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UCHWAŁA  NR  XXXVI/225/09  

RADY  GMINY   w   Bogorii 

z dnia   17 września  2009 roku 

 

 
  w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bogoria na lata 2009 - 2020. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6  ustawy   z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz.1591, z późn.zm.) 
Rada Gminy w Bogorii   u c h w a l a  co następuje: 
 

§ 1 

 
Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy  Bogoria na lata 2009 – 2020, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.   
 

§ 2 

 
Wykonanie Uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Bogoria .      
 

§ 3 

 
Uchwała  wchodzi w życie  z dniem podjęcia.   
 
 
       
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zygmunt Madej 
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1. Wstęp 
 

Podstawowym celem działania samorządu Gminy Bogoria, zgodnie 

z obowiązującym prawem polskim i unijnym, jest dążenie do 

osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w skali lokalnej, który w 

perspektywie długookresowej prowadzi do poprawy jakości życia 

lokalnej społeczności oraz harmonijnego rozwoju całego regionu 

świętokrzyskiego.  

Dlatego też posiadanie aktualnej, perspektywicznej i spójnej 

Strategii Rozwoju Gminy ma fundamentalne znaczenie dla realizacji 

podstawowych celów rozwojowych Gminy Bogoria i umożliwia władzy 

samorządowej podejmowanie optymalnych decyzji strategicznych w 

aspekcie harmonijnego rozwoju społecznego gospodarczego całej 

gminy, ze szczególnym uwzględnieniem środków finansowych Unii 

Europejskiej, dostępnych w ramach okresów programowania 2007-

2013 oraz 2014-2020.  

Należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że przedmiotowa 

Strategia została przygotowana w oparciu o kierunki rozwoju, 

wypracowane w drodze konsultacji społecznych. W przygotowaniu 

strategii uczestniczyli przedstawiciele wszystkich trzech sektorów 

społecznych tj. sektor publiczny (władze lokalne (wójt, radni), 

dyrektorzy szkół i innych jednostek podległych gminie), sektor 

gospodarczy tj. przedsiębiorcy z terenu gminy Bogoria oraz sektor 

obywatelski, czyli przedstawiciele lokalnych organizacji 

pozarządowych. W konsultacjach społecznych uczestniczyli również 

wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy. Podstawą konsultacji 

była anonimowa ankieta, obejmująca zarówno bieżące problemy i 

atuty gminy Bogoria, jak i proponowane kierunki rozwoju, wraz z ich 

uzasadnieniem. Jednocześnie przedmiotowa Strategia była 

dyskutowana na Sesji Rady Gminy w Bogorii. Oznacza to, że w 

proces wyznaczania celów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy 

włączone zostało jak najszersze grono odbiorców późniejszych 
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działań. Tak wypracowana Strategia Rozwoju Gminy Bogoria na 

lata 2009-2020 pozwala na optymalne przedstawienie interesów 

lokalnej społeczności, zaś jej późniejsza konsekwentna realizacja 

daje mieszkańcom oraz podmiotom gospodarczym poczucie 

stabilizacji i pełnej akceptacji przyjętych kierunków rozwoju.  

Jednocześnie przedmiotowa Strategia zawiera pełny system 

wdrażania i monitorowania postępów jej realizacji. W rozwiązaniach 

tych zapisano również tzw. „ścieżkę” okresowej aktualizacji 

dokumentu, co umożliwi ewentualną korektę założonych kierunków 

rozwoju gminy Bogoria i narzędzi do ich realizacji oraz dodatkowo 

zapewni optymalną koncentrację środków budżetowych gminy i 

efektywność ich wykorzystania. Strategia Rozwoju Gminy Bogoria 

na lata 2009-2020 jest dokumentem otwartym na modyfikacje i 

uzupełnienia. Ważne, aby była dokumentem, do którego odwołują 

się nie tylko władze, ale i mieszkańcy Gminy. 

Należy podkreślić, że przedmiotowa Strategia, jako nakreślenie 

kierunków wieloletniego rozwoju, pozwala wykazać zasadność i 

celowość aplikowania o dofinansowanie projektów z terenu gminy 

Bogoria (zarówno tych realizowanych przez samorząd gminny, jak i 

podmioty gospodarcze, społeczne i gospodarstwa rolne) z funduszy 

zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem środków finansowych 

Unii Europejskiej. W praktyce niemożliwe jest, bowiem pozyskanie 

środków finansowych z różnorodnych programów pomocowych (np. 

Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013) bez rzetelnego i jasnego zaprezentowania celów i 

priorytetów rozwoju gminy. Dodatkowo spójny i konsekwentny 

strategiczny dokument rozwoju gminy znacznie ułatwi 

opracowywanie dokumentacji projektowej i pozwali na łatwiejsze 

zawiązywanie porozumień międzygminnych dla realizacji ponad 

gminnych projektów inwestycyjnych. 

Podsumowując należy podkreślić, że Strategia Rozwoju Gminy 

Bogoria obejmuje lata 2009-2020, co pokrywa się z okresami 
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najważniejszych regionalnych i krajowych dokumentów 

strategicznych oraz okresami programowania wydatków 

budżetowych Unii Europejskiej na współfinansowanie 

strukturalnych programów operacyjnych. Jednocześnie 

przedmiotowa Strategia powstała z kompleksowym uwzględnieniem 

najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych, w 

skali regionalnej, ogólnopolskiej i unijnej. 

 

2. Diagnoza stanu Gminy Bogoria. 

 

2.1   Położenie, powierzchnia 

 
Gmina Bogoria położona jest w południowo-wschodniej części 

Polski, w województwie świętokrzyskim. Graniczy ona od północy z gminą 

Iwaniska, od wschodu z gminą Klimontów, od południa z gminą Staszów, 

natomiast od zachodu z gminą Raków. Gmina Bogoria wraz z gminami: 

Szydłów, Staszów, Oleśnica, Rytwiany, Łubnice, Połaniec i Osiek tworzy 

powiat staszowski. Najbliższe ośrodki miejskie to: Staszów i Opatów. 

Odległość do Kielc - stolicy województwa wynosi około 60 km. Gmina 

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

aktualnie 37 sołectw. 

    Lokalizacja Gminy Bogoria w ramach Powiatu Staszowskiego 
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Mapa: Gmina Bogoria 

 

Teren gminy Bogoria stanowi obszar graniczny trzech jednostek 

geograficznych: Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Sandomierskiej i 

Pogórza Szydłowskiego. Północna część gminy wkracza w 

południowo-wschodnią część Pasma Wygiełzowskiego, część 

południowo-zachodnią i południową stanowi obszar Pogórza 

Szydłowskiego. Wszystkie wyżej wymienione regiony wchodzą w 

skład makroregionu Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej.  

 

2.2 Środowisko przyrodnicze, klimat 

 

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. 
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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 

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. 

 

Pod względem klimatycznym obszar gminy Bogoria leży w 

Częstochowsko-Kieleckiej dzielnicy klimatycznej. Okres wegetacyjny 

zaczyna się w II dekadzie kwietnia w południowej części gminy i w I 

dekadzie maja w jej północnej części. Koniec okresu wegetacyjnego 

przypada odpowiednio na II dekadę listopada i początek listopada. 

Łącznie więc okres wegetacyjny waha się od 218 dni w południowej 

do 205 dni w północnej części gminy. 

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 

 

2.3. 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 iłowce dolomityczne, których mięższość dochodzi do 120 

m. W kamieniołomie Budy wydobywane są wapienie rafowe, z 

pokładów o miąższności 100 m. Dolomity eksploatowane w 
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Jurkowicach mogą używane być do produkcji kruszyw łamanych 

zwykłych, gruzów we wszystkich frakcjach spełniających normy dla 

kruszyw klasy II i III. Obecnie kamień z Jurkowi przeznacza się 

przede wszystkim do produkcji łamanych kruszyw drogowych. Skała 

w Jurkowicach zawiera obok CaO (tlenku wapnia) około 15% MgO 

(tlenku magnezu) oraz inne mikroelementy niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania organizmów. Dzięki tym 

właściwościom kamień z Jurkowic jest doskonałym surowcem do 

produkcji nawozów otrzymywanych we własnych młynach. Nawozy 

(wapniowo-magnezowy i wapniowy) mają wiele atutów, odkwaszają 

glebę poprawiając jej strukturę, zwiększają zawartość magnezu – 

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

produkcji zdrowej żywności, wnoszą mikroelementy do gleby, 

zwiększają odporność roślin na przemarzanie, łatwo są przyswajalne 

przez rośliny i co ważne: obecność tego nawozu na powierzchni 

działek zmniejsza nasycenie środowiska ciężkimi metalami. 

Kopalnie w Jurkowicach i budach należą do mającej siedzibę 

w Sandomierzu Spółki Akcyjnej Kopalni Dolomitu. 

Do cennych bogactw naturalnych gminy Bogoria należą ponad złoża 

wody oligoceńskiej, zdrowie powietrze, piękne lasy i wspaniałe 

krajobrazy. 

 
2.4. Ludność, demografia 
 
Gminę Bogoria zamieszkuje aktualnie 8 053 mieszkańców (stan na 

koniec 2007 r.). Średnia gęstość zaludnienia gminy Bogoria wynosi 

65 osób na 1 km2, co jest wskaźnikiem niższym od średniej 

wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Niestety w ostatnich latach obserwuje 

się na terenie Gminy Bogoria niekorzystne tendencje demograficzne, 

związane z systematycznym zmniejszaniem się liczby mieszkańców. 

Wynika to z kilku czynników m.in. ujemnego przyrostu naturalnego 

oraz ujemnego salda migracji, spowodowanego licznymi wyjazdami z 

gminy osób młodych i wykształconych, w celu poszukiwania 
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lepszych szans życiowych (wyjazdy na studia oraz do pracy w 

największych polskich aglomeracjach m.in. Warszawie i Krakowie). 

Potwierdzeniem opisanej sytuacji są poniższe dane statystyczne: 

 

Tab. Liczba mieszkańców Gminy Bogoria 

  J. m. 2003 2004 2005 2006 2007 
STAN LUDNOŚCI I RUCH NATURALNY 
  Ludność wg miejsca zameldowania/zamieszkania i płci 
        Ogółem - stan na 31 XII 
          ogółem osoba 8 209 8 167 8 122 8 079 8 053 
          mężczyźni osoba 4 098 4 101 4 069 4 047 4 028 
          kobiety osoba 4 111 4 066 4 053 4 032 4 025 
Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego  - Bank Danych Regionalnych 

 

Natomiast w aspekcie aktywności zawodowej należy podkreślić, że 

blisko 80% mieszkańców gminy Bogoria związanych jest z 

rolnictwem. Pozostali, aktywni zawodowo mieszkańcy, zatrudnieni są 

w: największym zakładzie produkcyjnym, zlokalizowanym na terenie 

gminy, tj. Kopalni Dolomitu Jurkowice – Budy, szkolnictwie, 

Urzędzie Gminy i w lokalnym sektorze usługowo-handlowym lub 

dojeżdżają do pracy w Staszowie i Połańcu. 

 

 

Tab. Osoby pracujące, bezrobocie – Gmina Bogoria 

  J. m. 2004 2005 2006 2007 2008 
PRACUJĄCY W GŁÓWNYM MIEJSCU PRACY 
  Pracujący wg płci 
    ogółem osoba 377 374 397 401 - 

    mężczyźni osoba 161 165 185 196 - 

    kobiety osoba 216 209 212 205 - 
BEZROBOCIE 

  Bezrobotni zarejestrowani wg płci 
    ogółem osoba 676 676 600 487 383 
    mężczyźni osoba 370 372 312 247 173 
    kobiety osoba 306 304 288 240 210 
Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego  - Bank Danych Regionalnych 

 

Należy w tym miejscu podkreślić niekorzystny czynnik społeczny, tj. 

utrzymującą się w ostatnich latach relatywnie wysoką stopę 

bezrobocia na terenie Gminy Bogoria. Opisaną sytuację dodatkowo 
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komplikuje fakt, że wśród bezrobotnych dominują osoby z 

wykształceniem zasadniczym zawodowym, choć są wśród nich 

również osoby z wykształceniem wyższym i policealnym. W ostatnich 

latach Urząd Gminy w Bogorii, wspólnie z Powiatowym Urzędem 

Pracy w Staszowie, starają się maksymalnie wpływać na redukcję 

lokalnej stopy bezrobocia, poprzez organizowanie prac 

interwencyjnych, robót publicznych, staże zawodowe i zatrudnienie 

absolwentów. Jednocześnie kluczowym czynnikiem, pozytywnie 

wpływającym w najbliższych latach, na poprawę skali i struktury 

zatrudnienia i samozatrudnienia na terenie Gminy Bogoria będą 

fundusze strukturalne UE przeznaczone na aktywizację zawodową i 

podnoszenie umiejętności i kwalifikacji (m.in. w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki – szkolenia, staże, kursy zawodowe itd. 

Oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw, różnicowanie działalności w kierunku 

działalności nierolniczej itd.). 

 
 
2.5 Rolnictwo. 
 
Rolnictwo jest podstawowym zajęciem mieszkańców Gminy Bogoria. Na 

terenie Gminy funkcjonuje ponad 2,5 gospodarstw rolnych. Niestety 

podstawowym problemem jest znaczne rozdrobnienie gospodarstw 

i w efekcie ich bardzo niska dochodowość. Średnia wielkość gospodarstwa 

wynosi poniżej 4 ha (3,78 ha). Strukturę użytków rolnych, w której 

zdecydowanie dominują grunty orne, przedstawia poniższa tabela: 

Tab. Struktura użytków rolnych – Gmina Bogoria 
  J. m. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

UŻYTKI ROLNE 
  Powierzchnia użytków rolnych 
    powierzchnia użytków rolnych 

      ogółem ha 7 703 7 769 - 
8 68

7 
8 67

1 
8 662,0

0 
    grunty orne 

      ogółem ha 6 405 6 441 - 
8 61

3 
8 75

4 
8 554,0

0 
    sady 
      ogółem ha 145 145 - - - 70,62 
    łąki 
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      ogółem ha 928 957 - - - 697,13 
    pastwiska 
      ogółem ha 225 226 - - - - 
LASY 
  Lasy i grunty leśne 

    ogółem ha 3 030 3 051 - 
2 61

2 
2 64

2 
2 652,0

0 
POZOSTAŁE GRUNTY I NIEUŻYTKI 
  Pozostałe grunty i nieużytki 
    ogółem ha 1 608 1 521 - - - - 

 

Należy w tym miejscu podkreślić, że na terenie gminy występuje 

zdecydowane zróżnicowanie jakości gleb. 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. Zakres poszczególnych klas bonitacyjnych gleb 

występujących na terenie Gminy Bogoria przedstawia poniższa 

tabela: 

Tab. Klasy bonitacyjne gleby – Gmina 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 

Bardziej adekwatną oceną wartości gleb Gminy Bogoria 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 
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w kompleksach 2z – średni (63,15%) i 3z – słaby i bardzo słaby (36,30%). 

Powierzchnię gruntów wg grup obszarowych użytków rolnych 

przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Tab. Powierzchnię gruntów wg grup obszarowych użytków rolnych – Gmina 

Bogoria 

  Powierzchnia gruntów wg grup obszarowych użytków rolnych 
        ogółem ar 799 004 
        użytki rolne ar 707 061 
        grunty orne ogółem ar 587 287 
        grunty orne pod zasiewami ar 458 581 
        grunty orne odłogi ar 99 769 
        grunty orne ugory ar 28 937 
        sady ar 14 254 
        łąki trwałe ogółem ar 89 831 
        łąki trwałe użytkowane ar 79 851 
        pastwiska ogółem ar 15 689 
        pastwiska użytkowane ar 14 033 
        lasy i grunty leśne ogółem ar 51 293 
        lasy i grunty leśne zalesione ar 51 238 
        pozostałe grunty ogółem ar 40 650 
        pozostałe grunty zadrzewione i zakrzewione ar 2 105 

 

W zakresie usług i handlu w sektorze rolnym na terenie gminy 

Bogoria funkcjonują punkty sprzedaży nawozów sztucznych 

(prywatne oraz punkt prowadzony przez spółdzielnię rolniczą w 

Jurkowicach). Również zaopatrzeniem w środki ochrony roślin 

zajmują się prywatne podmioty gospodarcze. Poważnym 

mankamentem w infrastrukturze rolniczej jest brak na terenie 

Gminy Bogoria stałego skupu płodów rolnych. Działają jedynie 

okresowe skupy zwierząt rzeźnych (m.in. w Bogorii i Jurkowicach). 

 

Analizując dane dotyczące rolnictwa, warunków glebowych, 

wielkości gospodarstw rolnych oraz struktury upraw w gminie 

Bogoria nasuwają się następujące wnioski: 

- rolnictwo jest od lat dominującą gałęzią lokalnej gospodarki, 

- celem osiągnięcia właściwej dochodowości konieczne jest 

zwiększenie powierzchni gospodarstw rolnych, 
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- wskazane jest w perspektywie długookresowej tworzenie 

niewielkich lokalnych zakładów przetwórczych płodów rolnych: 

suszarni, kaszarni, przetwórni owoców i warzyw, 

- niewykorzystany wciąż na terenie gminy Bogoria potencjał 

stanowi sektor agroturystyki, 

 

2.6 Sytuacja gospodarcza. 

 

  J. m. 2004 2005 2006 2007 
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON WG 
SEKTORÓW WŁASNOŚCIOWYCH 
  Ogółem 
    ogółem jed.gosp. 408 412 425 429 
  Sektor publiczny 
    podmioty gospodarki narodowej ogółem jed.gosp. 19 22 19 19 
    państwowe i samorządowe jednostki prawa 
budżetowego ogółem jed.gosp. 17 19 16 16 
  Sektor prywatny 
    podmioty gospodarki narodowej ogółem jed.gosp. 389 390 406 410 
    osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jed.gosp. 337 338 356 359 
    spółdzielnie jed.gosp. 3 3 3 3 
    fundacje jed.gosp. 1 1 1 1 
    stowarzyszenia i organizacje społeczne jed.gosp. 19 19 19 19 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2007 na 

terenie Gminy Bogoria w sektorze prywatnym funkcjonowało ogółem 

410 jednostek gospodarczych, w tym zdecydowanie dominowały 

osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą – 

359 podmiotów. Jednocześnie funkcjonowało 3 spółdzielnie, 1 

fundacja oraz 16 różnych stowarzyszeń i organizacji społecznych. 

Sukcesywnie rosnąca w ostatnich latach liczba lokalnych 

podmiotów gospodarczych (okres 2004-2007) jest zgodna z 

tendencjami ogólnowojewódzkimi i ogólnokrajowymi, związanymi z 

rozwojem gospodarczym Polski. Jednakże u schyłku 2008 

zaobserwowano wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego 

związanego ze światowym kryzysem finansowym. Czynniki te będą 

również miały wpływ, z pewnym opóźnieniem czasowym, na 

warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych 

zlokalizowanych na ternie gminy Bogoria. 



 15 

2.7 Baza oświatowa, kulturalna i sportowa. 

 

Na terenie gminy Bogoria działa 1 gimnazjum, 1 Liceum 

Ogólnokształcące, 4 szkoły podstawowe (Bogoria, Jurkowice, 

Niedźwiedź, i Szczeglice) oraz 3 przedszkola (Bogoria z oddziałami w 

Kiełczynie i Moszynach oraz przedszkola w Jurkowicach i 

Szczeglicach). 

 

Tab. Przedszkola – gmina Bogoria 

  J. m. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
PRZEDSZKOLA 
        ogółem ob. 6 6 5 5 3 3 3 
      oddziały 
        ogółem oddział 7,00 8,00 7,00 6,00 7,00 7,00 8 
      dzieci 
        ogółem osoba 154 180 155 155 160 175 183 

 

Sieć szkół podstawowych jest zorganizowana w sposób 

umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. 

Uczniowie mają zapewniony dowóz zorganizowany do wszystkich 

szkół na terenie gminy. 

 

Tab. Szkoły podstawowe – gmina Bogoria 

  J. m. 2005 2006 2007 
20
08 

SZKOLNICTWO PODSTAWOWE 
  Szkoły podstawowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych wg gestora 
    szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży 
        ogółem ob. 5 4 4 4 
        podporządkowane samorządowi gminnemu ob. 5 4 4 4 
      Uczniowie 
        ogółem osoba 646 605 564 564 

 

Do gimnazjum w roku szkolnym 2008/2009 uczęszczało ok. 340 

uczniów, którzy uczą się w 14 klasach: cztery klasy pierwsze, pięć klas 

drugich oraz pięć klas trzecich, w których nauczało 38 nauczycieli.  

Obiekty gimnazjum, liceum i przedszkola połączone łącznikiem 

(Halą Sportową) tworzą jeden kompleks oświatowy. Obok znajdują się 
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trzy boiska sportowe. Największe trawiaste do piłki nożnej i dwa 

asfaltowe, jedno do piłki ręcznej z kolei drugie do siatkówki.  

 

Potwierdzeniem efektywnego i właściwego systemu placówek 

edukacyjnych na terenie gminy Bogoria są przedstawione poniżej 

dane na temat współczynnika solaryzacji dla szkół podstawowych 

oraz gimnazjum w Bogorii. Współczynnik ten wyraża procentowo 

stosunek wszystkich osób uczących się na danym poziomie do całej 

populacji (według stanu w dniu 31 grudnia) osób będących w wieku 

nominalnie przypisanym temu poziomowi kształcenia. Na terenie 

gminy Bogoria osiąga on bardzo wysoką wartość 94,47% dla szkół 

podstawowych oraz 99,21% dla gimnazjum (dane za rok 2007). 

 

  J. m. 2005 2006 2007 
SKOLARYZACJA 
  Współczynniki skolaryzacji (szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne) 
    współczynnik skolaryzacji brutto 
      szkoły podstawowe % 96,13 96,96 94,47 
      gimnazja % 99,51 98,08 99,21 

 

Jednocześnie władze gminy Bogoria od lat prowadzą konsekwentne 

działania na rzecz podniesienia stopnia dostępu dzieci i młodzieży 

szkolnej do pracowni komputerowych.  Dowodem tego są poniższej 

dane statystyczne. 

  J. m. 2005 2006 2007 
KOMPUTERYZACJA 
  Komputery w szkole 
    komputery w szkole 
      ogółem szt 56 93 93 
      szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez 
specjalnych szt 41 73 73 
      gimnazja dla dzieci i młodzieży bez specjalnych szt 15 20 20 
Liceum szt 18 18 18 

 

Pozytywnym przykładem jest m.in. nowoczesna i funkcjonalna sala 

komputerowo-informatyczna, funkcjonująca w liceum, gimnazjum 

oraz w szkołach podstawowych w Bogorii, Jurkowicach i 

Szczeglicach. Natomiast Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu 
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wyposażona jest w pracownię komputerową, jednak brak jest 

dostępu do Internetu.  

Warto dodać, że Publiczne Gimnazjum oraz Publiczna Szkoła 

Podstawowa Bogorii posiada nowoczesną multimedialną pracownię 

biblioteczną. 

 

 
Publiczne Gimnazjum w Bogorii 

Szerzeniem kultury zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii, 

w skład, którego wchodzą: 

- Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii, 

- Wiejski Dom Kultury w Przyborowicach, 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Bogorii, 

- Filia biblioteczne w Przyborowicach, 

- Świetlica wiejska w Wysokach Średnich (prowadzona społecznie), 

- Świetlica wiejska w Cebrze (prowadzona społecznie). 

 

  J. m. 2004 2005 2006 2007 
BIBLIOTEKI 
  Placówki biblioteczne 
    biblioteki i filie ob. 2 2 2 2 
    pracownicy bibliotek osoba 2 2 2 2 
    księgozbiór wol. 18 678 19 203 19 055 19 382 
    czytelnicy w ciągu roku osoba 527 499 490 408 
    wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz wol. 33 290 30 600 27 521 23 490 
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOGORII 

 
W ramach działalności biblioteki czytelnicy mogą korzystać ze zbioru 

ponad 19.000 książek o różnorodnej tematyce. Księgozbiór nadal jest 

systematycznie wzbogacany o nowości wydawnicze. Biblioteka oferuje 

także możliwość korzystania z kawiarenki internetowej a tym samym do 

nieograniczonych zasobów światowej sieci informatycznej. Rok 2007 jest 

rokiem jubileuszowym dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogorii. 

Przypadająca 50 rocznica działalności biblioteki obchodzona jest pod 

hasłem „ksiązki nigdy nie proszą, ale zawsze dają “.  

 

GOK 

Sekcja muzyczna oferuje naukę gry na instrumentach 

klawiszowych, perkusji, oraz zajęcia wokalne. Zajęcia prowadzone są 

w poniedziałki i piątki. W ramach sekcji od 2006 roku działają trzy 

młodzieżowe zespoły muzyczne: “FENIX”, ”CYKADY”, ”NEVERMIND”. 

 

  J. m. 2004 2005 2006 2007 
KULTURA I SPORT 
  Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice 
    instytucje ob. - 1 - 1 
    imprezy szt - 60 - 33 
    uczestnicy imprez osoba - 10 675 - 12 000 
    zespoły artystyczne szt - 3 - 3 
    członkowie zespołów artystycznych osoba - 13 - 22 
    koła (kluby) szt - 2 - 2 
    członkowie kół (klubów) osoba - 13 - 26 

 

Sport na terenie gminy Bogoria funkcjonuje tylko na poziomie szkolnym. 

Brak boisk sportowych, oraz autentycznych działaczy sportowych jest 

przyczyna braku działalności sportowej dla młodzieży pracującej 

i dorosłych. 
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Publiczne Gimnazjum w Bogorii 

 

 

 

2.8. Turystyka, zabytki 

 

Gmina Bogoria posiada ogromne możliwości w zakresie turystyki, 

które nie są w pełni wykorzystane. Wysokie walory krajobrazowe, 

bliskość lasów, stosunkowo dobra sieć dróg sprzyja rozwojowi 

turystyki. Mankamentem jest brak zbiorników wody, które 

stanowiłyby bazę rekreacyjno-wypoczynkową. 

Bliska odległość od Sandomierza, dogodne połączenie 

komunikacyjne stwarza duże możliwości mieszkańcom miasta do 

przyjazdu na teren gminy w celu wypoczynku. W latach 2009 – 2011 

w Bogorii zostanie wybudowany zbiornik wodny małej retencji 

o pojemności 80 000m3 wody. Wokół zbiornika zostaną wybudowane 

ścieżki rowerowo – piesze, muszla koncertowa, boiska do piłki 

plażowej. Inwestycja ta przyczyni się również do rozwoju turystyki.  

Aby w najbliższych latach nastąpił rozwój turystyki 

i wyspecjalizowanej jej formy: agroturystyki, należy zadbać o rozwój: 
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- 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. 

 

Parafia – Rzymsko-Katolicka p.w. Świętej Trójcy w Bogorii 

Kościół parafialny p. w. Świętej Trójcy należy do najcenniejszych 

zabytków architektury sakralnej ziemi sandomierskiej. Jego wartość 

podnosi niewątpliwie bogate i jednorodne wyposażenie wnętrza. 

 

 

 

To dzieło sztuki sakralnej otrzymało bogatą i rozbudowaną 
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architekturę. Wzrok przyciąga potężny ołtarz główny zajmujący całą 

ścianę prezbiterium.  

Na tle rozłożystego płaszcza zwieńczonego na szczycie ołtarza 

kompozycją przedstawiającą Trójcę Świętą, centralnie 

wkomponowany jest słynący łaskami obraz Matki Boskiej 

Bogoryjskiej.  

 

                                     

 
 
2.9 Opieka zdrowotna  

 

Na terenie Gminy funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej „Auxilium” oraz Punkt Lekarski w Jurkowicach. 

  J. m. 2004 2005 2006 2007 2008 
PLACÓWKI AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 
  Zakłady opieki zdrowotnej 
    ogółem ob. 2 2 2 2 2 
    publiczne ob. 2 2 2 2 2 
    praktyki lekarskie na wsi osoba 1 1 0 0 0 
    porady ogółem 

      ogółem jed. 32 942 31 146 28 531 
29 02

8 
30 02

8 
      podległa samorządowi 
terytorialnemu jed. 30 482 31 146 28 531 

29 02
8 

30 02
8 

APTEKI I PUNKTY APTECZNE 
  Apteki 
    ogółem 
      apteki ob. 2 2 2 2 2 
Punkt apteczny ob. 0 0 0 1 1 
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2.10 Infrastruktura techniczna 
 

Na terenie gminy Bogoria Sieć dróg tworzą: 

- drogi gminne – 100,18km 

w tym: o nawierzchni twardej – 14,06 km 

o nawierzchni twardej ulepszonej – 37,45 km 

o nawierzchni gruntowej – 48,67 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 

Mimo ciągłych remontów stan dróg w większości przypadków 

(zwłaszcza na wsiach) jest zły i wymaga dalszych prac. 

 

Drogi publiczne gminne  J. m. 2003 2004 2008 
    o nawierzchni twardej km 16,60 24,10 14,06 
    o nawierzchni twardej 
ulepszonej km 16,10 23,60 37,45 
    o nawierzchni gruntowej km 79,50 74,60 48,67 

 

Ogólny stan techniczny dróg ocenia się niezadowalająco (głównie 

powiatowe) z uwagi na liczne spękania i wykruszenia nawierzchni. 

Większość dróg wymaga modernizacji i remontów. Przy drodze 

wojewódzkiej konieczna jest budowa chodników. W zakresie 

przewozów pasażerskich potrzeby mieszkańców zabezpiecza PKS i 

prywatni przewoźnicy. Komunikacja zapewnia dogodne połączenia 

poszczególnych miejscowości z Sandomierzem  i z siedzibą  Gminy.  

 

Komunikację pasażerską na terenie gminy Bogoria obsługuje PKS SA 

w Staszowie. Dogodne położenie geograficzne Bogorii sprawia, że ma 

ona bezpośrednie połączenia z takimi ośrodkami jak: Kraków, 

Katowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Lublin, Tarnobrzeg i Sandomierz. 
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Również lokalne połączenia autobusowe pozwalają na szybkie 

połączenia z ośrodkiem gminnym i siedzibą powiatu – Staszowem. 

Brak połączenia bezpośredniego z województwem. 

 
 
Sieć telekomunikacyjna 

 

Sieć telefoniczna na terenie gminy jest niewystarczająca. W ostatnim 

okresie dzięki inwestycjom telekomunikacji S.A., Bogoria otrzymała 

nowoczesne, automatyczne połączenie ze światem. Sprawił to światłowód 

położony na trasie Mostki-Bogoria, jak również położenie światłowodu 

Bogoria-Gorzków i Bogoria-Jurkowice wraz z centralą automatyczną 

w Bogorii i Jurkowicach. Internet jest dostępny po przez usługę TP S.A. 

(internet przez łączę telefoniczne) i inne. 

 

Sieć wodno - kanalizacyjna 

 

Sieć wodociągowa. 

Gmina Bogoria jest zwodociągowana w 90 %. Całkowita 

długość sieci wodociągowej wynosi 150,50 km. Do sieci 

wodociągowych podłączonych jest 1935 gospodarstw domowych. 

Posiadamy ujęcie wody w Zimnowodzie, z którego zaopatrywanych 

jest 37 sołectw 

Aktualnie zaopatrzenie gminy w wodę na terenie gminy przedstawia 

się następująco: 

- ilość ujęć wody - 1(Zimnowoda) 

- długość rozdzielczej sieci wodociągowej – 150,50 km 

- ilość przyłączy do gospodarstw domowych 1935 szt. 

- długość przyłączeń do gospodarstw domowych – 50,0 km 

- ilość przepompowni – 3 (Kiełczyna, Pęcławice, Jurkowice,) 

- ilość wsi zwodociągowanych – 37 

- % zwodociągowania sołectw – 100 

- % zwodociągowania gospodarstw domowych – 90 
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Sieć kanalizacyjna.  

 Gmina Bogoria posiada sieć kanalizacyjną o długości 39 km,  

do której podłączonych jest 560 gospodarstw domowych 

w miejscowościach Bogoria, Moszyny, Podlesie, Kolonia Wysoki 

Małe, Zimnowoda, Rosołówka, Kolonia Bogoria, Kiełczyna, 

Przyborowice 

  Gmina ma opracowany program kanalizacji dla wszystkich 

miejscowości. W trakcie wykonywania jest projekt kanalizacji dla 

miejscowości Miłoszowice, Gorzków, Kolonia Kiełczyna I, II, Wola 

Kiełczyńska, Kolonia Pęcławice, Kolonia Pęcławska, Pęcławice Górne, 

Józefów Witowicki, Jurkowice. 

W bieżącym roku 2009 została zmodernizowana oczyszczalnia 

ścieków w Bogorii o przepustowości 600 m³/ dobę. 

Sytuacja w dziedzinie kanalizacji sanitarnej 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, 

Zimnowoda, Rosołówka, Kolonia Bogoria. 

- łączna długość rozdzielczej sieci kanalizacyjnej – 39 km 

- ilość przyłączeń (przykanalików) – 560 szt. 

  J. m. 2003 2004 2005 2006 2007 
KOMUNALNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 
  Obiekty komunalne 
    oczyszczalnie biologiczne ob. 1 1 1 1 1 
  Wielkość (przepustowość) oczyszczalni wg projektu 
    oczyszczalnie biologiczne m3/dobę 600 600 600 600 600 
  Równoważna liczba mieszkańców 

    ogółem osoba 
2 

900 
2 

900 2 900 2 900 2 900 
  Ścieki oczyszczane 
    odprowadzane ogółem dam3/rok 48,5 50,1 55,7 78,5 97,8 
    oczyszczane łącznie z wodami infiltracyjnymi i ściekami 
dowożonymi dam3/rok 49 50 81 78 97 
    oczyszczane razem dam3/rok 48 50 56 53 56 
    oczyszczane biologicznie dam3/rok 48 50 56 53 56 
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Odpady komunalne 

  J. m. 2003 2004 2005 2006 2007 
ODPADY KOMUNALNE 
  Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku 

    ogółem t - - 
1 

891,51 
1 

011,62 889,60 

    z gospodarstw domowych t - - 
1 

419,87 
1 

011,62 889,60 
    odpady zdeponowane na składowiskach w % 
zebranych % - - 99,59 99,49 100,00 

Oczyszczanie ścieków 

  J. m. 2003 2004 2005 2006 2007 
PRZEMYSŁOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 
  Oczyszczalnie przemysłowe 
      biologiczne ob. 0 1 1 1 1 
      biologiczne m3/dobę 0 46 46 46 45 
  Ładunki zanieczyszczeń w ściekach  
    BZT5 kg/rok 0 11 8 26 7 
    ChZT kg/rok 0 0 0 0 51 
    zawiesina kg/rok 0 206 42 14 25 
    chlorki i siarczany kg/rok 0 421 317 354 173 
    azot ogólny kg/rok - - 0 0 8 
    fosfor ogólny kg/rok - - 0 0 3 

 

 

Nakłady 

  J. m. 2004 2005 2006 2007 
EFEKTY RZECZOWE INWESTYCJI OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 
  Nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej wg kierunków inwestowania 

    ogółem 
tys. 
zł 242,4 52,7 70,0 401,0 

    ujęcia i doprowadzenia wody 
tys. 
zł 242,4 32,7 59,9 339,3 

    zbiorniki i stopnie wodne 
tys. 
zł 0 20,0 10,1 61,7 

  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

    ogółem 
tys. 
zł 

1 
146,8 4,9 25,8 98,8 

    sieć kanalizacyjna odprowadzająca ścieki 
tys. 
zł 

1 
146,8 1,0 14,9 97,0 

    oczyszczalnie ścieków komunalnych 
tys. 
zł 0 0 10,9 1,8 

  Gospodarka odpadami 

    gospodarka odpadami ogółem 
tys. 
zł 153,2 35,0 414,7 0 

    zbieranie odpadów i ich transport 
tys. 
zł 0 35,0 0 0 

    zbieranie odpadów komunalnych i ich transport 
tys. 
zł 0 35,0 0 0 

Źródło:  
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Energia elektryczna 

             

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. 

 

Do sieci energetycznej podłączone są wszystkie gospodarstwa domowe. 

W kilku miejscowościach wymagana jest reelektryfikacja. Inne źródła 

energii na terenie gminy nie występują. 

 

 

 

Sieć gazowa  

 

Istniejąca stacja redukcyjna gazu w Józefowie Witowickim zasilana 

jest gazociągiem posiadającym przepustowość redukcyjną 3.000 

Nm3/h. istniejące rezerwy przepustowości, dały możliwość w 

opracowaniu programu gazyfikacji gminy Bogoria, ująć do gazyfikacji 

przyścienne wioski gminy Iwaniska. Aktualna długość sieci gazowej 

wynosi 18 km. 

 

 

Łączność 

Sieć telefoniczna na terenie gminy jest niewystarczająca. W ostatnim 

okresie dzięki inwestycjom telekomunikacji S.A., Bogoria otrzymała 

nowoczesne, automatyczne połączenie ze światem. Sprawił to światłowód 

położony na trasie Mostki-Bogoria, jak również położenie światłowodu 
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Bogoria-Gorzków i Bogoria-Jurkowice wraz z centralą automatyczną 

w Jurkowicach. 

Gospodarka odpadami  

Gmina Bogoria należy do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza 

Koprzywianki, zrzeszającego w swoich szeregach gminy: Baćkowice, 

Bogoria, Iwaniska, Klimontów, Łoniów, Samborzec, Koprzywnica, 

Sandomierz, Opatów, Sadowie, Lipnik, Obrazów. W ramach działalności 

tego związku rozwiązany został problem zbiórki i wywozu śmieci na 

gminne wysypisko śmieci w Podlesiu. W 2005 roku Składowisko 

w Podlesiu zostało zlikwidowane i zrekultywowane. Odpady wywożone są 

na składowisko odpadów w Janczycach gm. Baćkowice 

Związek realizuje projekt- rozbudowa Zakładu Utylizacji Odpadów 

Komunalnych w Janczycach – gmina Baćkowice. 

Zakład spełnia następujące założenia: 

• wprowadził trójpojemnikowy system zbiórki odpadów, polegający 

na zbieraniu odpadów do jednego pojemnika o pojemności 1,1 i 

2,2 m³ i dwóch rodzajów worków, odpady podzielone byłyby na 

trzy frakcje: 

� frakcja sucha - to surowce wtórne, które będą gromadzone przez 

mieszkańców w workach dostarczonych przez odbiorcę odpadów – 

firmę wywozową, 

� odpady niebezpieczne – problemowe- gromadzone będą przez 

mieszkańców  

z terenów wiejskich i składowane w wyznaczonym miejscu, 

� odpady mokre – organiczne, frakcja mineralna, podobnie jak 

dotychczas, gromadzone będą w pojemnikach o pojemności 2,2 

m³. 

� Indywidualna zbiórka odpadów w pojemnikach 110 l lub 120 l. 

Zakład utylizacji odpadów w Janczycach- inwestycja o wartości ok. 15 mln zł 

zapewnia odbiór odpadów komunalnych /przez kilkadziesiąt lat/ z gmin należących 

do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. 
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3. Raport z konsultacji społecznych. 

 

I Cel konsultacji. 

 

Konsultacje społeczne są jednym z kluczowych elementów aktualizacji 

Strategii Rozwoju Gminy Bogoria na lata 2009-2020. Mieszkańcy 

Gminy, zostali objęci anonimowym badaniem kwestionariuszowym. 

Wyniki badania kwestionariuszowego miały fundamentalny wpływ na 

identyfikację problemów społeczno-gospodarczych, z jakimi na co dzień 

spotykają się mieszkańcy Gminy Bogoria. Jednocześnie ankiety 

pozwoliły na pozyskanie od badanych osób jak najszerszego spektrum 

pomysłów, inicjatyw i rozwiązań, które przyczyniłyby się do 

dynamicznego rozwoju Gminy Bogoria.  

 

II Forma przeprowadzenia konsultacji społecznych. 

 

Konsultacje społeczne przeprowadzono wielotorowo. Ankiety zostały 

przekazane do poszczególnych miejscowości, celem ich maksymalnego 

rozpropagowania wśród mieszkańców. Wypełnione ankiety należało 

złożyć w Urzędzie Gminy w Bogorii. Jednocześnie formularz ankiety był 

dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bogorii.  

 

III Metoda badawcza. 

 

Zastosowano następujące metodę badawczą – anonimowe badania 

ankietowe mieszkańców Gminy Bogoria. 
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Formularz anonimowej ankiety konsultacyjnej 

 

Ankieta - Konsultacje społeczne:  
Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Bogoria 

Listopad / Grudzień 2008 r. 
 

Ankieta jest anonimowa. Informacje będą analizowane wyłącznie w celu aktualizacji Strategii Rozwoju 
Gminy Bogoria.  
  

1. Jak oceniane są przez Pana / Panią poszczególne czynniki decydujące 
o jakości życia w Gminie Bogoria? (proszę postawić znak X w odpowiednich 
polach we wszystkich wierszach) 
  bardzo 

dobrze 
dobrze 

średnio 

 
źle 

bardzo 

źle 

1 Infrastruktura (drogi, sieć wodociągowa, obiekty publiczne)      
2 Wizerunek i promocja gminy Bogoria na zewnątrz      
3 Życie kulturalne - ciekawe imprezy, festyny, 

możliwość spędzenia wolnego czasu 
     

4 Atrakcyjność gminy Bogoria dla inwestorów i 
przedsiębiorców  

     

5 Czystość, porządek, ład przestrzenny w gminie Bogoria      
6 Jakość opieki zdrowotnej w gminie      
7 Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy      

 
8 

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

     

9 Korzyści dla mieszkańców z ruchu turystycznego      
10 Baza turystyczna gminy Bogoria (gastronomia, noclegi itd.)      
11 Poziom pracowitości i zaradności mieszkańców gminy 

Bogoria 
     

 
2.Proszę wymienić główne atuty / zalety jakie posiada gmina Bogoria 
a) ………………………………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………………………………. 

c) …………………………………………………………………………………………………. 

d) …………………………………………………………………………………………………… 

3.Proszę wymienić główne problemy z jakimi borykają się mieszkańcy gmina Bogoria i które 
władze gminy powinny pomóc rozwiązać: 
a) ……………………………………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………………………………………. 

d) ……………………………………………………………………………………………………….. 

4. Proszę wskazać najważniejsze miejsca (np. drogi) i obiekty (np. szkoły, urząd gminy, remizy 
strażackie) na terenie gminy Bogoria, które powinny być odnowione i odbudowane: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

5. Co konkretnie należy odbudować / wyremontować / wybudować, aby stworzyć warunki do 
rozwoju społeczno-gospodarczego gmina Bogoria 
     (proszę zakreślić maksymalnie 5 pozycji) 
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a Drogi  g Tablice informacyjne, oznaczenie turystyczne 

b Siec wodociągowa i kanalizacyjna h chodniki  

c Odnowić mini-centra sołectw gminy (place)  i Tablice – plan gminy Bogoria 

d Ławeczki, miejsca odpoczynku j Zieleń miejska, krzewy, trawniki itd. 

e Place zabaw k  Ścieżkę rowerową 

f Oświetlenie uliczne l Punkty małej gastronomii 

 
4. Jaki jest w Pana / Pani ocenie obecny stan infrastruktury na terenie gminy Bogoria? Co 
należałoby tutaj zmienić i poprawić? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.................................... 

6. Jakie działania powinny podjąć władze gminy w celu zwiększenia lokalnego ruchu 
turystycznego na terenie gminy Bogoria?  Jakie są Pana/Pani propozycje ? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

7. Jaki jest w Pana / Pani ocenie stan miejsc spacerowych i odpoczynku w poszczególnych 
sołectwach gminy Bogoria? Jakie powinny być inwestycje w tym zakresie? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

................................. 

Proszę poniżej  wpisać ważne dla gminy Bogoria sprawy, które nie zostały wymienione w 
ankiecie  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

Proszę dokończyć poniższe zdanie:  

Moim marzeniem jest, aby gmina Bogoria za kilka lat ……………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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Szczegółowe wyniki anonimowych konsultacji społecznych: 
 
W związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Bogoria na 

przełomie listopada i grudnia 2008 roku na terenie gminy Bogoria 

zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w postaci badania 

ankietowego.  

Osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa w badaniu otrzymały do 

wypełnienia anonimową ankietę składającą się z dwóch pytań 

zamkniętych oraz sześciu pytań otwartych. Ponadto respondenci mogli 

wypowiedzieć się na temat spraw ważnych dla gminy, które jednak nie 

zostały wymienione przez autorów ankiety, a także opisać jak, w ich 

marzeniach, gmina Bogoria będzie wyglądała za kilka lat.  

Pierwszym zadaniem skierowanym do osób biorących udział w 

konsultacjach społecznych było dokonanie oceny poszczególnych 

czynników decydujących o jakości życia w gminie Bogoria. Za nie 

najwyższy poziom życia w gminie, zdaniem jej mieszkańców, 

odpowiada słaba promocja gminy i jej wizerunek na zewnątrz oraz brak 

korzyści płynących dla obywateli z ruchu turystycznego, co z kolei 

spowodowane jest słabo rozwiniętą bazą turystyczną. Z drugiej jednak 

strony mieszkańcy gminy dobrze ocenili poziom bezpieczeństwa w 

swoich miejscowościach, jakość opieki zdrowotnej, porządek i ład 

przestrzenny w gminie oraz ogólny stan infrastruktury. Odpowiedzi 

ukazuje poniższa tabela (wyniki zostały podane w procentach 

zaznaczeń danej oceny): 

  
bardzo 
dobrze 

dobrze 
 
średnio 
 

źle 
bardzo 
źle 

1 
Infrastruktura (drogi, sieć 
wodociągowa, obiekty publiczne) 
 

12 57 31 0 0 

2 
Wizerunek i promocja gminy Bogoria 
na zewnątrz 
 

0 25 69 6 0 

3 

Życie kulturalne - ciekawe imprezy, 
festyny, możliwość spędzenia 
wolnego czasu 
 

0 24 41 24 11 
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4 
Atrakcyjność gminy Bogoria dla 
inwestorów i przedsiębiorców 
 

0 40 33 27 0 

5 
Czystość, porządek, ład przestrzenny 
w gminie Bogoria 
 

19 50 31 0 0 

6 
Jakość opieki zdrowotnej w gminie 
 

6,5 50 37 6,5 0 

7 
Poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy 
 

6 63 31 0 0 

 
8 

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

37 44 19 0 0 

9 
Korzyści dla mieszkańców z ruchu 
turystycznego 
 

0 0 25 56 19 

10 
Baza turystyczna gminy Bogoria 
(gastronomia, noclegi itd.) 
 

0 0 19 62 19 

11 
Poziom pracowitości i zaradności 
mieszkańców gminy Bogoria 
 

0 31 63 6 0 

Tab. 1 Zestawienie ocen poszczególnych czynników decydujących o jakości życia w Gminie Bogoria. 
 

 
Za główne atuty oraz zalety gminy Bogoria, zgodnie z wynikami 

otrzymanymi z analizy odpowiedzi udzielonych na pytanie nr 2 ankiety, 

mieszkańcy gminy uznali stan infrastruktury drogowej, stan 

środowiska naturalnego oraz rozbudowany kompleks zespołu szkół 

ogólnokształcących mieszczący się w gminie. Ponadto mieszkańcy 

podkreślili, iż atutem Bogorii jak i okolicznych miejscowości jest 

przedsiębiorczość mieszkających tam ludzi oraz tempo rozwoju gminy 

w ostatnim okresie. 
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Wykres. 1 Główne atuty/zalety gminy Bogoria. 

 

Pośród głównych problemów z jakimi borykają się mieszkańcy i które 

władze gminy powinny pomóc rozwiązać podano natomiast:  

1. brak bazy turystyczno – rekreacyjnej (tj. ośrodki wypoczynkowe, 

miejsca rekreacyjne, rekreacyjne zbiorniki wodne, place zabaw, 

punkty gastronomiczne)  

2. brak kanalizacji sanitarnej  

3. niewłaściwa promocja gminy, niewykorzystanie jej walorów 

turystycznych  

4. słaba oferta kulturalna (w tym brak imprez sportowych)  

5. brak świetlic dla młodzieży w poszczególnych sołectwach  

6. brak przedsiębiorstw stwarzających nowe miejsca pracy dla 

mieszkańców, brak możliwości rozwoju dla przedsiębiorców, 

bezrobocie  

7. brak instrumentów wspierających agroturystykę (co powoduje 

brak ośrodków turystycznych tego typu na terenie gminy)  

8. brak ośrodków handlowych  

9. nie zrealizowane wszystkie inwestycje z zakresu infrastruktury 

drogowej  
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Wykres. 2 Główne problemy mieszkańców gminy Bogoria. 

 

Kolejne pytanie zamieszczone w ankiecie dotyczyło najważniejszych 

miejsc oraz obiektów na terenie gminy Bogoria, które powinny być 

odnowione i/lub odbudowane. Osoby biorące udział w konsultacjach, 

mogąc podawać dowolną liczbę takich miejsc, w przeważającej 

większości wskazały Gminny Ośrodek Kultury oraz remizy strażackie 

znajdujące się na terenie gminy. Warte odnowienia okazały się również 

przedszkola usytuowane w mniejszych miejscowościach, Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej, mini – centra (rynki) w poszczególnych 

sołectwach, a także Szkoła Podstawowa w Jurkowicach oraz Szkoła 

Podstawowa w Pęcławicach.  
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Wykres 3 Najważniejsze miejsca oraz obiekty w gminie Bogoria, które powinny zostać  
                   odnowione/odbudowane. 

 

Mieszkańcy gminy Bogoria pragną przede wszystkim odnowienia 

obiektów pełniących funkcje kulturalne oraz dydaktyczne. Ich zdaniem 

w okolicy brak jest miejsc infrastruktury publicznej, w których mogliby 

się spotkać, spędzić ciekawie czas, zdobyć nową wiedzę lub po prostu 

odpocząć. Dlatego, ich zdaniem, tak ważne jest odnowienie Gminnego 

Ośrodka Kultury oraz remiz strażackich. Przywrócenie świetności ww. 

budynkom oraz miejscom to działania, które powinny zostać podjęte 

przez lokalne władze w celu poprawy życia mieszkańców już w 

krótkookresowej perspektywie. Natomiast w celu stworzenia warunków 

do prężnego rozwoju społeczno – gospodarczego gminy w dłuższym 

okresie czasu, zgodnie z wynikami zaczerpniętymi z ankiety, należy 

zrealizować następujące zadania:  

 budowa sieci kanalizacyjnej – 19% wskazań, 

 budowa ścieżek rowerowych – 16% wskazań, 

 odnowienie mini-centrów sołectw gminy (place) oraz budowa 

placów zabaw – po 13 % wskazań, 
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 budowa dróg – 9,6% wskazań, 

 wykonanie i montaż ławeczek, urządzenie miejsc do wypoczynku, 

wykonanie chodników oraz budowa punktów małej gastronomii – 

po 8% wskazań, 

 wykonanie oświetlenia ulicznego oraz tablic informacyjnych i 

oznaczeń turystycznych – po 2,7% wskazań.  

Powyższe dane wskazują, iż mieszkańcy szansę na rozwój gminy widzą 

w rozwoju infrastruktury zachęcającej do odwiedzania okolicy ze 

względu na możliwość wypoczynku i rekreacji.  

 

Obecny stan infrastruktury na terenie gminy Bogoria oceniony został 

jako generalnie dobry, jednak wymagający inwestycji przede wszystkim 

w celu poprawy stanu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, ponieważ 

nadal na terenie gminy znajdują się miejscowości pozbawione 

kanalizacji oraz sieci wodociągowej. Inwestycje są potrzebne także w 

przypadku infrastruktury drogowej. Zwrócono ponadto uwagę na 

konieczność budowy ścieżek rowerowych.  

 

Na pytanie: Jakie działania powinny podjąć władze gminy w celu 

zwiększenia lokalnego ruchu turystycznego na terenie gminy 

Bogoria? odpowiedziano, iż należy zintensyfikować działania 

promujące gminę oraz wybudować ośrodek wypoczynkowo – 

rekreacyjny, którego to obiektu wyraźnie w gminie brakuje. Ponadto 

lokalne władze powinny zadbać o organizację imprez kulturalnych i 

sportowych, takich jak, np. różnego rodzaju festynów, a także 

promować produkty ekologiczne wytwarzane na terenie gminy. Wiąże 

się z tym również postulowane przez mieszkańców wspieranie rozwoju 

agroturystyki poprzez intensyfikację działań dla zdobycia środków na 

ten cel ze źródeł zewnętrznych, np. z funduszy Unii Europejskiej. Część 

propozycji dotyczyła również stworzenia większej ilości miejsc, 
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w których można by spędzać czas wolny (np. budowy parku rozrywki 

czy rekreacyjnego zbiornika wodnego), budowy ścieżek rowerowych 

oraz rozwoju bazy noclegowej. 

 

W ostatnim punkcie ankiety mieszkańcy gminy Bogoria ocenili 

aktualny stan miejsc spacerowych i miejsc odpoczynku w 

poszczególnych sołectwach gminy jako generalnie zły. Zasugerowali 

przy tym jakie inwestycje powinny zostać podjęte w zakresie poprawy 

ww. infrastruktury. W poszczególnych sołectwach należy zatem 

wybudować/ zorganizować miejsca do spotkań dla młodzieży, place 

zabaw oraz ścieżki rowerowe, świetlice, wybudować chodniki, jak 

również dofinansować projekty osób, które takie miejsca same 

chciałyby stworzyć.  

 

Mieszkańcy gminy widzą możliwości jej rozwoju w inwestycjach 

w infrastrukturę publiczną, w tym przede wszystkim w infrastrukturę 

kulturalną i turystyczną. Poproszeni o dokończenie poniższego zdania: 

Moim marzeniem jest, aby gmina Bogoria za kilka lat ... 

zapisali m.in.: 

���� oferowała swoim mieszkańcom korzyści płynące z ruchu 

turystycznego na jej terenie; 

���� dysponowała lepszą bazą turystyczną; 
���� była miejscem atrakcyjnym dla rodzinnego wypoczynku; 
���� była miejscem atrakcyjnym dla młodych ludzi;  
���� była gminą atrakcyjną dla inwestorów i przedsiębiorców; 
���� była gmina oferująca wiele miejsc pracy; 
���� posiadała piękny zbiornik wodny służący jako miejsce do 

rekreacji  

i wypoczynku; 
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���� posiadała świetną infrastrukturę drogową, kanalizacyjną 

i wodociągową; 

���� była miejscem przyjaznym dla turystów; 
���� była miejscem, gdzie prężnie rozwija się życie kulturalne. 

 
V Podsumowanie  
 

Wykaz głównych problemów. 
Lp. Główny problem 
1. Zły stan dróg gminnych znacznie obciążonych ruchem 

lokalnym np. ciągniki z opryskiwaczami, inny sprzęt rolniczy 
2. Potrzeba modernizacji istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej 
3. Brak pełnego skanalizowania Gminy Bogoria 
4. Zbyt mało inwestycji w infrastrukturę techniczną 
5. Potrzeba wspierania małej przedsiębiorczości, w szczególności 

małego przetwórstwa rolnego 
6. Niezadowolenie z opieki nad osobami starszymi i chorymi. 
7. Zbyt mała promocja walorów turystycznych Gminy Bogoria  
Inicjatywy prorozwojowe 
Lp. Inicjatywa 
1. Budowa nowych boisk sportowych 
2. Skanalizowanie etapami całej Gminy Bogoria lub przydomowe 

oczyszczalnie ścieków jako rozwiązanie alternatywne 
3. Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej Gminy Bogoria 
4. Wykorzystanie walorów turystycznych i krajobrazowych 

Gminy 
5. Wspieranie lokalnych przedsiębiorców, poprzez szkolenia i 

ulgi podatkowe 
6. Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej, w szczególności 

boisk sportowych 
7. Organizowanie bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców (np. w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) 
8. Wybudowanie ścieżek rowerowych, inwestowanie w bazę 

turystyczną 
9. Przygotowanie wniosków aplikacyjnych w ramach Programów 

Operacyjnych na lata 2007-2013 
10. Modernizacja bazy kulturalnej tj. świetlic i domów kultury w 

celu stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu 
dla młodzieży 

11. Zwiększenie nakładów na promocję, stworzenie specjalnej 
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strony internetowej promującej Gminę, aktywniejszy udział w 
targach krajowych i międzynarodowych 

4. Analiza SWOT 

 

Nazwa “SWOT” jest akronimem angielskich słów: Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats, oznaczających kolejno: Siły (Silne strony), Słabości 

(Słabe strony), Szanse i Zagrożenia. W literaturze spotkać można bardzo 

różne próby jej zdefiniowania. Przeważają przy tym ujęcia zgodnie, z którymi 

analiza SWOT to: 

o „Kompleksowa metoda służąca do badania otoczenia obszaru 

i analizy jego wnętrza”, 

o „Jedna z metod rejestracji i klasyfikacji czynników 

warunkujących strategię obszaru”, 

o „Jedno z podstawowych narzędzi planowania strategicznego 

obszaru/ regionu, 

o  „Metoda oceny sytuacji strategicznej obszaru/regionu”. 

Należy podkreślić, że w ramach przedmiotowej Strategii Rozwoju Gminy 

Bogoria na lata 2009-2020 analiza SWOT to główna metoda analizy 

dokonywanej przez uczestników procesu planowania strategicznego, w celu 

wypracowania długofalowych priorytetów rozwojowych Gminy Bogoria. 

Zgodnie z najlepszą wiedzą uczestników konsultacji społecznych 

przeanalizowano silne i słabe strony gminy Bogoria oraz szanse i zagrożenia 

zewnętrzne.  

Przeprowadzona analiza SWOT pozwoliła na:  

o identyfikację i analizę szans i zagrożeń w otoczeniu gminy 

Bogoria, 

o identyfikację i analizę mocnych i słabych stron gminy 

Bogoria dla całej gminy i w każdym z obszarów kluczowych. 

 

 

Wyniki analizy SWOT znajdują się w poniższej tabeli: 
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Tabela 1. Analiza SWOT Gminy Bogoria 

Silne strony Słabe strony 

 
1.  Atrakcyjność turystyczno – rekreacyjna Gminy 
Bogoria, stanowiąca ważny potencjał dla rozwoju 
lokalnej agroturystyki (tereny zielone, krajobraz itd.) 

2. Korzystne lokalne warunki hydrogeologiczne i 
klimatyczne 

3. Bliskość znanych w regionie świętokrzyskim i poza 
nim atrakcji turystycznych m.in. Zamku 
„Krzyżtopór” w Ujeździe, Zalewu „Chańcza”, 
Zbiornika „Szymanowice” w Klimontowie itd. 

4. Lokalne dziedzictwo kulturowe (zabytki, kapliczki, 
itd.) 

5. Brak bezpośredniego sąsiedztwa uciążliwych 
szlaków komunikacyjnych (dróg ekspresowych i 
autostrad) 

6. Otwartość władz Gminy Bogoria na inwestorów 
wewnętrznych i zewnętrznych, szczególnie w 
ramach sektora przetwórstwa rolnego 

7. Tradycje i potencjał produkcyjny rolnictwa, 
szczególnie w zakresie upraw zbóż  

8.Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna w 
zakresie wodociągów i telefonów. 

9. Znaczny obszar gminy pokryty naturalną 
roślinnością i gruntami leśnymi 

10. Duże zasoby kamienia budowlanego zlokalizowane 
na terenie Gminy Bogoria (głównie w rejonie 
Jurkowic) 

 
 
 

 
1. Brak nowoczesnego inwestora strategicznego na 

terenie Gminy Bogoria,  
2. Relatywnie wysoka stopa bezrobocia na terenie 

Gminy Bogoria, z dominacją osób bezrobotnych z 
wykształceniem podstawowym i zasadniczym 
zawodowym 

3. Niskie dochody i w efekcie niska stopa życia 
znacznej części mieszkańców Gminy 

4. Znaczne rozdrobnienie gospodarstw rolnych i w 
efekcie niedochodowość ich znacznej części 

5. Relatywnie niski stopień skanalizowania Gminy 
Bogoria 

6. Brak pełnej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej 
(konieczność lepszego przygotowania bazy 
gastronomiczno-noclegowej) 
7. Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców 
8. Brak dostatecznego wyposażenia świetlic wiejskich i 

remiz strażackich na terenie Gminy Bogoria. 
9. Brak centrum informacji turystycznej, systemu 

promocji turystyki lokalnej, tablic informacyjnych 
w sołectwach Gminy Bogoria 

10. Relatywnie niska dostępność do Internetu w części 
sołectw 

11.Brak rozwiniętej infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej w poszczególnych sołectwach gminy 
Bogoria (boiska sportowe, sale gimnastyczne itd.) 

12.Brak oferty turystycznej (np. dla grup 
zorganizowanych) 

13.Brak zbiorników wodnych rekreacyjno -     
     retencyjnych, zlokalizowanych bezpośrednio na 
     terenie Gminy Bogorii 

Szanse Zagrożenia 

 
1. Potencjał przyrodniczo-turystyczny Gminy Bogoria. 
2. Szanse na tworzenie nowych miejsc pracy (np. 
     rozwój Kopalni Dolomitu Jurkowice z uwagi na 
     zapotrzebowanie na kamień i kruszywo w licznych 
     inwestycjach drogowych i budowlanych, ze 
wsparciem funduszy UE) 
3. Możliwy napływ ludności miejskiej np. ze Staszowa, 
Połańca na wypoczynek, szczególnie weekendowy. 
4.Dostępność zewnętrznych środków finansowych Unii 
  Europejskiej i krajowych na rozwój społeczno-
  gospodarczy Gminy Bogoria w perspektywie 2007-
  2013 oraz 2014-2020. 
5. Możliwość prowadzenia produkcji rolnej, która 
     odpowiadałaby potrzebom rynku regionalnego, 
     krajowego i zagranicznego, w tym rynku UE (np. 
     rolnictwo ekologiczne) 
6.Szanse realizacji dużych tzw. „ekologicznych” 
  inwestycji ze wsparciem środków UE w ramach 
  Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza 
  Koprzywianki 
7. Tworzenie i wspieranie pozarolniczych miejsc pracy 

 
1.Niezadowalający, mimo systematycznych inwestycji, 
   stan infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy 
   Bogoria, w szczególności lokalnych dróg gminnych 
2. Peryferyjne położenie Gminy Bogoria w układzie 
    woj. Świętokrzyskiego, poza głównymi szlakami 
    komunikacyjnymi regionu tj. drogą ekspresową S7 
    Warszawa – Kielce – Kraków i drogami krajowymi: 
    nr 74 Piotrków Trybunalski – Kielce, nr 73 Kielce – 
    Tarnów oraz nr 79 Sandomierz - Kraków. 
3. Skomplikowane i długotrwałe procedury korzystania 
   z zewnętrznych źródeł finansowania dla inwestycji 
   planowanych przez władze Gminy Bogoria 
4. Ujemne saldo migracji na terenie Gminy Bogoria, w 
    szczególności dotyczące osób młodych i 
    wykształconych (migracja do dużych ośrodków 
    miejskich np. Kielce, Kraków, Warszawa) 
5. Bardzo ograniczone możliwości znalezienia, przez 
    osoby młode i wykształcone, na terenie Gminy 
    Bogoria pracy zgodnej z ich oczekiwaniami 
6.Brak stabilizacji cen w rolnictwie oraz 
   systematyczny wzrost cen energii i paliw do 
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na terenie Gminy Bogoria, w szczególności w 
sektorze usług okołorolniczych 

8. Planowana realizacja programów Odnowy wsi 
    PROW 2007-2013 w wybranych sołectwach Gminy 
    Bogoria w ramach funduszy UE  
9. Przychylne nastawienie samorządu gminnego do 
     lokalnych inicjatyw społecznych. 
10. Dostępność dotacji i grantów dla rolników na 
      rozwój i modernizację gospodarstw rolnych 
11. Możliwość odbudowy i wyznaczenia atrakcyjnych 
      turystycznie szlaków pieszych i rowerowych na 
      terenie Gminy Bogoria, łączących się ze szlakami 
      gmin sąsiednich 
12. Możliwość produkcji energii odnawialnej, w tym 
      biopaliw i biomasy 

    produkcji rolnej 
7. Narażenie lokalnego rolnictwa na klęski i anomalie 
    pogodowe (susze, przymrozki) oraz w efekcie 
    niskiej opłacalność produkcji rolnej, brak funduszy 
    rolników na ubezpieczanie upraw 
 
 
 

 

 

Podsumowując: 

Głównym atutem gminy Bogoria są jej walory przyrodniczo-krajobrazowe, 

potencjał turystyczno-wypoczynkowy oraz relatywna bliskość atrakcji 

turystycznych i wypoczynkowych (m.in. Zamek „Krzyżtopór” w Ujeździe, 

Zalew „Chańcza”, Zbiornik „Szymanowice” itd.). Inny ważny potencjał to duże 

zasoby kamienia budowlanego, zlokalizowane w szczególności w rejonie 

Jurkowic. Silną stroną gminy jest także specjalizacja lokalnej produkcji 

rolnej w zakresie zbóż. Dodatkowo Gmina Bogoria posiada atrakcyjne, 

niezagospodarowane przestrzenie dla rozwoju wypoczynku sobotnio-

niedzielnego oraz aktywnej turystyki pieszej i rowerowej. Na terenie gminy 

znajdują się również potencjalne, wolne tereny inwestycyjne dla małych 

i większych podmiotów gospodarczych. 

Samorząd traktuje priorytetowo możliwość pozyskiwania zewnętrznych 

źródeł finansowych, w szczególności funduszy unijnych na realizacje 

zarówno gminnych i ponadgminnych projektów inwestycyjnych (np. 

w ramach „Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki”), jak 

i bezpośrednie wsparcie inwestycyjne, o jakie mogą się ubiegać miejscowi 

rolnicy i przedsiębiorcy (m.in. w ramach PROW 2007-2013 oraz RPOWŚ).  

Najważniejszymi słabymi stronami gminy Bogoria są nie doinwestowane, 

rozdrobnione gospodarstwa rolne oraz brak zorganizowanych grup 

producenckich.  Mieszkańcy gminy nie podejmują również ryzyka związanego 

z otwieraniem własnej działalności gospodarczej oraz dążeniem do stworzenia 

jak największej liczby pozarolniczych miejsc pracy. Wyraźnie widoczny jest 
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brak również odbudowanych i wyznaczonych szlaków turystycznych, 

promocji turystyki, oznakowania (m.in. tablice i plansze turystyczno-

informacyjne) oraz właściwej infrastruktury wokół lokalnych atrakcji 

turystycznych (ławeczki, stojaki na rowery itd.), co uniemożliwia pełny rozwój 

turystyczny gminy Bogoria, mimo posiadanych atutów. Nadzieję na 

pozytywną zmianę tej sytuacji dają fundusze unijne oraz członkowstwo 

Gminy Bogoria w Lokalnej Grupie Działania „Białe Ługi” i „ Czym Chata 

Bogata”. 

Natomiast w sferze lokalnej infrastruktury technicznej szczególnie widoczny 

jest niewystarczający rozwój sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Bogoria, co 

powoduje lokalne zagrożenia ekologiczne i może zniwelować turystyczno-

przyrodnicze atuty Gminy. Istotną barierą rozwojową jest również zły stan 

lokalnych dróg gminnych, które mimo wieloletnich nakładów inwestycyjnych 

wymagają wciąż pilnych remontów, z uwagi na rosnące natężenie lokalnego 

ruchu kołowego.  

 Słabymi stronami w sferze społecznej są: ujemne saldo migracji, 

w szczególności wyjazdy z Gminy Bogoria osób młodych i wykształconych 

oraz patologie społeczne. Mieszkańcy gminy Bogoria wskazują również na 

niewystarczająca bazę sportowo-rekreacyjną w ich sołectwach (lokalne 

boiska piłkarskie, tereny zielone, mini place zabaw, świetlice wiejskie).  

Najbardziej istotną szansą rozwojową gminy Bogoria jest potencjał 

przyrodniczo-turystyczny oraz potencjał produkcyjny lokalnego rolnictwa. 

Konieczna jest jednak konsolidacja i powiększanie gospodarstw, rozwój 

małego przetwórstwa rolno – spożywczego oraz intensywne korzystanie 

z dostępnych dla rolnictwa funduszy UE (tzw. premia dla młodego rolnika, 

gospodarstwa niskotowarowe, modernizacja gospodarstw rolnych itd.). Cała 

Gmina Bogoria charakteryzuje się znaczną atrakcyjnością osadniczą, 

turystyczną, a także dobrym stanem środowiska naturalnego. Dużą szansą 

rozwojową byłoby pozyskanie inwestorów zewnętrznych, którzy stworzyliby 

na terenie gminy pozarolnicze miejsca pracy. Szczególną szansą rozwojową 

dla mieszkańców gminy stanowi możliwość tworzenia gospodarstw 

agroturystycznych, gdzie można połączyć potencjał przyrodniczo-turystyczny 

gminy z promocją lokalnych produktów kulinarnych. Podsumowując, należy 
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wyraźnie podkreślić, że główną możliwością wykorzystania przez gminę 

Bogoria wskazanych powyżej szans rozwojowych jest pozyskiwanie środków 

zewnętrznych, w szczególności funduszy strukturalnych UE, dostępnych 

w latach 2007-2013 oraz następnym okresie programowania tj. 2014-2020.  

Natomiast głównymi zagrożeniami zewnętrznymi dla rozwoju gminy 

Bogoria są: zbyt niskie dochody z produkcji rolnej, powtarzające się w 

ostatnich latach w rolnictwie klęski i anomalie pogodowe (susze, 

przymrozki itd.), brak środków finansowych i przygotowania 

merytorycznego mieszkańców do otwierania własnej działalności 

gospodarczej, peryferyjne położenie gminy w układzie komunikacyjnym 

woj. świętokrzyskiego oraz znaczne koszty budowy i modernizacji 

lokalnej bazy rekreacyjno-turystycznej, która w pełni umożliwiłaby 

korzystanie potencjału Gminy Bogoria. 

 

Analiza problemów i celów. 

 

Analiza problemów i celów 

Przeprowadzona analiza problemów i celów (poprzedzona 

diagnozą i analizą SWOT) pozwoliła na określenie konkretnych i 

istniejących „tu i teraz” problemów Gminy Bogoria oraz na ustalenie 

zależności przyczynowo – skutkowych między zidentyfikowanymi 

problemami. Najważniejsze problemy to: 

• Niewystarczająca lokalna infrastruktura techniczna i społeczna 

• Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców gminy Bogoria 

• Brak infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej 

• Emigracja ludzi młodych i wykształconych  

• Brak poczucia tożsamości, odpowiedzialności za miejsce 

zamieszkania 

• Mała ilość firm działających na terenie gminy Bogoria 
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• Niewystarczające zagospodarowanie przestrzeni publicznej we 

wsiach (świetlice, centa wsi, lokalne boiska) 

 

Jednocześnie uczestnicy konsultacji społecznych przeprowadzonych na 

terenie gminy Bogoria wskazali następujące kluczowe cele rozwoju 

gminy: 

• Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Bogoria 

• Rozwój lokalnej gospodarki, w szczególności tworzenie 

pozarolniczych miejsc pracy, rozwój sektora usług pozarolniczych 

(lokalne rzemiosło, usługi naprawcze, lokalny handel np. 

środkami ochrony roślin itd.) oraz wspieranie nowoczesnych 

upraw rolnych (np. produkcja zintegrowana, ekologiczna) 

• Rozwój rekreacji i turystyki, a w szczególności agroturystyki na 

terenie gminy Bogoria na bazie dużych walorów przyrodniczo-

kulturowych. 

 

5. Wizja i misja gminy 
 

Wizja jest ujęciem koncepcyjnym przyszłego stanu Gminy Bogoria. 

Dzięki zaproponowanej przez uczestników procesu planowania 

strategicznego (lokalni liderzy społeczni, szerokie konsultacje społeczne 

w formie anonimowej ankiety) spójnej wizji rozwoju Gminy Bogoria 

uzyskano czynnik jednoczący społeczność lokalną. Zadaniem wizji jest 

przekonanie mieszkańców do podjęcia wysiłku kreowania własnego 

losu na bazie wspólnych lokalnych celów i wartości. Dobrze 

sformułowana wizja strategiczna posiada długofalową perspektywę, co 

powala na zmianę podejścia związanego z rozwiązywaniem jedynie 

bieżących spraw na dbałość o przyszły stan i długofalowy rozwój 

wspólnoty gminnej.  

Na podstawie analizy SWOT oraz konsultacji społecznych 

sformułowana została następująca wizja Gminy Bogoria: 
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Gmina Bogoria – „Mała Ojczyzna”, gdzie warto pracować,  

działać społecznie i inwestować  

 

Tak sformułowana wizja pozwoli mieszkańcom i władzom Gminy 

Bogoria ukierunkować ich wspólne działania w określonym celu, a co 

za tym idzie odważniej podejmować wyzwania polegające na realizacji 

konkretnych zadań na rzecz stabilnego i spójnego rozwoju całej gminy.  

Natomiast pierwszym krokiem w formułowaniu, mającej charakter 

bardziej szczegółowy, misji Gminy Bogoria jest oczywiście podjęcie się 

wysiłku wypracowania samej strategii. Poprzez stworzenie spójnego 

dokumentu wyznaczającego długofalowy rozwój gminy uzyskujemy 

większą aktywność władz lokalnych i społeczności Gminy Bogoria w 

ramach teraźniejszych i przyszłych wysiłków na rzecz rozwoju 

wspólnoty – zdefiniowanej w wizji jako „Mała Ojczyzna”. Misja jest 

szerokim opisem sposobu realizacji wizji przez władze lokalne. Wyraża 

ona charakter gminy i definiuje jej wyróżniki i główne szanse 

rozwojowe. Skuteczne wypełnienie misji zależy od zasad, jakimi kierują 

się mieszkańcy gminy oraz konsekwencji i długofalowego charakteru 

działań władz gminy.  

Dobrze sformułowana misja musi posiadać cechy, które będą 

uwzględniały zarówno marzenia i wyzwania całej społeczności lokalnej, 

jak i konkretne kierunki rozwoju gminy. Podsumowując, misja gminy 

musi w jasny sposób wyrażać jakie są główne priorytety rozwojowe 

gminy i jakie będą podejmowane działania, aby te priorytety osiągnąć. 

Kierując się powyższymi wytycznymi oraz wynikami konsultacji 

społecznych na etapie opracowywania przedmiotowej Strategii 

Rozwoju Gminy Bogoria na lata 2009-2020 misja Gminy Bogoria 

brzmi: 
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Strategiczne działania rozwojowe Gmina Bogoria będzie prowadzić w 

oparciu o następujące zasady: 

- wykorzystanie zasobów wewnętrznych i środków zewnętrznych 

(głównie funduszy Unii Europejskiej w okresach programowania 

2007-2013 oraz 2014-2020) dla rozbudowy i modernizacji 

lokalnej infrastruktury technicznej, 

- doskonalenie kwalifikacji mieszkańców, poprzez realizację 

projektów i działań podnoszących umiejętności zawodowe i tzw. 

„kompetencje kluczowe” na rynku pracy 

- poprawę stanu lokalnej infrastruktury społecznej (w 

szczególności edukacyjnej i sportowo-rekreacyjnej) i w efekcie 

jakości życia na terenie Gminy Bogoria 

- wspieranie działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy na 

terenie gminy, w szczególności promocja lokalnej 

przedsiębiorczości oraz wspieranie rozwoju agroturystyki, 

 

Zdefiniowanie w Strategii powyższej misji pozwoli na kontrolę, przez 

całą wspólnotę, działań podejmowanych przez władze gminy. 

Dodatkowo jej szeroki charakter pozwala na ambitne podejmowanie 

wyzwań sformułowanych w wizji. Jednocześnie misja podkreśla, iż 

sprawą pierwszorzędną nie jest jedynie wzrost gospodarczy i wskazuje 

na inne walory, kluczowe dla godnego życie mieszkańców gminy 

Bogoria. 

 
 
6. Cele strategiczne i projekty 
 

Przeprowadzone: diagnoza i analiza SWOT oraz analiza problemów 

pozwoliły na ustalenie celów strategicznych i operacyjnych rozwoju 

Gminy Bogoria. 

Cele strategiczne wynikają z uwarunkowań przyrodniczych, 

kulturowych, gospodarczych i społecznych gminy oraz 
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przeprowadzonych konsultacji społecznych. Są także odpowiedzią na 

zidentyfikowane podczas konsultacji potrzeby społeczności lokalnej. 

 
 
Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia mieszkańców 
 

Cel operacyjny 1: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz 

ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych na terenie Gminy 

Bogoria: 

 

 

Zadania: 

1. Dalsza rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminie 

Bogoria (w tym w szczególności na terenach atrakcyjnych 

turystycznie i rekreacyjnie) na bazie projektów gminnych oraz 

wspólnych działań z innymi samorządami np. w ramach 

Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki oraz 

realizacja przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości i 

zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez sieć wodociągową. 

2. Sukcesywna budowa, przebudowa i modernizacja sieci dróg 

gminnych. 

3. Udostępnienie i uzbrojenie terenów pod inwestycje – zadanie 

priorytetowe z uwagi na konieczność stworzenia oferty dla 

potencjalnych inwestorów strategicznych. 

4. Kompleksowe uzbrojenie terenów atrakcyjnych turystycznie 

i rekreacyjnie. 

5. Wsparcie realizacji projektów związanych z budową 

przydomowych oczyszczalni ścieków w  zabudowie rozproszonej, z 

dofinansowaniem w ramach funduszy UE. 

6. Realizacja projektów związanych z wymianą i utylizacją 

materiałów zawierających azbest oraz zapewnienie właściwej 
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gospodarki materiałami niebezpiecznymi dla środowiska 

naturalnego (np. opakowania po środkach ochrony roślin). 

7. Zorganizowanie gminnego systemu zbiórki surowców wtórnych 

oraz zbiórki odpadów niebezpiecznych ( PET, szkło, baterie) „u 

źródła” tj. bezpośrednio w gospodarstwach. 

8. Rozwój sieci teleinformatycznej, w szczególności zapewnienie 

wszystkim mieszkańcom Gminy Bogoria dostępu do Internetu 

drogą radiową (jako najbardziej uzasadniony ekonomicznie 

wariant) oraz stworzenie w przyszłości lokalnych punktów 

dostępu do Internetu (np. Lokalne Centra Komputerowe, 

kawiarenki internetowe w świetlicach wiejskich). 

9. Modernizacja, remonty oraz poprawa wyposażenia szkół i 

przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Bogoria. 

10. Zagospodarowanie terenów wokół obiektów oświatowych (m.in. 

budowa boisk, parkingów) przy optymalnym wykorzystaniu 

zewnętrznych środków finansowych np. w ramach Programu 

„Moje Boisko – Orlik 2012”. 

11. Optymalizacja sieci szkół na terenie Gminy Bogoria (utworzenie 

ZSZ) oraz systemu dowozu uczniów do wskazanych szkół. 

12. Unowocześnienie i poprawa wyposażenia bibliotek, 

funkcjonujących na terenie Gminy Bogoria oraz tworzenie w ich 

pomieszczeniach centrów informacyjno-edukacyjnych. 

13. Doposażenie funkcjonujących na terenie gminy świetlic wiejskich 

np. w urządzenia sportowe, sprzęt muzyczny, materiały 

edukacyjne, ze szczególnym wykorzystaniem zewnętrznych źródeł 

finansowania np. w ramach „Świętokrzyskiego Programu Odnowy 

Wsi”. 

14. Tworzenie lokalnych centrów tradycji i kultury w wybranych 

sołectwach Gminy Bogoria 
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15. Podniesienie jakości usług medycznych oraz rozwój i 

unowocześnienie wyposażenia ośrodka zdrowia w Bogorii. 

16. Opracowanie koncepcji wykorzystania naturalnych zasobów 

energetycznych ( np. wiatr, energia słoneczna). 

17. Modernizacja i doposażenie budynku Urzędu Gminy w Bogorii. 

18. Docelowo budowa chodników dla pieszych oraz ścieżek 

rowerowych w najbardziej ruchliwych i niebezpiecznych 

komunikacyjnie miejscach Gminy Bogoria. 

19. Modernizacja budynków remiz strażackich oraz adaptacja ich 

pomieszczeń na cele społeczno-kulturalne. 

20. Wspieranie sukcesywnego zalesiania gleb klasy V i VI oraz 

nieużytków. 

21. Wyznaczenie i urządzenie parkingów leśnych, w ramach 

najbardziej uczęszczanych szlaków na terenie Gminy Bogoria, 

budowa ścieżek rowerowych. 

22. Poprawa oznakowania i zabezpieczenia lokalnych pomników 

przyrody. 

23. Budowa zespołu boisk na terenie Gminy Bogoria. 

24. Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej 

w miejscowości Bogoria. 

25. Podniesienie estetyki, bezpieczeństwa i funkcjonalności osiedla 

Ujazd poprzez budowę ulic i uzbrojenie działek na osiedlu. 

26. Budowa biologiczno - mechanicznej oczyszczalni ścieków 

w miejscowości Szczeglice wraz budową sieci kanalizacji 

sanitarnej. 

27. Rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej Gminy poprzez budowę 

krytej pływalni i lodowiska przy Zespole Szkół ogólnokształcących 

w Bogorii. 
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28. Podniesienie bezpieczeństwa pieszych i podróżnych przez budowę 

ulicy Kolejowej wraz  z chodnikami w Bogorii oraz budowę dróg 

gminnych na terenie Gminy Bogoria.  

29. Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bogoria. 

30. Urządzenie terenów zielonych i wypoczynkowych w centrum 

miejscowości Jurkowice i Ceber. 

31. Urządzenie terenów zielonych i wypoczynkowych w centrach 

miejscowości, w których gmina jest właścicielem gruntu. 

32. Tworzenie świetlic wiejskich w budynkach stanowiących 

własność gminy.  

33. Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Pęcławicach pod 

potrzeby Domu Pomocy Społecznej. 

34. Przebudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii 

wraz z Remizą Strażacką polegająca na dostosowaniu obiektu do 

organizacjo masowych wydarzeń kulturalno – edukacyjnych. 

35. Budowa jadłodajni ogólno dostępnej w centrum Bogorii (przy 

rynku). 

36. Wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarstw agroturystycznych 

na terenie gminy. 

37. Zagospodarowanie terenów wokół zbiornika wodnego na rzece 

Korzennej (muszla koncertowa, boisko do piłki plażowej, 

parkingi, ciągi rowerowo – piesze, most ul. Jędrusiów).  

38. Budowa ogólnodostępnego boiska ze sztuczną murawą przy 

Zespole Szkół przy ul. Południowej. 

39. Zagospodarowanie terenów wokół zbiornika wodnego na rzece 

Korzennej – inwestycje uzupełniające do 2020 roku. 

40. Wspieranie gospodarstw ekologicznych - promocja i dystrybucja 

produktów ekologicznych. 

41. Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne. 
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42. Dążenie do zapewnienia mieszkańcom dostępu do szeroko 

pasmowego Internetu – w ramach E – świętokrzyskiego. 

43. Komunalizacja mienia gminnego i ujawnienie go w księgach 

wieczystych. 

44. Wspieranie osób niepełnosprawnych - powstanie świetlicy 

integracyjnej i poradni rehabilitacyjnej, budowa podjazdów 

w obiektach będących własnością gminy. 

45. Tworzenie wiejskich przedszkoli, mini przedszkoli i żłobków. 

46. Tworzenie placów zabaw. 

47. Realizacja programu opieki nad zabytkami znajdującymi się w 

gminnej ewidencji zabytków. 

48. Realizacja gazyfikacji Gminy. 

49. Działania na rzecz powstania zakładu pracy przetwórstwa rolno – 

spożywczego. 

50. Rozwój bazy sportowo – turystycznej poprzez budowę wyciągu 

narciarskiego na górę Buczyna w okolicy zalewu na rzece 

Korzennej. 

51. Powstanie Gminnego Centrum Rozrywki dla dzieci pn. „Bajkowe 

miasteczko dla dzieci”. 

52. Wprowadzanie zmian w MPZP i studium uwarunkowań Gminy 

Bogoria. 

53. Zadania gminy związane z  zaproponowanym do uwzględnienia 

obszarem cennym przyrodniczo sieci Natura 2000 pn. „Ostoja 

Żyznów”. 

 

Cel operacyjny 2: Odnowa i rozwój wsi  

Zadania: 

1. Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrach wsi (małe tereny 

zielone, mała infrastruktura turystyczna np. miejsca parkingowe 
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przy obiektach historycznych i atrakcyjnych turystycznie, mini 

place zabaw i otwarte wiejskie tereny rekreacyjne) 

2. Zagospodarowanie i odbudowa tzw. „centrów” poszczególnych 

sołectw na bazie Planów Odnowy Miejscowości, poprzez 

dofinansowanie w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” 

PROW 2007-2013 (odbudowa przestrzeni publicznej, miejsc 

rekreacyjno-spacerowych, terenów zielonych, kluczowych 

obiektów wiejskich, świetlic itd.)  

3. Dostosowanie głównych obiektów użyteczności publicznej np. 

budynku urzędu Gminy w Bogorii do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

4. Modernizacja i doposażenie obiektów pełniących funkcje 

publiczne o charakterze rekreacyjno-sportowym (zadania 

priorytetowe: budowa wiejskich wielofunkcyjnych boisk 

sportowych oraz tworzenie otwartych mini terenów rekreacyjno-

sportowych m.in. wraz z placami zabaw) 

5. Budowa małej infrastruktury turystyczno-promocyjnej na terenie 

Gminy Bogoria np. tablice informacyjne, zatoczki rowerowe 

z ławeczkami dla turystów korzystających z lokalnych szlaków 

turystycznych. 

6. Wspieranie odnowy i konserwacji obiektów zabytkowych, w tym 

obiektów architektury sakralnej oraz ich otoczenia.  

7. Remont i konserwacja lokalnych pomników historii, miejsc 

pamięci narodowej oraz zagospodarowanie terenów przyległych - 

utwardzenie terenu, nasadzenia zieleni, tablice informacyjne.  

10. Docelowo wytyczenie, oznakowanie oraz wyposażenie w małą 

infrastrukturę ścieżek edukacyjno-ekologicznych na terenie 

Gminy Bogoria. 

 

Cel operacyjny 3: Aktywizacja społeczności lokalnej 
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Zadania: 

1. Opracowanie w przyszłości Gminnej Strategii Rozwoju Zasobów 

Ludzkich, prezentującej możliwości rozwoju zawodowego i 

podnoszenia przez mieszkańców gminy Bogoria tzw. „kompetencji 

kluczowych” przy wsparciu funduszy unijnych i innych 

zewnętrznych źródeł finansowania (np. w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki). 

2. Budowanie kapitału aktywnych grup lokalnych np. Koła Gospodyń 

Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in. poprzez: 

- przygotowanie i wyposażenie miejsc spotkań, 

     - opracowanie programu działań i harmonogramu spotkań 

wskazanych grup 

3. Wypracowanie systemu wspierania dostępu dzieci i młodzieży do 

dóbr kultury, sportu i rekreacji poza gminą (transport do takich 

atrakcji historycznych i edukacyjnych jak np. Święty Krzyż, 

Sandomierz, Park Jurajski w Bałtowie itd.) 

4. Propagowanie twórczości dzieci i młodzieży szkolnej, w 

szczególności edukacji zdrowotnej i profilaktyki – organizacja 

konkursów artystycznych, sponsorowanie nagród przez Urząd 

Gminy w Bogorii.  

5. W dłuższej perspektywie utworzenie międzypokoleniowego 

zespołu artystycznego Gminy Bogoria 

6. Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego dzieci i młodzieży 

np. poprzez klub sportowy „Zorza” Bogoria. 

7. Krajowa i międzynarodowa integracja Gminy Bogoria, w 

szczególności promocja gminy poprzez nawiązanie kontaktów z 

gminami partnerskimi z innych krajów UE oraz tzw. Europy 

Wschodniej  

8. Organizacja systemu edukacji przedszkolnej na bazie 

alternatywnych form nauczania, z wykorzystaniem 



 54 

dofinansowania ze środków unijnych (Poddziałanie 9.1.1 w 

ramach PO KL). 

9. Organizacja cyklicznych imprez sportowych propagujących sport 

masowy i aktywny wypoczynek (np. turnieje piłki nożnej, 

siatkowej, ręcznej, biegi przełajowe o Puchar Wójta i Puchar 

Przewodniczącego Rady Gminy w Bogorii itd.) 

10. Organizacja i dofinansowanie przez Urząd Gminy w Bogorii 

pikników, festynów oraz spotkań weekendowych w sołectwach 

propagujących zdrowy styl życia i profilaktykę przed 

uzależnieniami (m.in. wykorzystanie środków finansowych 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Bogorii). 

11. Opracowanie gminnych materiałów dydaktycznych 

dotyczących tradycji i kultury lokalnej. 

12. Zachowanie i promocja lokalnego dziedzictwa kulturalnego 

Gminy Bogoria. 

13. Propagowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa 

kulturowego (zadania priorytetowe: odtworzenie dawnych 

zwyczajów i obrzędów oraz historii folkloru na terenie Gminy 

Bogoria). 

 
 
 

Cel strategiczny 2: Rozwój lokalnej gospodarki na terenie Gminy 
Bogoria 
 

 

Cel operacyjny 1: Tworzenie warunków do rozwoju 

przedsiębiorczości, lokalnej gospodarki i rolnictwa 

Zadania: 
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1. Cykliczne szkolenia rolników i przedsiębiorców z terenu Gminy 

Bogoria w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych 2007-2013 

oraz w przyszłości 2014-2020, w szczególności z zakresu: 

- inwestycji w gospodarstwach rolnych 

- rent strukturalnych 

- gospodarstw niskotowarowych 

- zalesiania 

- produkcji ekologicznej 

- premii dla tzw. młodych rolników 

- dofinansowania działalności gospodarczej na obszarach 

wiejskich  

2. Opracowanie analizy lokalnego i regionalnego rynku rolnego pod 

kątem zapotrzebowania na miejscowe produkty i usługi 

3.  Szkolenia zawodowe rolników (m.in. w zakresie dywersyfikacji 

dochodów, produkcji zintegrowanej oraz dobrej praktyki rolniczej) 

4. Szkolenia w zakresie tworzenia i funkcjonowania grup 

producenckich na terenie Gminy Bogoria 

5. Organizacja konkursu dla młodzieży szkolnej „Mój pomysł na 

biznes” 

6. Szkolenia i warsztaty dla młodzieży szkolnej z terenu Gminy 

Bogoria pod hasłem: „ABC przedsiębiorczości” 

7. Wspieranie szkoleń i poradnictwa zawodowego, podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych oraz wspierania samozatrudnienia na 

terenie Gminy Bogoria 

8. Organizacja szczegółowych kursów i warsztatów tematycznych 

(księgowość, podstawy prawa, marketing) dla mieszkańców 

zainteresowanych otwarciem i rozwojem działalności 

gospodarczej 

9. Opracowanie i wdrożenie programu współpracy przedsiębiorstw 

lokalnych w ramach przyjętych kierunków rozwoju Gminy 
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Bogoria, np. promocji agroturystyki, rozwoju pozarolniczego 

sektora usług itd. 

10. Opracowanie oferty terenów przeznaczonych pod potencjalne 

lokalne inwestycje gospodarcze  

11. Poszukiwania inwestorów celem tworzenia lokalnych zakładów 

przetwórstwa rolnego 

  

 

Cel operacyjny 2: Różnicowanie działalności gospodarczej 

Zadania: 

1. Szkolenia i warsztaty w zakresie organizacji i prowadzenia 

działalności usługowej  

2. Szkolenia i warsztaty w zakresie pisania projektów i 

pozyskiwania funduszy unijnych 

3. Szkolenia i warsztaty dotyczące świadczenia usług dla 

gospodarstw rolnych lub leśnictwa np. naprawy, atestowanie 

opryskiwaczy, przeglądy techniczne pojazdów i maszyn rolniczych 

itd. 

4. Szkolenia i warsztaty w zakresie robót i usług budowlanych oraz 

instalacyjnych 

5. Szkolenia i warsztaty dotyczące świadczenia usług 

transportowych 

6. Szkolenia i warsztaty dotyczące świadczenia usług komunalnych 

7. Szkolenia i warsztaty dotyczące zasad certyfikacji lokalnych 

ekologicznych produktów rolnych 

8. Szkolenia i warsztaty w zakresie rzemiosła i rękodzielnictwa 

9. Szkolenia i warsztaty dotyczące świadczenia usług związanych 

z agroturystyką i rekreacją np. pozyskiwanie środków unijnych, 

zasady kategoryzacji obiektów agroturystycznych, rozliczanie 

podatkowe itd. 
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10. Szkolenia i warsztaty w zakresie wytwarzania energii odnawialnej 

np. uprawy wierzby energetycznej, produkcji brykietu. 

11. Promocja tzw. ekologicznej produkcji rolnej na terenie Gminy 

Bogoria 

12. Szkolenia i warsztaty w zakresie małego przetwórstwa produktów 

rolnych wspieranego z funduszy unijnych. 

13. Szkolenia i warsztaty dotyczące świadczenia usług związanych 

z magazynowaniem lub przechowywaniem towarów do produkcji 

rolnej. 

14. Szkolenia zawodowe z obszaru rachunkowości, doradztwa, 

podstaw informatyki dla lokalnych przedsiębiorców z terenu 

Gminy Bogoria. 

 

Cel operacyjny 3: Promocja gospodarcza, inwestycyjna i 

turystyczna Gminy Bogoria 

Zadania: 

1. Opracowanie Strategii Promocji i Rozwoju Turystyki dla Gminy 

Bogoria 

2. Opracowanie i wydanie informatora dotyczącego lokalnej 

przedsiębiorczości i oferty inwestycyjnej na terenie Gminy 

Bogoria. 

3. Udział w targach, festynach i wystawach regionalnych i 

krajowych oraz, jeśli możliwe będzie uzyskanie dofinansowanie z 

funduszy UE, także zagranicznych. 

4. Opracowanie, druk i dystrybucja materiałów promocyjnych  

5. Opracowanie i wdrożenie systemu współpracy z lokalnymi 

mediami celem zintensyfikowania promocji Gminy Bogoria 

6. Opracowanie i wydanie map, folderów i przewodników po Gminie 

Bogoria i okolicy 
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7. Opracowanie i lokalizacja, docelowo w każdym sołectwie, tablic 

informacyjnych dotyczących lokalnych atrakcji i zasobów 

kulturowych, przyrodniczych i historycznych. 

8. Cykliczna, rokroczna organizacja unikatowego Święta Gminy, 

promującego Gminę Bogoria w skali regionu i kraju 

9. Rozbudowa i oznakowanie szlaków oraz najważniejszych atrakcji 

kulturowych i turystycznych Gminy Bogoria 

 

Cel strategiczny 3: Rozwój rekreacji i turystyki 
 

Cel operacyjny 1: Rozwój bazy i usług rekreacyjnych, 

turystycznych, kulturalnych  i sportowych 

Zadania: 

1. Budowa i rozbudowa małej infrastruktury turystyczno-

rekreacyjnej na terenie Gminy Bogoria: parkingi, ławki, mini 

tereny zielone. 

2. Wspieranie tworzenia miejsc noclegowych w gospodarstwach 

rolnych, wspieranie lokalnej oferty agroturystycznej oraz 

stworzenie młodzieżowej bazy turystycznej. 

3. Wspieranie organizacji małych i sezonowych punktów 

gastronomicznych.  

4. Budowa ciągów pieszo – rowerowych przy głównych drogach 

gminnych 

5. Odbudowa i oznakowanie szlaków rowerowych i pieszych 

łączących się z głównymi atrakcjami turystycznymi w gminach 

sąsiednich np. Zamkiem „Krzyżtopór” w Ujeździe (Gmina 

Iwaniska), Zalewem „Chańcza” (Gmina Raków) itd.) 

6. Wspieranie organizacji usług promocyjno-turystycznych – kuligi, 

przejazdy saniami lub bryczkami, jazda konna itd. 

7. Promocja sprzedaży lokalnych produktów gastronomicznych 

bezpośrednio z gospodarstw rolnych. 
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8. Przygotowanie ofert edukacji przyrodniczej w miejscowych 

gospodarstwach rolnych np. zielone szkoły, plenery malarskie. 

9. Organizacja otwartych imprez kulturalnych i sportowych o 

wymiarze lokalnym (np. dożynki, sportowe rozpoczęcie wakacji 

itd.) 

10. Wspieranie przygotowania oferty pobytu wypoczynkowego na 

terenie Gminy Bogoria, połączonego z rehabilitacją dla osób 

niepełnosprawnych np. hipoterapią 

11. Wspieranie i ewentualne dofinansowanie szkoleń w zakresie 

turystyki, agroturystyki i świadczenia usług turystycznych 

12. Opracowanie projektów lokalizacji i zagospodarowania miejsc 

wypoczynku sobotnio – niedzielnego na terenie Gminy Bogoria.  

 
8. Wdrażanie, realizacja i monitoring strategii  
 

Wdrażanie i realizacja Strategia Rozwoju Gminy Bogoria na lata 

2009-2020 powinny opierać się na następujących zasadach: 

• podejmowaniu działań wynikających z założonych celów zgodnie 

z kompetencjami samorządu terytorialnego, określonych ustawą 

o samorządzie gminnym, 

• działaniach opartych na partnerstwie publiczno – publicznym 

(samorząd gminy Bogoria – lokalne organizacje pozarządowe np. 

ochotnicze straże pożarne, stowarzyszenia oraz inne podmioty 

publiczne, w szczególności o statusie organizacji pożytku 

publicznego), 

• działaniach opartych na zasadach partnerstwa publiczno - 

prywatnego (samorząd gminy Bogoria – lokalne podmioty 

gospodarcze, aktywni społecznie lokalni przedsiębiorcy, 

inwestorzy prywatni itd.), 

• działaniach opartych na zasadach partnerstwa publiczno - 

społecznego (samorząd gminy Bogoria – lokalni liderzy społeczni: 
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radni, sołtysi, dyrektorzy lokalnych szkół, proboszczowie 

lokalnych parafii itd.). 

 

Podstawowe warunki wdrażania i realizacji strategii: 

• zachowanie i ochrona lokalnych wartości przyrodniczych, 

historycznych i kulturowych Regionu Świętokrzyskiego, a 

szczególnie Ziemi Staszowskiej 

• zachowanie i ochrona lokalnych więzi społecznych, 

• bezwzględne stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju, tj. 

podejmowanie przez władze Gminy Bogoria decyzji strategicznych 

mających na celu spójny i zrównoważony rozwój całej gminy, ze 

szczególnym uwzględnieniem obszarów szczególnie 

niedoinwestowanych 

 

W procesie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Bogoria na lata 2009-2020 

szczególnie ważna jest kontrola przebiegu tego procesu oraz ocena 

uzyskanych efektów społecznych i gospodarczych, a także konsekwentnej 

ochrony lokalnego środowiska przyrodniczego. Zadanie to, mające charakter 

permanentny i długofalowy, nazywa się monitoringiem realizacji Strategii.  

 

Monitoring w szczególności dotyczy dwóch podstawowych zagadnień: 

• oceny przebiegu realizacji strategii, tj. sukcesywnego i konsekwentnego 

osiągania celów i zadań w niej zapisanych, 

• oceny uzyskiwanych efektów rozwoju społecznego i gospodarczego oraz 

ich kwantyfikacji tj. pomiaru za pomocą sytemu specjalnie dobranych 

wskaźników. 

 

Realizacja Strategii przynieść powinna pozytywne zmiany (efekty) zakładane 

na etapie jej opracowania. Może jednak także spowodować, i tego nie należy 

wykluczać, niezamierzone i nieoczekiwane zmiany niekorzystne, których nie 

dało się przewidzieć, lub, które wystąpiły w wyniku określonego 

ukształtowania się warunków realizacji strategii, zwłaszcza warunków 
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zewnętrznych, w szczególności międzynarodowych (np. cykliczne kryzysy 

finansowo-gospodarcze) krajowych (np. ewentualne zmiany i korekty 

krajowej i regionalnej polityki gospodarczo-społecznej).  

 

Dlatego też właściwie dobrane narzędzia monitoringu powinny, 

z odpowiednim wyprzedzeniem, wskazywać wszelkiego rodzaju zmiany 

i trendy, tak aby można było na bieżąco podejmować korekty umożliwiające 

prawidłową i skuteczną realizację Strategii Rozwoju Gminy Bogoria na 

lata 2009-2020, w ramach założonej długookresowej perspektywy. 

Monitoring realizacji Strategii ma, zatem dwie funkcje: sprawdzającą 

i korygującą. Wskazane jest powołanie przez Wójta Gminy Bogoria 

komórki/zespołu, który będzie monitorował realizację Strategii Rozwoju 

Gminy Bogoria na lata 2009-2020. Komórka/zespół ten powinien być 

zwoływany cyklicznie, nie rzadziej jednak niż raz na dwa lata, na wniosek 

Wójta. 

 

W skład Komórki/zespołu powinni wchodzić, wskazani przez Wójta, 

pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy w Bogorii (np. Skarbnik Gminy, 

kierownicy referatów) oraz lokalni liderzy społeczni (np. dyrektorzy szkół, 

radni pełniący funkcję przewodniczących gminnych komisji Rady Gminy).  

Komórka/zespół będzie okresowo oceniać realizację poszczególnych celów, 

zadań i działań zapisanych w Strategii Rozwoju Gminy Bogoria na lata 

2009-2020, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości ich realizacji oraz 

zgodności projektów z przyjętymi w Strategii priorytetami rozwojowymi. 

Komórka/zespół powinien prezentować wyniki swojej pracy Wójtowi Gminy 

Bogoria w formie pisemnego raportu okresowego (minimum raz na dwa lata). 

 

Strategia, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, jest generalnym 

programem długofalowym i z tych względów ocena jej wdrażania powinna 

mieć także generalny charakter. Nie oznacza to jednak, że powinna być 

powierzchowna. Dlatego też zakres rzeczowy monitoringu powinien opierać 

się na precyzyjnych narzędziach (tzw. „kwantyfikowanych wskaźnikach”) 
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i mieć tzw. „charakter przekrojowy”. Zestaw wskaźników będących podstawą 

oceny powinien ujmować w sposób szczegółowy stopień realizacji zadań. 

 

Poniżej przedstawiono zestaw wskaźników, które będą służyć do okresowego monitorowania 

realizacji Strategii Rozwoju Gminy Bogoria na lata 2009-2020 (spójne z Regionalnym 

Programem operacyjnym Woj. Świętokrzyskiego 2007-201 

 

Zbiór wskaźników w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej: 

NAZWA WSKAŹNIKA 
Jednostka 

miary 

Długość dróg z towarzyszącą kanalizacją teletechniczną km 

Długość wybudowanej drogi km 

Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej km 

Długość wybudowanych chodników  km 

Długość wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych km 

Długość wybudowanych ścieżek rowerowych km 

Długość wybudowanych utwardzonych poboczy km 

Liczba nowych punktów informacji podróżnych szt 

Liczba wybudowanych innych obiektów infrastruktury drogowej szt 

Liczba wybudowanych miejsc postojowych szt 

Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej  km 

Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej  km 

Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej km 

Długość wybudowanej sieci wodociągowej  km 

Długość wybudowanych elementów zapobiegających powodziom km 

Długość wybudowanych przyłączy (przykanalików) kanalizacji deszczowej km 

Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej km 

Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej  km 

Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej km 

Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej  km 

Długość zmodernizowanych elementów zapobiegających powodziom km 

Długość zmodernizowanych przyłączy (przykanalików) kanalizacji deszczowej km 

Liczba miejscowości zabezpieczonych przed powodzią  szt 

Liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów  osoby 

Liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej  osoby 

Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej  osoby 

Liczba pojemników stosowanych do selektywnej zbiórki odpadów  szt 

Liczba wybudowanych elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii  szt 

Liczba wybudowanych elementów zapobiegających powodziom szt 

Liczba wybudowanych innych obiektów z zakresu gospodarki odpadami szt 

Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury służącej do produkcji/przesyłu energii 
odnawialnej 

szt 

Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków szt 

Liczba wybudowanych przepompowni ścieków  szt 

Liczba wybudowanych przyłączy (przykanalików) kanalizacji deszczowej szt 

Liczba wybudowanych przyłączy do sieci ciepłowniczych szt 

Liczba wybudowanych separatorów szt 

Liczba wybudowanych składowisk odpadów szt 

Liczba zakupionych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów  szt 

Liczba zamontowanych instalacji ograniczających emisję zanieczyszczeń pyłowych i 
gazowych 

szt 
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Zbiór wskaźników w zakresie infrastruktury turystycznej, kulturalnej i 
edukacyjnej  
 
Długość wytyczonych/odnowionych szlaków turystycznych km 

Kubatura obiektów zabytkowych poddanych procesom: konserwacji, renowacji, 
modernizacji, adaptacji  

m3 

Liczba uczniów osoby 

Liczba dzieci w przedszkolach korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej 
infrastruktury 

osoby 

Liczba miejsc parkingowych powstałych przy obiektach adoptowanych na cele 
kulturalne lub turystyczne 

szt 

Liczba nowych miejsc noclegowych  szt 

Liczba nowych miejsc pracy szt 

Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej/sportowej/aktywnego wypoczynku  szt 

Liczba nowych punktów informacji turystycznej i kulturalnej  szt 

Liczba nowych stron internetowych poświęconych tematyce kulturalnej i turystycznej  szt 

Liczba obiektów wyposażonych w sprzęt sportowy/dydaktyczny/społeczno-edukacyjny szt 

Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami szt 

Liczba osób odwiedzających miesięcznie nowe domeny o tematyce kulturalnej i 
turystycznej  

osoby 

Liczba zainstalowanych systemów zabezpieczeń przed pożarem i kradzieżą w 
obiektach zabytkowych  

szt 

Liczba zakupionego sprzętu na potrzeby obiektów 
sportowych/dydaktycznych/społeczno-edukacyjnych 

szt 

Liczba zmodernizowanych obiektów dydaktycznych szt 

Liczba zmodernizowanych bibliotek szt 

Liczba zmodernizowanych innych obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej szt 

Liczba zmodernizowanych obiektów dydaktycznych  szt 

Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej szt. 

Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej/aktywnego 
wypoczynku 

szt 

Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej szt 

Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej szt. 

Liczba zmodernizowanych obiektów sportowych szt 

Liczba zmodernizowanych przedszkoli   szt 

Liczba zmodernizowanych punktów informacji turystycznej i kulturalnej szt 

Liczba zmodernizowanych szkół szt 

Lokalne punkty informacji kulturalnej i turystycznej szt. 

Powierzchnia zrewitalizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego m2 

Powierzchnia zrewitalizowanych zespołów obiektów zabytkowych ha 

Powyższe wskaźniki stanowią długoterminowy zbiór otwarty. Oznacza to, że 

Komórka/zespół może każdorazowo posługiwać się jedynie wybranymi 

wskaźnikami, oraz w razie potrzeby zastosować dodatkowe wskaźniki, 

nieujęte w powyższym wykazie. Komórka/zespół powinien prezentować 

wyniki swojej pracy Wójtowi Gminy Bogoria w formie pisemnego raportu 

okresowego (minimum raz na dwa lata). Natomiast Wójt Gminy Bogoria 

wskazany raport powinien okresowo prezentować publicznie (np. na sesjach 

Rady Gminy w Bogorii oraz na zebraniach wiejskich w poszczególnych 

sołectwach), celem przedstawienia mieszkańcom rezultatów i postępów we 

wdrażaniu powyższej Strategii Rozwoju Gminy Bogoria na lata 2009-

2020. 


