Co należałoby tutaj zmienić i poprawić? Mieszkańcy odpowiedzieli, że najbardziej
potrzeba rozwinąć infrastrukturę turystyczną – 80%. Zauważalny jest również brak
placów zabaw.

Aby zwiększyć lokalny ruch turystyczny w Bogorii mieszkańcy wskazują na
możliwość pozyskania na ten cel (na inwestycje służące rozwojowi potencjału i
infrastruktury) środków z UE.
Jako podstawę działań widzi się następujące zadania:
1. Budowa zbiornika wodnego i terenów rekreacyjnych wokół niego.
2. Rozbudowa infrastruktury turystycznej (gastronomia, noclegi)
3. Budowa ścieżek rowerowych
4. Więcej imprez kulturalno-rozrywkowych
5. Stworzenie oznakowania turystycznego

Na pytanie Jaki jest w Pana / Pani ocenie obecny stan miejsc odpoczynku w
Bogorii? Mieszkańcy wskazali bardzo dobrze zagospodarowany Rynek, który po
remoncie i przebudowie, m.in. wymianie ławek, zieleni jest przyjemnym miejscem, by
na krótko przysiąść i odpocząć. .
Jednocześnie mieszkańcy Bogorii wskazują przy tym na następujące potrzebne
inwestycje:
1. Budowa zbiornika i zagospodarowanie terenów wokół niego

80%

2. Budowa placów zabaw

24%

Wśród opinii mieszkańców w czasie badań ankietowych pojawiła się także potrzeba
pawilonu handlowego z prawdziwego zdarzenia w Bogorii.
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