U C H W A Ł A Nr XXXVI/226/09
Rady Gminy w Bogorii
z dnia 17 września 2009 roku

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego
Gminy Bogoria na lata 2009-2020
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r.: Nr 142, poz.1591; z póżn.zm.)
uchwala się, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bogoria na lata 2009-2020, w brzmieniu
określonym w załączniku do 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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I.ZAŁOŻENIA METODYCZNE I CEL OPRACOWANIA
W czasie pracy nad Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Bogoria kierowano się
następującymi zasadami:
1. Przyjęto założenie utrzymania gminy Bogorii jako jednostki administracyjnej.
2. Opracowanie niniejsze obejmuje okres od 2009-2020 i uwzględnia nową
perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata 2007-2013..
3. Akceptacja społeczna dla programu – uznana została za warunek powodzenia
jej realizacji.
4. Przy definiowaniu celów i zdań do realizacji przyjęto zasadę „zrównoważonego
rozwoju”, rozumianego jako sytuacja, w której następuje polepszenie
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warunków

życia

społeczności

lokalnej

przy

uwzględnieniu

ograniczeń

wynikających z możliwości ekosystemów.
5. Zasada hierarchizacji zadań i koncentracji na realizacji celów – najważniejsza
ze względu na ograniczone zasoby gminy.
6. Podtrzymywanie i rozwój inicjatyw lokalnych – „najważniejszym atutem gminy
są jej mieszkańcy”.
7. Pozytywne zmiany w gminie powinny i będą się dokonywać głównie wysiłkiem jej
mieszkańców.
8. Planowanie zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bogoria jest procesem
a nie sztywną koncepcją zbudowaną w określonym momencie.
Proces planowania zawarty w Programie Rozwoju Lokalnego Gminy Bogoria
nigdy się nie kończy, a w miarę realizacji określonych zadań i zmiany
warunków zewnętrznych ulega modyfikacji i aktualizacji.
9. Głównym podmiotem Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bogoria jest Wójt Gminy
współpracujący z Radą Gminy.
Wójt Gminy w formułowaniu i realizacji Planu współpracuje ze:
-

społecznością lokalną,

-

podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie gminy,

-

organizacjami społecznymi, które przyczynią się do zbudowania w gminie
społeczeństwa obywatelskiego zdolnego do szybkiego organizowania się celem
realizacji określonych zadań,

-

instytucjami pozarządowymi.
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bogoria powinien być wykorzystany jako
szeroka

platforma

podmiotów

takich

współdziałania
jak:

i

samorząd

współodpowiedzialności
gminny,

powiatowy

i

wszystkich
wojewódzki,

administracja rządowa, administracja specjalna, podmioty gospodarcze,
organizacje społeczne itp.
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Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bogoria wskazuje na atrakcyjny wizerunek
przyszłości gminy przyciągający kapitał lokalny, powiatowy, wojewódzki,
krajowy i zagraniczny oraz pobudza inicjatywność i przedsiębiorczość
własnej

społeczności.

przestrzennej

oraz

Jest
zadań

również
i

podstawą

programów

formułowania

przypisanych

polityki

konkretnym

wykonawcom.
Jako zbiór informacji mobilizuje społeczność lokalną wokół kluczowych zadań,
zmierzających do poprawy poziomu życia ludności. Opracowanie niniejsze nie
ma charakteru pracy naukowej a ma charakter praktyczny.
Rozwój Gminy jako samorządowej organizacji o wielorakim charakterze
i funkcjach może odbywać się w oparciu o realizację celów długofalowych
oraz celów bieżących.
Rozwój ten musi być oparty na świadomym i perspektywicznym planowaniu –
wówczas możliwe
zewnętrznych

i

jest osiągnięcie
wewnętrznych

przy określonych

optymalnych

warunków

uwarunkowaniach
życia

lokalnej

społeczności. Podstawą do tego typu działań i zarządzania jest „Plan Rozwoju
Lokalnego Gminy Bogoria”.

Celem opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bogoria jest ocena
stanu istniejącego i możliwości, jakie sobą przedstawia gmina Bogoria,
ustalenie kierunków rozwoju oraz wskazania praktycznych sposobów
realizacji dla urzeczywistnienia głównego celu, jakim jest poprawa
poziomu życia społeczności lokalnej.
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II. ZARYS HISTORYCZNY GMINY BOGORIA
Historia istnienia osady Bogoria sięga wieku XII.
Bogoria prawa miejskie otrzymała na mocy przywileju Króla Zygmunta III Wazy
z dnia 22 maja 1616 r. uzyskanego przez Krzysztofa Bogorię Podłęckiego.
W kilka lat później 15.XII.1619r. tenże Król Zygmunt III Waza swym
przywilejem danym w Warszawie ustanowił w Bogorii trzy jarmarki.
W 1620 r. fundator miasta Krzysztof Podłęcki wystawił na wzniosłym wzgórzu
Bogorii, drewniany kościółek i przy nim klasztor, do którego sprowadził
zakonników z Krakowa. Przy Kościele założono szpital i szkołę.
W 1645 r. Bogoria uzyskuje od Króla Władysława IV prawo do pięciu jarmarków
rocznie. Ówczesny właściciel Bogorii w krótkim czasie wybudował ratusz dla
Urzędu Miejskiego, która to budowla przetrwała do początku XIX wieku.
Rozpoczął się rozwój cechów rzemieślniczych, handlu, ponadto mieszczanie
otrzymali zezwolenie na wyrób piwa, miodu i gorzałki.
W następnym stuleciu w 1747 r. nowy dziedzic Michał Konarski buduje kościół
murowany pod wezwaniem Św. Trójcy, który zachował się do czasów dzisiejszych.
Wybudowano go w stylu barokowym i znajduje się w nim cudowny obraz Matki
Boskiej Pocieszenia. W 1770 r. miasto strawił wielki pożar.
Za czasów panowania Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Bogorii istniała
manufaktura – fabryka sukna. W mieście było kilku tkaczy, kuśnierzy, krawców,
szewców, kowali, bednarzy itp. Według urzędowych spisów z 1820 r. w mieście
żyło 495 mieszczan, w tym 133 Żydów.
W burzliwych latach na przełomie XVII-XVIII wieku Bogoria wraz z okolicznymi
wsiami przechodziła różne zmiany. Zmieniali się właściciele – ostatnim był Hipolit
Łubieniecki. Prawa miejskie Bogoria utraciła po upadku powstania styczniowego
1869 r. za silne zrywy powstańcze. Jako osadę przydzielono ją pod gminę
Wiśniowa.
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W 1915 roku Austriacy rozpoczęli budowę kolei wąskotorowej, która została
zakończona w lipcu 1917 r. Dzięki temu Bogoria stała się węzłową stacją
i otrzymała

połączenie

ze

Szczucinem,

Jachimowicami,

Jędrzejowem

i Włostowem. Praca na kolei zapewniała utrzymanie większości rodzin z Bogorii
i okolic.
Od 1990 r. w związku z nierentownością przewozów rozpoczęto proces likwidacji
kolei wąskotorowej. W 1921 r. Bogoria liczyła 1100 mieszkańców.
W okresie okupacji hitlerowskiej była prężnym ośrodkiem polskiego ruchu oporu.
Od 1942 r. bogoryjska placówka AK silnie związała się z działającym na
kielecczyźnie oddziałem partyzanckim „Jędrusie”. Jędrusie przeprowadzali tutaj
akcję na stację kolejową zabierając transport cukru z Włostowa. W kwietniu
1943 roku w pobliskiej Wiśniowej partyzancki patrol rozbroił granatowych
policjantów z posterunku w Bogorii.
W wyniku działań wojennych w 90% została zniszczona, Niemcy wymordowali
prawie wszystkich mieszkających tu Żydów, poległo również wielu Polaków.
Po wojnie mieszkańcy przystąpili do odbudowy, rozbudowano również stację
kolejową.
W 1954 roku na skutek reorganizacji administracji państwowej utworzono
w Bogorii Gromadzką Radę Narodową. Bogoria zaczęła coraz bardziej rozwijać
się, mieszkańcy znaleźli zatrudnienie nie tylko na kolei, ale w powstałej Gminnej
Spółdzielni i w odległym Siarkopolu Grzybów.
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III.UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNE
POŁOŻENIE GMINY
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. Pod względem administracyjnym gmina Bogoria leży
w południowo - wschodniej części województwa świętokrzyskiego, w powiecie
staszowskim. Graniczy ona od północy z gminą Iwaniska, od wschodu z gminą
Klimontów, od południa z gminą Staszów, od zachodu z gminą Raków. Gmina
Bogoria pod względem wielkości obszaru zaliczana jest do większych gmin. Jej
obszar zajmuje powierzchnię 12.341 ha (123, 41 km2). W skład gminy Bogoria
wchodzi aktualnie 37 sołectw
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UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI
Gmina

Bogoria

posiada

silnie

urozmaiconą

rzeźbę

terenu,

wynikającą

z rozgraniczenia się na jej terenie trzech regionów geograficznych. Część
północna gminy posiada rzeźbę falistą i wysoko falistą. Występują tu dość
znaczne

deniwelacje

między

wyniesieniami

a

dnami

rozcięć

erozyjnych.

Wszystkie rozcięcia charakteryzują się dość stromymi stokami. Między
poszczególnymi wyniesieniami Pasma Wygiełzowskiego występują zagłębienia
w kształcie niecek różnej wielkości. Największa z nich rozciąga się na obszarze
wsi Przyborowice i Ceber.
Część gminy leżąca na Pogórzu Szydłowskim posiada rzeźbę nisko falistą
z łagodnymi

stokami

wyniesień

oraz

stromymi

stokami

dolin

cieków,

przecinających obszar wsi Zimnowoda i Wola Malkowska. W części gminy zajętej
przez Wyżynę Sandomierską występuje rzeźba falista ze średnimi stokami
wąwozów i małych cieków bez nazw. Występują tu płaskie wierzchowiny
i nieckowate zagłębienia.
Morfologia

obszaru

gminy

Bogoria

charakteryzuje

się

dość

znacznym

nachyleniem terenu z północy na południe i południowy wschód, o czym świadczy
adekwatność rzek oraz różnice wysokości. 362 m n.p.m. to punkt najwyższego
wzniesienia w północnej części gminy (Ceber), natomiast najniżej położony teren
znajduje się w 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.

WARUNKI KLIMATYCZNE
Pod względem klimatycznym obszar gminy Bogoria leży w CzęstochowskoKieleckiej 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
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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

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 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
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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 ponadto złoża wody
oligoceńskiej, zdrowie powietrze, piękne lasy i wspaniałe krajobrazy.
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IV. DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO W ZAKRESIE
SFER FUNKCJONUJĄCYCH W GMINIE BOGORIA
a.

SFERA SPOŁECZNA I GOSPODARCZA

Analiza aktualnej sytuacji gminy w zakresie sfery społecznej obejmuje
wiele elementów. Najistotniejsze dla określenia jakości funkcjonowania
i pozycji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bogoria w sferze społecznej
są:
I. struktura demograficzna,
II. bezrobocie,
III. warunki bytowe ludności,
IV. poziom infrastruktury społecznej.

Struktura demograficzna
Sytuacja demograficzna gminy Bogoria charakteryzuje się tendencją spadkową
liczby mieszkańców. Liczba ludności w ciągu 10 lat do 2004 r. spadła o 1,8%;
z 8.456 do 8.167, Niekorzystna tendencja pogłębiła się po roku 2004 i w 2006
liczba ludności osiągnęła 8.053 osób (dane GUS) w 2007 r. Było to skutkiem
zarówno ujemnego przyrostu naturalnego (wynoszącego w ubiegłym roku poziom 18) jak i ujemnego salda migracji.
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Tab. Struktura wiekowa ludności w gminie Bogoria według stanu w 2006 r.
razem
Ludność w wieku
Ludność w wieku
Ludność w wieku
przedprodukcyjnym
produkcyjnym
poprodukcyjnym
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
7.977
1.889
933
4.615
2.095
1.473
955
Źródło: Studium wykonalności projektu pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika małej retencji na
rzece Korzennej w miejscowości Bogoria-gmina Bogoria, ŚĆ FRDL, Kielce 2008
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Rynek pracy - bezrobocie
W gminie Bogoria ok. 80% ludności utrzymuje się z zajęć związanych
z rolnictwem, pozostali zatrudnieni są w największym zakładzie na terenie gminy
tj. w Kopalni Dolomitu Jurkowice – Budy, należącej do Kopalni Dolomitu S.A.

Sandomierz. Ponadto znajdują zatrudnienie w szkolnictwie, Urzędzie Gminy,
sektorze usługowym. Duża część mieszkańców dojeżdża do pracy w Staszowie
i Połańcu.

Bezrobocie, które dopiero w 2007 roku odnotowało większy spadek, wciąż jest

stosunkowo wysokie (liczba bezrobotnych sięga prawie pół tysiąca osób).
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Oświata:
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).
Sieć szkół podstawowych jest zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim
dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. Uczniowie mają zapewniony dowóz
zorganizowany do wszystkich szkół na terenie gminy.
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 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
SKOLARYZACJA
Współczynniki skolaryzacji (szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne)
współczynnik skolaryzacji brutto
szkoły podstawowe
%
96,13 96,96
gimnazja
%
99,51 98,08
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2007

94,47
99,21

Opieka zdrowotna
Na terenie Gminy funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Auxilium” oraz Punkt Lekarski w Jurkowicach.
J. m.
2004
2005
PLACÓWKI AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Zakłady opieki zdrowotnej
ogółem
ob.
2
2
publiczne
ob.
2
2
praktyki lekarskie na wsi
osoba
1
1
porady ogółem
ogółem
podległa samorządowi
terytorialnemu
APTEKI I PUNKTY APTECZNE
Apteki
ogółem
apteki
Punkt apteczny

2006

2007

2
2
0

2
2
0

2008

2
2
0

30 02
8
30 02
30 482 31 146 28 531 29 028
8

jed.

32 942 31 146 28 531 29 028

jed.

ob.
ob.

2
0

2
0

2
0

2
1

2
1

Kultura, turystyka, i 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.
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Zabytki
Do czasów współczesnych istnieje zabytkowy kościół oraz zachował się, objęty
strefą konserwatorską, stary układ urbanistyczny.
Obiekty

nieruchome

wpisane

do

rejestru

zabytków

województwa

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

- pozostałości dworu – piwnica murowana z XVI w. w Domaradzicach
ROLNICTWO
Rolnictwo jest podstawowym zajęciem mieszkańców gminy Bogoria. Znajduje się
tu 2551 gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa na terenie gminy
wynosi 3,78 ha. Na terenie gminy występuje zdecydowane zróżnicowanie jakości
gleb, co obrazuje tabela.

b.

SFERA INFRASTRUKTURALNA

DROGI I KOMUNIKACJA
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
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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
o nawierzchni twardej
o nawierzchni twardej
ulepszonej
o nawierzchni gruntowej

J. m.
km

2003
16,60

2004
24,10

2008
14,06

16,10
79,50

23,60
74,60

37,45
48,67

km
km

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 PPKS w Staszowie.
Dogodne położenie geograficzne Bogorii sprawia, że ma ona bezpośrednie
połączenia z takimi ośrodkami jak: Kraków, Katowice, Ostrowiec Świętokrzyski,
Lublin, Tarnobrzeg i Sandomierz.
Również

lokalne

połączenia autobusowe

z ośrodkiem gminnym i siedzibą powiatu
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pozwalają

na

szybkie

połączenia

SIEĆ WODOCIĄGOWA:
Zaopatrzenie w wodę na terenie gminy przedstawia się następująco:
 ilość ujęć wody - 1 (Zimnowoda),
 ilość przepompowni – 3 (Kiełczyna, Pęcławice, Jurkowice)
 ilość wsi zwodociągowanych – 37
 % zwodociągowania sołectw – 100
 % zwodociągowania gospodarstw domowych – 90

SIEĆ KANALIZACYJNA:

Skanalizowanie na terenie gminy przedstawia się następująco:
- od 14.04.1994 roku działa oczyszczalnia ścieków w Bogorii o wydajności 600 m3
na dobę,
- do kanalizacji podłączone zostały miejscowości: Bogoria, Kiełczyna,
Przyborowice, Moszyny, Podlesie, Kol. Wysoki Małe, Podlesie oraz Zimnowoda,
Rosołówka,
- łączna długość rozdzielczej sieci kanalizacyjnej – 39 km
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- ilość przyłączeń (przykanalików) – 560 szt.

SYSTEM ENERGETYCZNY
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.

SYSTEM GAZOWNICZY
Istniejąca stacja redukcyjna gazu w Józefowie Witowickim zasilana jest
gazociągiem posiadającym przepustowość redukcyjną 3.000 Nm3/h. Istniejące
rezerwy przepustowości, dały możliwość opracowania programu gazyfikacji gminy
Bogoria oraz ujęcia do gazyfikacji przyściennych wiosek gminy Iwaniska.
Aktualna długość sieci gazowej wynosi 18 km.
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TELEKOMUNIKACJA
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 BogoriaJurkowice wraz z centralą automatyczną w Jurkowicach. Internet jest dostępny
po przez usługę TP S.A. (internet przez łącze telefoniczne).

EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Tereny zajęte pod budowę zbiornika jak i teren do zagospodarowania stanowią
część Jeleniowsko- Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Teren objęty planem nie jest zlokalizowany w granicach stref ochrony przyrody
(parków krajobrazowych, narodowych, ani obszarów Natura 2000) W ciągu
ostatnich lat podjęto działania w celu eliminacji czynników mogących pogarszać
stan środowiska naturalnego. W wielu dziedzinach nastąpiła poprawa stanu
środowiska w wyniku budowy i/lub modernizacji infrastruktury ochrony
środowiska, głównie w sektorze wodno-ściekowym. Gmina Bogoria należąc do
Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki (zrzeszającego w swoich
szeregach gminy: Baćkowice, Bogoria, Iwaniska, Klimontów, Łoniów, Samborzec,
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Koprzywnica, Opatów, Lipnik, Obrazów, Sadowie i Sandomierz), w ramach
działalności tego związku rozwiązała problem zbiórki i wywozu odpadów
komunalnych poprzez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, zlokalizowany
w Janczycach w gm. Baćkowice.

MIESZKALNICTWO

W gminie Bogoria w ostatnich kilkunastu latach nastąpiło zmniejszenie liczby
oddawanych budynków mieszkalnych.
Od 1995 roku przy współudziale środków z Urzędu Wojewódzkiego rozpoczęto
realizacje tworzenia osiedla pod nazwą „Ujazd”. Wyznaczono 52 działki
o powierzchni od 8 do 11 arów. Działki te uzyskały całkowitą infrastrukturę, czyli
zostały „uzbrojone”. Do działek doprowadzono również sieć energetyczną
i w ostatnim okresie sieć gazową. Wykonano utwardzane, asfaltowe drogi
dojazdowe i osiedlowe.
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IV 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”.
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

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
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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)

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 Bogoria

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,

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

28

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
5. Możliwość prowadzenia produkcji rolnej, która Bogoria
odpowiadałaby potrzebom rynku regionalnego, 4. Ujemne saldo migracji na terenie
krajowego i zagranicznego, w tym rynku UE (np.
Gminy
Bogoria,
w
szczególności
rolnictwo ekologiczne)
osób
młodych
i
6.Szanse
realizacji
dużych
tzw. dotyczące
„ekologicznych”
inwestycji
ze wykształconych (migracja do dużych
wsparciem środków UE w ramach ośrodków miejskich np. Kielce, Kraków,
Ekologicznego
Związku
Gmin Warszawa)
5. Bardzo ograniczone możliwości
Dorzecza Koprzywianki
7.
Tworzenie
i
wspieranie znalezienia, przez osoby młode i
pozarolniczych miejsc pracy na wykształcone, na terenie Gminy Bogoria
terenie
Gminy
Bogoria,
w pracy zgodnej z ich oczekiwaniami
szczególności w sektorze usług 6. Brak stabilizacji cen w rolnictwie
oraz systematyczny wzrost cen energii
okołorolniczych
8. Planowana realizacja programów i paliw do produkcji rolnej
Odnowy wsi PROW 2007-2013 w 7. Narażenie lokalnego rolnictwa na
wybranych sołectwach Gminy Bogoria w klęski i anomalie pogodowe (susze,
przymrozki) oraz w efekcie niskiej
ramach funduszy UE
9. Przychylne nastawienie samorządu opłacalność produkcji rolnej, brak
funduszy rolników na ubezpieczanie
gminnego
upraw
do lokalnych inicjatyw społecznych.

szczególnie weekendowy.
4.Dostępność zewnętrznych środków
finansowych
Unii
Europejskiej
i
krajowych
na
rozwój
społecznogospodarczy
Gminy
Bogoria
w
perspektywie 2007-2013 oraz 20142020.

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
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V. CELE, ZADANIA, KIERUNKI ROZWOJU
Analiza SWOT wskazuje na możliwości przeobrażeń w kierunku wielofunkcyjnego
rozwoju gminy. Tak sformułowaną perspektywę rozwoju można określić mianem
awansu cywilizacyjnego.

Naczelnym celem Planu jest podniesienie poziomu życia społeczeństwa.

Celami operacyjnymi Planu są:
1. Poprawa

stanu

infrastruktury

technicznej

Gminy

ze

szczególnym

uwzględnieniem wsparcia ze strony funduszy Unii Europejskiej (perspektywa
finansowa 2007-2013 oraz w przyszłości perspektywa 2014-2020);
2. Pobudzenie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców gminy poprzez
przełamywanie bariery mentalności i utrzymującej się bierności, aktywizację
zawodową

(uczestnictwo

w

szkoleniach

przekwalifikujących

i dokształcających);
3. Rozwój turystyki i agroturystyki.
4. Restrukturyzacja rolnictwa poprzez ograniczenie funkcji rolniczych na rzecz
funkcji nierolniczych.
5. Ochrona środowiska.

GŁÓWNE ZADANIA
1. Opracowanie programu wspierania i rozwoju przedsiębiorczości.
2. Opracowanie programu szkolenia i przekwalifikowania ludności.
3. Wprowadzenie aktywnych form zwalczania bezrobocia.
4. Opracowanie docelowej sieci szkół i przedszkoli oraz harmonogramu
wyposażenia szkół w pomoce naukowe.
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5. Rozwój kultury poprzez budowę bazy i promocję gminy.
6. Powołanie fundacji na rzecz rozwoju gminy.
7. Stworzenie bazy agroturystycznej.
8. Rozwijanie drobnej przedsiębiorczości na wsi.
9. Tworzenie grup producenckich rolnych.
10. Zalesianie gleb klasy V i VI i nieużytków.
11. Tworzenie warunków do powstawania dużych gospodarstw rolnych.
12. Rozbudowa

infrastruktury

technicznej

(wodociągi,

kanalizacja,

drogi,

telefony, gaz).
13. Rozwój handlu i usług.
14. Organizacja jednostek skupujących produkty rolne.
15. Pozyskiwanie inwestorów i tworzenie zakładów przetwórstwa rolnego.
16. Zagospodarowanie zasobów lokalnych i gruntów rolnych.
17. Zorganizowanie systemu informacji o gminie.
18. Opracowanie systemu doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu i Rady
Gminy.

KIERUNKI ROZWOJU GMINY BOGORIA

Okres transformacji, powstały w wyniku zmian ustrojowych w Polsce dał
społecznościom lokalnym nowe możliwości. Samorząd terytorialny stal się
podstawową jednostką strukturalną państwa i to on zaczął pełnić rolę głównego
realizatora potrzeb mieszkańców gminy.
Przytłoczenie władz ogromem spraw odziedziczonych po przeszłości, ale i tych,
które są wynikiem obecnych, radykalnych przemian, przy niezwykle szczupłych
środkach w relacji do potrzeb, to trudne zadanie dla samorządowców.
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Ustalenie głównych kierunków rozwoju jest punktem wyjścia dla władz lokalnych
do racjonalnego działania oraz uzyskania poparcia społecznego dla zadań
wymagających wielu wyrzeczeń i wspólnego wysiłku. Temu celowi służy Plan
Rozwoju Lokalnego Gminy Bogoria.
Ustawa o samorządzie terytorialnym określa m.in., iż podstawowym zadaniem
gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzy ogół jej
mieszkańców.
Punktem wyjścia dla długofalowych, racjonalnych ekonomicznie działań, które
mogą do tego prowadzić, jest jasne sprecyzowanie kierunków, w jakich gmina ma
podążać.
Ustalając główne kierunki rozwoju gminy Bogoria do 2020 roku kierowano się
następującymi zasadami:
1. Zasada zrównoważonego rozwoju – w myśl, której proces budowania Planu nie
może ograniczać się wyłącznie do sfery ekonomicznej. Wprawdzie sukcesy
ekonomiczne są podstawą zadowolenia w przyszłości i historia dowodzi, że
cele społeczne można w pełni realizować dopiero po fazie bezwzględnego,
trwałego rozwoju ekonomicznego, niemniej respektując w pełni znaczenie
aspektów ekonomicznych należy widzieć potrzebę równowagi między celami
gospodarczymi a celami społecznymi i ekologicznymi. Realizacja pewnych celów
społecznych (np. oświata, poziom zdrowia) stanowi warunek konieczny dla
dalszego postępu ekonomicznego.
2. Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich – polega na większym niż
dotychczas zróżnicowaniu funkcji terenów wiejskich. Rozwój wielofunkcyjny
to umiejętne wkomponowanie w wiejską przestrzeń coraz więcej nowych
funkcji pozarolniczych. Rozbudowa lokalnego przemysłu rolno-spożywczego
i drzewnego,

rzemiosła,

usług,

handlu,

turystyki

i

agroturystyki,

infrastruktury na terenach wiejskich umożliwi aktywizację zawodową ludności
odchodzących

z

gospodarstw

rolnych
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oraz

przyspieszy

przemiany

strukturalne

w

rolnictwie,

wpływając

na

polepszenie

efektywności

gospodarowania.
3. Aktywizacja społeczności lokalnej – brak na terenie gminy jednostek
gospodarczych, które określałyby kierunek rozwoju gminy – dlatego przyjmuje
się, iż pobudzanie aktywności i odbudowa więzi społecznych powinny być
„kołem zamachowym” napędzającym rozwój ekonomiczny i społeczny gminy.
4. Wykorzystanie możliwości wsparcia, jakie daje członkostwo Polski w Unii
Europejskiej, a co za tym idzie możliwości wsparcia finansowego kluczowych
dla Gminy Bogoria inwestycji stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy
Gminy.
Biorąc pod uwagę powyższe zasady szanse i zagrożenia wynikające z diagnozy
stanu rozwoju gminy oraz cele i zadania, jakie zostały sformułowane w Planie
a także akceptację władz gminnych, ustalono następujące kierunki rozwoju do
2020 roku.
SFERA SPOŁECZNA
Do najważniejszych kierunków rozwoju w tej sferze należy zaliczyć:
1. Opracowanie

programu

aktywizacji

i

pobudzania

przedsiębiorczości

mieszkańców gminy poprzez system szkolenia, który zawierałby taką
problematykę jak:
-

organizacja turystyki i agroturystyki,

-

marketing i zarządzanie,

-

tworzenie organizacji społecznych i gospodarczych (grupy producenckie i inne
zespołowe formy produkcji),

-

korzystanie z linii kredytowych,

-

szkolenie liderów,

-

zakładanie własnych przedsiębiorstw,

-

nowe technologie produkcji w rolnictwie.
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2. W oświacie poza reformą programową główna uwaga powinna być skierowana
na:
-

dostosowanie sieci szkół i przedszkoli do ilości dzieci w poszczególnych
wsiach oraz systemie dowożenia i dożywania dzieci w szkołach.

W celu sprawnego gospodarowania i zarządzania sprywatyzowanymi budynkami
należy powołać wspólnoty mieszkaniowe lub spółdzielnię mieszkaniową, która
prowadziłaby

całość

prac

związanych

z

utrzymaniem

tej

substancji

mieszkaniowej.
3. Istniejące ośrodki pokrywają w pełni potrzeby mieszkańców gminy a nawet
będą mogły świadczyć usługi dla mieszkańców sąsiednich gmin. Istnieje
potrzeba doposażenia tych ośrodków w nowoczesną aparaturę i sprzęt
medyczny.
4. Biorąc pod uwagę, że ośrodkiem wiodącym w krzewieniu kultury powinna być
Bogoria jako siedziba Urzędu Gminy, innych jednostek i instytucji, dlatego
działalność inwestycyjna powinna iść w kierunku dofinansowania domu kultury,
kina, biblioteki gminnej.
Bogata historia Bogorii oraz liczne pomniki przyrody i kultury są atutem
w promowaniu gminy na zewnątrz poprzez:
-

audycje telewizyjne i radiowe,

-

artykuły w prasie lokalnej i centralnej,

-

opracowanie folderu i informatora turystycznego gminy,

-

umieszczenie gminy w bazie danych Centralnej informacji Turystycznej
w Kielcach i w Internecie,

-

pobudzanie aktywności organizacji i grup społecznych zajmujących się
promocją kultury w gminie.

5. w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu w gminie, nadal podstawową
bazę stanowić będą boiska sportowe i sale gimnastyczne przy szkołach
podstawowych. Istnieje jednak potrzeba aby wybudować w Bogorii obiekt
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sportowy. Chodzi tu o boiska do gier zespołowych, bieżnię, skocznię, korty
tenisowe i siłownię itp. Do tego celu można wykorzystać walory terenu.
6. W budownictwie mieszkaniowym główne kierunki działania to:
-

wyznaczenie w poszczególnych wsiach pod budownictwo jednorodzinne
i zagrodowe terenów budowlanych. Szczególnie dotyczy to miejscowości:
Bogoria,

Kiełczyna,

Przyborowie,

Szczeglice,

Kol.

Pęcławice,

Józefów,

Jurkowice, Pełczyce, Budy, Zimnowoda, Kol. Bogoria, Niedźwiedź.
7. Bardzo ważną rolę w realizacji Planu będzie miał samorząd i wspierające
organizacje społeczne. Dlatego też niezbędnym jest:
-

utworzenie w Urzędzie Gminy stanowiska ds. koordynacji prac wynikających
z Planu. Chodzi tu szczególnie o takie sprawy jak:

a) wspomaganie prac związanych z rozwojem turystyki i agroturystyki,
b) tworzenie grup producenckich,
c) udzielanie informacji zainteresowanym,
d) koordynacja różnych form szkolenia,
e) promowanie gminy na zewnątrz,
f) przygotowanie informacji dla Wójta Gminy i Rady Gminy oraz współpraca
z Fundacją na Rzecz Rozwoju Gminy,
-

opracowanie programu dokształcania i doskonalenia kadry pracowników Urzędu
i Rady Gminy. Program powinien zakładać bieżące doskonalenie oraz
dokształcanie tak, aby docelowo wszyscy pracownicy Urzędu Gminy posiadali
wyższe wykształcenie,

-

utworzenie Fundacji Rozwoju gminy Bogoria, której głównym zadaniem będzie:

a) promowanie gminy na zewnątrz,
b) pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań wynikających z Planu,
c) pobudzanie przedsiębiorczości i aktywności zawodowej mieszkańców,
d) kreowanie liderów,
e) wspieranie inicjatyw Zarządu i Rady Gminy,
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-

utworzenie Banku Informacji o Gminie.

W ramach działalności fundacji można utworzyć tzw. „Fundusz gwarancyjny”.
Podstawowym

zadaniem

funduszu

będzie

ułatwienie

małym

i

średnim

przedsiębiorstwom oraz aktywnym bezrobotnym, chcącym rozpocząć działalność
gospodarczą na własny rachunek dostępu do kredytów bankowych i z Funduszu
Pracy przez udzielania poręczeń i gwarancji kredytowych.
Źródłem kapitału funduszu mogą być środki wyasygnowane przez gminę lub kilka
gmin, Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, Wojewódzki Urząd Pracy itp.
Środki

te

nie

będą

włączone

do

operacyjnego

obiegu

fundacji,

lecz

zarezerwowane wyłącznie na potrzeby funduszu.
ROLNICTWO
Na podstawie diagnozy stanu rolnictwa, istniejących trendów, uwarunkowań
przyrodniczo-ekonomicznych zadań wynikających ze strategii województwa
świętokrzyskiego i członkostwa Polski do Unii Europejskiej – zakłada się, że
przemiany w rolnictwie na terenie gminy powinny iść w następujących kierunkach:
1. Zmniejszenie liczby gospodarstw o 25% oraz zmniejszenie zatrudnienia
w rolnictwie, o co najmniej 50% w okresie do 2015 roku.
2. Tworzenie dużych gospodarstw rolniczych specjalizujących się głównie w:
-

produkcji zbóż (żyto, owies, pszenżyto),

-

ziemniaków,

-

produkcji trzody chlewnej, bydła opasowego, koni i drobiu.

-

żywności ekologicznej

3. Wprowadzanie do mniejszych gospodarstw upraw wymagających dużych
nakładów pracy. Chodzi o takie rośliny jak:
-

truskawki,

-

zioła,

-

warzywa pod osłonami oraz w gruncie.
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4. Rozwijanie

w

gospodarstwach

produkcji

pod

potrzeby

turystyki

i agroturystyki.
5. Łączenie produkcji rolnej z rozwojem usług pod potrzeby ludności miejscowej
i turystów.
6. Rozwój zbieractwa runa leśnego i jego przetwórstwo.
7. Zalesianie gruntów słabszych (V i VI klasy bonitacyjnej) oraz nieużytków.
Przewiduje się również, że w miarę rozwoju gospodarczego terenów ościennych
i ośrodków miejskich m.in. Staszowa, Kielc, Połańca, pewna ilość osób zrezygnuje
całkowicie z prowadzenia gospodarstwa rolnego i podejmie pracę w tych
miejscowościach.
W przyszłości na bazie wypadających z użytkowania gruntów powstanie kilka
dużych gospodarstw w tych wsiach a pozostałe gospodarstwa ze względu na
atrakcyjne położenie powinny rozwijać usługi agroturystyczne oraz ekologiczną
produkcję żywności.
W celu sprostania wymaganiom rynku i konkurencji proponuje się tworzenie grup
producenckich zajmujących się produkcją:
-

truskawek,

-

zbóż.

TURYSTYKA I AGROTURYSTYKA
Walory krajobrazowe i przeszłość historyczna predysponują Bogorię do rozwoju
turystyki i agroturystyki.
Główne kierunki rozwoju turystyki to organizacja wypoczynku:
1. W gospodarstwach rolników.
2. W pensjonatach, domkach kempingowych itp.
3. Na zorganizowanych polach namiotowych i biwakach.
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Najbardziej polecanym kierunkiem jest rozwój usług agroturystycznych. Jest to
kierunek, który można najszybciej rozwinąć na terenie gminy ze względu na to,
że:
-

nie wymaga angażowania środków finansowych gminy,

-

wielu rolników posiada nowe lub wymagające niewielkiej modernizacji budynki
mieszkalne,

-

rolnicy mogą wykorzystywać na ten cel nisko oprocentowane kredyty,

-

rolnicy mogą otrzymać dotację z funduszów Unii Europejskiej. Jest to
kierunek sprawdzony już w niektórych gminach naszego województwa, gdzie
obserwuje się z każdym rokiem coraz większy napływ turystów. W związku
z tym rosną również dochody gospodarstw. Agroturystyka może być rozwijana
na terenie całej gminy.

Agroturystyka wymaga jednak dużego zasobu wiedzy z zakresu obsługi turystów,
dlatego konieczne jest zorganizowanie dla rolników cyklu szkoleń obejmujących
zagadnienia

dotyczące

kredytowania,

żywienia,

urządzenia

terenów

rekreacyjnych itp. W związku z tym trzeba rozpocząć szkolenia.
Aby ułatwić rolnikom kontakt z turystami w pierwszej najtrudniejszej fazie
organizowania się gospodarstw agroturystycznych należy rozważyć możliwość
zatrudnienia w gminie pracownika ds. turystyki oraz wydania folderu. W miarę
rozwoju

usług

agroturystycznych

w

gminie,

(gdy

powstanie

ponad

20

gospodarstw) rolnicy powinni powołać związek lub zrzeszenie i zorganizować
własną informację agroturystyczną.
Aby

zwerbować

gospodarstw

większą

winna

liczbę

przestawić

zamożniejszych

produkcję

rolną

turystów
na

metody

minimum

2%

ekologiczne.

Szczególnie te gospodarstwa, które dysponują lepszymi glebami.
Jednym z ważniejszych problemów jest zagospodarowanie ziemi będącej
w posiadaniu Agencji własności Rolnej Skarbu Państwa.
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Obecnie w posiadaniu Agencji są grunty położone na działkach o różnej klasie
bonitacyjnej. Problem wypadania ziemi z produkcji rolnej będzie narastał
w związku z tym kierunki działań powinny być następujące:
-

sprzedaż lub dzierżawa ziemi klas lepszych na powiększenie gospodarstw
rolnych,

-

w Bogorii powinno się zmierzać do wydzielenia terenów pod budownictwo
indywidualne i komunalne, obiekty użyteczności publicznej, obiekty handlowousługowe i inwestycje produkcyjne,

-

zalesianie gruntów klasy V, VI.

Zalesianie tych gruntów powinno odbywać się w ramach Ogólnopolskiego
Programu Poprawy Lesistości Kraju.
-

komasacja gruntów i wydzielenie kompleksów pod względem przydatności do
celów zalesiania, powiększanie gospodarstw rolnych, rekreacyjno-sportowych,
budowlanych, inwestycyjnych.

Przy

sprzedaży

ziemi

kupujący

powinien

przedstawić

propozycję

zagospodarowania tych gruntów zgodną z przyjętymi kierunkami rozwoju gminy.
W pierwszej kolejności powinna być preferowana sprzedaż ziemi mieszkańcom
gminy.
OCHRONA ŚRODOWISKA

Najważniejsze kierunki w ochronie środowiska to:
-

budowa infrastruktury technicznej (kanalizacja, wodociągi),z uwzględnieniem
wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej;

-

podjęcie działań w celu lokalizacji wysypiska śmieci (problem ten powinien być
realizowany wspólnie z gminami ościennymi).

Rozwiązanie tego problemu można podjąć w ramach powiatu.
-

wprowadzenie

segregacji

śmieci

poprzez

pojemników i kontenerów,
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przygotowanie

oznakowanych

-

egzekwowanie przestrzegania przepisów zawartych w ustawie o odpadach
przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą (Ustawa z dn. 27
listopada 1997 roku),

-

wyznaczenie i urządzenie parkingów leśnych,

-

oznakowanie i zabezpieczenie pomników przyrody,

-

realizacja programu poprawy lesistości gminy, co pozwoli na zwiększenie ilości
lasów oraz zagospodarowanie części gruntów klasy VI będących w zasobach
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,

-

lokalizacja

takich

inwestycji,

które

nie

będą

powodować

degradacji

środowiska.
Pozostałe kierunki rozwoju turystyki uzależnione są od aktywności władz
gminnych w poszukiwaniu poważnych inwestorów, którzy będą w stanie zapewnić
nie tylko wysoki standard usług hotelarskich i żywieniowych, ale również
atrakcyjne warunki do wymagań wypoczynku takich jak: boiska sportowe, korty
tenisowe, baseny kąpielowe i lodowiska.
Takie działania pozwolą na przedłużenie sezonu turystycznego na cały rok
i zapewni ciągłą pracę obsłudze.
Rozwój

usług

turystycznych

uzależniony

jest

od

stanu

infrastruktury

technicznej.
Budowa wodociągów winna iść w parze z budową kanalizacji, ponieważ grozi
niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód w związku z większą produkcją ścieków.
Zlikwiduje to również obecnie występujące zagrożenie (wywożenie nieczystości
z szamb i wylewanie na okoliczne pola). Równolegle z tymi inwestycjami należy
rozpocząć budowę i modernizację dróg, aby umożliwić turystom dotarcie do
poszczególnych gospodarstw i ciekawych zabytków gminy. Do tego zadania należy
zmobilizować mieszkańców poszczególnych wsi, wykorzystać środki gminne oraz
dotacje, jakie przewiduje się w budżecie państwa na 2013 rok i lata następne.
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Do realizacji wymienionych działań i inwestycji należy przystąpić w miarę szybko,
aby stworzyć dogodne warunki dla turystów. Przez to Bogoria może stać się
ciekawym ośrodkiem turystycznym, konkurencyjnym dla sąsiednich gmin.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej muszą iść w parze, a nawet
wyprzedzać rozwój turystyki i agroturystyki.
W związku z tym należy:
-

realizować konsekwentnie opracowany „Program wodociągowania gminy”,

-

realizować konsekwentnie opracowany „Program kanalizowania gminy”.

Oczyszczalnia w Bogorii charakteryzuje się tym, że można zwiększać w kolejnych
latach ilość oczyszczanych ścieków tzn. podłączać następne wsie. Tylko dla wsi
Jurkowice przewiduje się indywidualną oczyszczalnię ścieków. Do oczyszczalni
ścieków dowożone będą również ścieki z miejscowości, które nie posiadają
kanalizacji.
Ze względu na zły stan dróg w gminie problem ten w realizacji zadań
infrastrukturalnych stawiany jest na pierwszym miejscu. W związku z tym
należy:
-

wybudować lub poprawić stan nawierzchni dróg do większości miejscowości
w gminie.

W zakresie telefonizacji problem zostanie rozwiązany pozytywnie po ukończeniu
budowy linii światłowodowej.
Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i infrastrukturą techniczną
wymaga dużych nakładów finansowych, przekraczających możliwości finansowe
gminy.
Stąd wynika konieczność aktywnego poszukiwania środków finansowych. Środki
na ten cel można pozyskać z takich źródeł jak:
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-

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

-

Fundacja Ekofundusz,

-

Bank Ochrony Środowiska,

-

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

-

Fundacja Wspomagająca Zaopatrzenie Wsi w Wodę,

-

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej,

-

Fundusze z programów Unii Europejskiej.

Niezależnie od tego przy realizacji tych inwestycji konieczna jest większa
aktywność

społeczności

lokalnej

oraz

zaangażowanie

własnych

środków

finansowych.

HANDEL, USŁUGI I PRZEMYSŁ TERENOWY

Wszelka działalność handlowa, usługowa i produkcyjna winna głównie wspierać
rozwój turystyki, a także być motorem przemian w rolnictwie.
Handel i usługi powinny być przede wszystkim skumulowane w samej Bogorii,
gdzie powinno powstać duże centrum handlowo-usługowe.
W pierwszej kolejności należy dążyć do powstania:
-

kilku dużych, dobrze wyposażonych i zaopatrzonych pawilonów handlowych,

-

stacji diagnostycznej pojazdów samochodowych,

-

punktów handlowych z wyrobami miejscowego rękodzielnictwa.

Problem, który należy rozwiązać to istniejąca targowica, którą należy przenieść
i urządzić na obrzeżach Bogorii.
We wsiach na obrzeżu Bogorii wskazany jest rozwój usług bezpośrednio
związanych z turystyką takich jak: parkingi, gastronomia, wypożyczalnie sprzętu
turystycznego i usługi motoryzacyjne.
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W pozostałych wsiach są możliwości rozwoju takich usług jak: usługi budowlane,
w tym wysokospecjalistyczne, instalatorskie, mechanizacyjne i mechaniczne dla
rolnictwa oraz rozwój drobnej produkcji np. galanterii drewnianej, budowlanej
i drzewnej.
SCENARIUSZOWA WIZJA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY
Scenariuszowa wizja przyszłości i rozwoju gospodarczego jest wnioskowaniem
możliwego przebiegu zdarzeń i procesów w dziedzinach objętych planowaniem
strategicznym. W obszarach tych spodziewane są określone następstwa tego
planowania lub ich brak albo nieskuteczność. Planowaniu strategicznemu
w przypadku jednostek samorządów terytorialnych, nie podlega w zasadzie
gospodarka rynkowa w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw i spółek, gdyż
gmina

funkcjonuje

w

określonym

otoczeniu

i

w

szeroko

rozumianych

uwarunkowaniach zewnętrznych w tym politycznych, gospodarczych i społecznych
o zasięgu regionalnym, krajowym.
W związku z tym, szczególnie ważna dla przyszłego rozwoju gminy jest
ogólna sytuacja ekonomiczna kraju, stan prawno – ustrojowy państwa, krajowa
polityka rozwoju a także efekty związane z członkostwem Polski w Unii
Europejskiej. Rozwój gminy wynika więc nie tylko z uwarunkowań wewnętrznych,
ale

także

z

priorytetów

rozwoju

zawartych

w

głównych

dokumentach

strategicznych na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym.

Powiązanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bogoria na lata 2009-2020
z dokumentami strategicznymi
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bogoria na lata 2009-2020jest w pełni spójny
z ogólnopolskimi
możliwość

i

regionalnymi

realizacji

planów

dokumentami

rozwojowych
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programowymi,

gminy

w

ramach

co

zapewnia
programów

operacyjnych, będących podstawą wsparcia samorządów środkami z budżetu
państwa i funduszy Unii Europejskiej.
W ramach PRL Gminy Bogoria realizowane będą cele ogólne i szczegółowe
następujących najważniejszych dokumentów strategicznych:

I.

Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007–2013.

Cele polityki regionalnej państwa polskiego sformułowane zostały w trzech
zasadniczych kierunkach:
1. Rozwój konkurencyjności gospodarczej polskich regionów.
2. Wspieranie elastycznego różnicowania zamierzeń (celów) i wykorzystywanie
potencjału endogenicznego regionów.
2.

Wyrównywanie szans rozwojowych poszczególnych województw.

II.

Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK)

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) jest podstawowym dokumentem
strategicznym określającym cele i priorytety w obszarze rozwoju społecznogospodarczego Polski oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić.
Strategia
najważniejsze

wyznacza
z

punktu

cele

oraz

widzenia

identyfikuje

osiągnięcia

tych

obszary
celów,

uznane
w

za

których

koncentrowane będą działania państwa. Uwzględnia jednocześnie najważniejsze
trendy rozwoju światowej gospodarki oraz cele, jakie stawia Unia Europejska
w Strategii Lizbońskiej. SRK nadaje priorytet działaniom, jakie podejmie rząd
w latach 2007-2015 w celu realizacji wizji Polski.
Głównym celem Strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia
mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin. Cel główny, a także
problemy

społeczno-gospodarcze

wynikające
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z

zapóźnień

rozwojowych,

niedoinwestowania

polskiej

gospodarki

oraz

uwarunkowań

zewnętrznych,

wskazują na priorytety. Określają one najważniejsze obszary działań, dzięki
którym możliwe będzie osiągnięcie głównego celu SRK. Priorytetami tymi, w pełni
spójnymi z celami strategicznymi zapisanymi w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy
Bogoria na lata 2009-2020są:
1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki,
2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej,
3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości,
4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa,
5. Rozwój obszarów wiejskich

III. Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 (Narodowe Strategiczne
Ramy Odniesienia).

Narodowa

Strategia

Spójności

(NSS)

(Narodowe

Strategiczne

Ramy

Odniesienia) to dokument strategiczny określający priorytety i obszary
wykorzystania

oraz

system

wdrażania

funduszy

unijnych:

Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego
(EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13.
Celem strategicznym NSS (NSRO) jest tworzenie warunków dla wzrostu
konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości,
zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej,
gospodarczej i przestrzennej. Cel strategiczny osiągany będzie poprzez
realizację horyzontalnych celów szczegółowych. Celami horyzontalnymi NSS
(NSRO), uwzględnionymi w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bogoria na lata
2009-2020są:
1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa
mechanizmów partnerstwa,
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2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej,
3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej
podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski,
4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym
szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój
sektora usług,
5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich
marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,
6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na
obszarach wiejskich.

W ramach okresu programowania 2007-2013 NSS realizowana jest przy pomocy
Programów Operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego:
1. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
2. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
6. Program Operacyjny Pomoc Techniczna
oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych zarządzanych przez samorządy
województw.
IV. Jednym z Regionalnych Programów Operacyjnych jest „Regionalny Program
Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013” (RPOWŚ).
Realizacja do końca 2015 roku (zgodnie z zasadą n+2) Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 ma przynieść
efekt w postaci budowy nowoczesnej gospodarki regionu świętokrzyskiego,
bazującej na wiedzy i umiejętnościach, otwartej na innowacje, generującej nowe
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miejsca pracy. Tak postawiony cel jest konsekwencją postępującego procesu
globalizacji

gospodarki,

postępu

technicznego

i

ambitnej

polityki

Unii

Europejskiej w zakresie rozwoju nowoczesnej gospodarki. Realizacja programu
nastąpi poprzez działania w zakresie sześciu celów szczegółowych.
Cele szczegółowe:
Cel 1. Podniesienie poziomu konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez
zwiększanie zdolności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych;
Cel 2. Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz
powiązań między sektorem B+R a gospodarką;
Cel 3. Poprawa jakości systemu komunikacyjnego regionu i jego połączeń
z krajowymi i europejskimi korytarzami transportowymi;
Cel 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa;
Cel 5. Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych i zasobów
dziedzictwa kulturowego;
Cel 6. Zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich i centrów gmin.
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Układ celów i osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA
2007-2013

CEL GENERALNY
POPRAWA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH BUDOWIE KONKURENCYJNEJ
I GENERUJĄCEJ NOWE MIEJSCA PRACY REGIONALNEJ GOSPODARKI

CELE SZCZEGÓŁOWE
Podniesienie poziomu Stworzenie
Poprawa
Poprawa Zapewnieni
konkurencyjności
warunków do
jakości
stanu
e dostępu
regionalnej
rozwoju
systemu
środowiska
do
gospodarki poprzez społeczeństw komunikacyjne naturalnego wysokiej
zwiększanie
a
go regionu i
województ
jakości
zdolności
informacyjne jego połączeń z
wa
usług
inwestycyjnej
go oraz
krajowymi i
publicznyc
podmiotów
powiązań
europejskimi
hi
gospodarczych
między
korytarzami
zasobów
sektorem B+R transportowymi
dziedzictw
a gospodarką
a
kulturoweg
o

Zwiększen
ie
atrakcyjno
ści
ośrodków
miejskich
i centrów
gmin

OSIE PRIORYTETOWE
Rozwój
Wsparcie
Podniesieni
Rozwój
Wzrost
Wzmocnie Pomoc
przedsiębiorc innowacyjnoś e jakości infrastruktu
jakości
nie
technicz
zości
ci, budowa
systemu
ry ochrony infrastruktu ośrodków
na
społeczeństw komunikacy środowiska
ry
miejskich i
a
jnego
i
społecznej rewitalizac
informacyjne
regionu
energetyczn
oraz
ja małych
go oraz
ej
inwestycje
miast
wzrost
w
potencjału
dziedzictwo
inwestycyjne
kulturowe,
go regionu
turystykę i
sport
Źródło: RPOWŚ 2007-2013.
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Należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że Regionalny Program Operacyjny
Woj. Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 to główny program pomocowy,
umożliwiający realizację planów inwestycyjnych Gminy Bogoria w zakresie
lokalnej infrastruktury technicznej (m.in. drogowej i wodno-kanalizacyjnej) oraz
społecznej (obiekty sportowe, edukacyjne, kulturalne itd.).
V. Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007 – 2013
z elementami prognozy do roku 2020, która proponuje wdrażanie modelu
wielofunkcyjnego rozwoju wsi i wielofunkcyjnego rolnictwa. Jej główne cele:
wspieranie

zrównoważonego

rozwoju

obszarów

wiejskich,

poprawa

konkurencyjności rolnictwa oraz wzmocnienie przetwórstwa rolno-spożywczego
w kierunku poprawy jakości i bezpieczeństwa żywności są w pełni spójne
z diagnozą kierunków rozwoju rolnictwa na terenie gminy Bogoria, ujętych
w przedmiotowym Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bogoria na lata 2009-2020.
W Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007 – 2013
założono komplementarność jej działań z działaniami ustalonymi w strategiach
i programach rozwoju regionów, w ramach nadrzędnego celu, jakim jest poprawa
warunków życia i pracy mieszkańców wsi poprzez wzrost gospodarczy,
z uwzględnieniem wymogów ochrony lokalnego środowiska naturalnego.
VI. Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który
będzie wdrażany horyzontalnie, tj. w całym kraju, uwzględniając zróżnicowanie
regionalne, poprzez możliwość zróżnicowania kryteriów dostępu, przestrzenne
zróżnicowanie wynikające ze specyfiki działań, w tym przede wszystkim poprzez
wydzielenie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, obszarów
szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami ze źródeł rolniczych,
obszarów objętych siecią Natura 2000.

PROW 2007-2013 będzie również

wdrażanie pewnych instrumentów przez jednostki samorządu terytorialnego
(Urzędy Marszałkowskie) oraz realizowanie podejścia Leader poprzez lokalne
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grupy działania (LGD), w skład których również wejdą przedstawiciele regionów
i społeczności lokalnych.
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bogoria na lata 2009-2020, w pełni uwzględnia
możliwości rozwojowe, jakie zarówno w sferze sektora publicznego (inwestycje
lokalne np. w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi”), jak i sektora prywatnego
(m.in. działania na rzecz różnicowania działalności w kierunki nierolniczej oraz
tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw stwarza PROW 2007-2013.
Należy w tym miejscu podkreślić, że podstawowym celem Programu Rozwoju
Obszarów

Wiejskich

na

lata

2007-2013

jest

realizacja

koncepcji

wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich. Koncepcja ta jest w pełni
spójna z potrzebami rozwojowymi rolnictwa funkcjonującego na terenie gminy
Bogoria, ponieważ zakłada ona wzmocnienie ekonomiczne gospodarstw rolnych
i wzrost

konkurencyjności

sektora

rolno-spożywczego,

z

jednoczesnym

zapewnieniem instrumentów na rzecz różnicowania działalności gospodarczej
w kierunku

pozyskania

i

stworzenia

alternatywnych

źródeł

dochodów

mieszkańców wsi.

VII.

Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020,

której cel generalny brzmi „wzrost atrakcyjności województwa fundamentem
zintegrowanego rozwoju w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej”.
Biorąc pod uwagę rzeczywistość gospodarczą, społeczną i przestrzenną Woj.
Świętokrzyskiego oraz jego niekorzystne relacje zewnętrzne wobec innych,
większych i mających lepszą pozycję regionów polskich i europejskich, jako cel
generalny strategii postawiono kwestię wzrostu atrakcyjności województwa.
Realizacja strategii rozwoju powinna przynieść efekt w postaci poprawy
wizerunku województwa, pokazując faktyczne i potencjalne korzyści dla
mieszkańców

i

inwestorów

w

różnych
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dziedzinach

życia

społecznego

i gospodarczego. W pełni tożsame cele, zapisane w ujęciu lokalnym, zapisano
w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bogoria na lata 2009-2020.

Relacje celów RPOWŚ 2007 - 2013 oraz Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego
do roku 2020.

51

źródło: RPOWŚ 2007-2013
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Relacje celów RPOWŚ 2007 – 2013 oraz NSRO 2007 - 2013.

źródło: RPOWŚ 2007-2013
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VIII. Programem Ochrony Środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2007-2015.

Realizacja "Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego"
pozwoli na osiągnięcie w perspektywie długoterminowej, zrównoważonego rozwoju
całego województwa, na bazie działań cząstkowych, realizowanych przez
poszczególne gminy, w tym również gminę Bogoria.
Należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że ochrona lokalnego środowiska
przyrodniczego stanowi nierozłączną część procesów rozwojowych i jest
konieczna do uwzględnienia w strategii rozwojowej każdej jednostki samorządu
terytorialnego w Polsce. Dlatego też w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bogoria
na lata 2009-2020, jako jeden z priorytetowych celów podkreślono kierunki
rozwoju i działania inwestycyjne służące pełnej ochronie i polepszaniu stanu
lokalnego środowiska naturalnego. Jest to ściśle związane z nadrzędnym celem
wojewódzkiej

polityki

ekologicznej,

jakim

jest

zrównoważony

rozwój

województwa świętokrzyskiego, w którym środowisko przyrodnicze i jego
ochrona mają znaczący wpływ na przyszły charakter tego obszaru i równocześnie
wspierają jego rozwój gospodarczy i społeczny.
Zadania, jakie mają zostać zrealizowane przez Gminę Bogoria w zakresie ochrony
środowiska będą się wpisywały w wojewódzkie priorytety ekologiczne tj.:
a) Edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju;
b) Ochronę i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi;
c) Lokalną gospodarkę odpadami.
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IX. Programem

Rozwoju

Infrastruktury

Transportowej

Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Program Rozwoju Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2007 – 2013 jest kompleksowym programem rozwoju sieci drogowej
województwa. Zakłada on m.in. realizację następujących celów:
a)

Doprowadzenia

sieci

drogowej

województwa

do

wymogów

warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Rozp. MTiGM
z dnia 2 marca 1999 r.)
b) Wyboru odcinków sieci drogowej na których inwestowanie będzie najbardziej
efektywne.
c) Modernizacji odcinków dróg szczególnie niebezpiecznych dla ruchu.
d) Dostosowania przekrojów dróg do wzrastającego ruchu.
e) Wskazanie perspektywicznych rozwiązań podnoszących standard sieci
drogowej dla zachowania rezerw terenowych niezbędnych dla ich realizacji
i stopniowego pozyskiwania terenów.
Kierunki rozwojowe i działania inwestycyjne, w zakresie lokalnej infrastruktury
drogowej, zapisane w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bogoria na lata 20092020, są w pełni zbieżne z powyższymi celami programu wojewódzkiego i stanowią
kontynuację działania inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Bogoria m.in.
w ramach programu Sapard oraz ZPORR 2004-2006.
X. Strategią rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata
2006-2014.
Zgodnie ze Strategią rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata
2006-2014

turystyka

jest

kluczowym

narzędziem

rozwoju

województwa

świętokrzyskiego, a także jego społeczno-gospodarczej aktywizacji. Rozwój
turystyki ma być oparty o efektywne i zrównoważone wykorzystywanie
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posiadanego potencjału, w tym przede wszystkim niespotykanej różnorodności
zasobów, stanowiącej największy atut regionu świętokrzyskiego.
Celem

nadrzędnym

ma

być

trwały

rozwój

turystyki

w

województwie

świętokrzyskim, prowadzący do poprawy jego konkurencyjności, skutkujący
wzrostem dochodów i zwiększającym się zatrudnieniem.
Głównymi celami pośrednimi przedmiotowej strategii są:
1. Stworzenie zintegrowanej oferty turystycznej województwa świętokrzyskiego
przy wykorzystaniu potencjału regionu.
2. Przygotowanie wysoko wykwalifikowanych i profesjonalnych kadr dla turystyki
w województwie świętokrzyskim.
3. Opracowanie zintegrowanego i skutecznego systemu promocji marketingu.
4. Kształtowanie przestrzeni turystycznej.
5. Rozwój otoczenia sprzyjającego rozwojowi turystyki w województwie.
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bogoria na lata 2009-2020, jako jeden
z priorytetowych kierunków rozwojowych zakłada rozwój i promocję potencjału
turystycznego Gminy Bogoria, z powiązaniem planowanych działań z kierunkami
rozwoju

turystycznego

przyjętymi

przez

gminy

sąsiednie

(dążenie

to

wykreowania tzw. „zintegrowanego lokalnego produktu turystycznego”). Oznacza
to

pełną

spójność

gminnej

strategii

ze

Strategią

rozwoju

turystyki

w województwie świętokrzyskim na lata 2006-2014.
XI. Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego 20072011.
Podstawowym zadaniem, do zrealizowania w ramach przedmiotowego Planu jest
uporządkowanie gospodarki odpadami w województwie świętokrzyskim. Obejmuje
ono

m.in.

rozwijanie

selektywnego

zbierania

odpadów,

zapewnienie

funkcjonowania wystarczającej ilości nowoczesnych instalacji do odzysku
i unieszkodliwiania odpadów, dostosowanie składowisk odpadów do wymogów
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przepisów o odpadach lub, jeżeli nie jest to możliwe, ich zamykanie
i rekultywację, a także szeroko pojętą edukację ekologiczną mieszkańców
naszego województwa. W Planie odniesiono się do trzech zasadniczych strumieni
odpadów, tj. odpadów z sektora komunalnego (w tym odpady niebezpieczne z tego
strumienia) i gospodarczego oraz odpadów niebezpiecznych. Gmina Bogoria
swoimi priorytetami rozwojowymi, zapisanymi w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy
Bogoria na lata 2009-2020, w pełni wpisuje się we wskazane cele programu
wojewódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem działań planowanych w ramach
Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, którego gmina Bogoria jest
członkiem.
XII. Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata
2000-2015.

W powyższym dokumencie podkreślono, że wiodącą rolę pełni cel generalny a jest
nim

„Tworzenie

gospodarczego

i

optymalnych
społecznego

warunków

zrównoważonego

rozwoju

powiatu”. Jednocześnie określa on ogólną

orientację działań wspomagających rozwój powiatu jako całości. Wyraźnie
zauważalne

jest

powiązanie

celu

generalnego

strategii

rozwoju

powiatu

staszowskiego z przyjętą orientacją strategii wyższego rzędu, w tym przypadku
ze Strategią Rozwoju Województwa a jest nią „Wzrost

atrakcyjności

województwa

Jednocześnie

dla

rozwoju

społecznego

i

gospodarczego”.

w przedmiotowym dokumencie podkreślono, że strategicznie ważną kwestią dla
dynamicznego i spójnego rozwoju powiatu staszowskiego jest przygotowanie się
i właściwe wykorzystywanie przez gminy tego powiatu europejskich funduszy
pomocowych m.in. w celu rozwoju podstawowej infrastruktury technicznej na
obszarach wiejskich. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bogoria na lata 20092020, wskazując na priorytetowe znaczenie tworzenia optymalnych warunków
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zrównoważonego
pozyskiwania

lokalnego

zewnętrznych

rozwoju
źródeł

gospodarczego
finansowania

i

dla

społecznego
planowanych

oraz
działań

inwestycyjnych, w pełni wpisuję się w cel generalny Strategii Zrównoważonego
Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2000-2015.

GŁÓWNE FILARY PRZYSZŁEGO ROZWOJU

Biorąc pod uwagę procesy zachodzące w gospodarce w skali makro, oraz
specyfikę gminy, należy się spodziewać, że o sukcesach w przyszłym rozwoju
gminy Bogoria decydować będą następujące filary:

1.

Kadry przedsiębiorców, działaczy gospodarczych i samorządowych, które
przyczynią

się

do

podniesienia

konkurencyjności

gminy,

wzrostu

przedsiębiorczości oraz poprawy jakości życia mieszkańców.
2.

Lokalny rynek kapitałowy z wykorzystaniem środków budżetowych oraz
pozabudżetowych, a także środków pomocowych i strukturalnych, koordynacja
wzajemnego ich udziału w finansowaniu konkretnych zadań inwestycyjnych.

3.

Odpowiednia

struktura

agrarna,

powiększenie

bazy

produkcyjnej

gospodarstw rolnych które sprostają wymogom rynku i konkurencji krajów Unii
Europejskiej.
4.

Przedsięwzięcia w zakresie edukacji i oświaty jako najskuteczniejszy
instrument w przezwyciężaniu zapóźnień rozwojowych w niektórych obszarach
życia gospodarczego i społecznego.

5.

Troska o zachowanie czystego środowiska przyrodniczego, krajobrazowego
i kulturowego, rozwój usług turystycznych wspomagany profesjonalną ofertą
promocyjną na rynkach o zasięgu krajowym.
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6.

Całokształt działań zmierzających do zapewnienia szeroko rozumianego
bezpieczeństwa obywateli. Tworzenie optymalnych warunków do wykonywania
zadań przez instytucje i służby odpowiedzialne za świadczenie usług dla
mieszkańców gminy oraz ich bezpieczeństwo.

7.

Tworzenie pozytywnego wizerunku gminy poprzez profesjonalną promocję
i różnorodne oferty dotyczące najważniejszych dziedzin życia społecznego
i kulturowego.
Istotnym aspektem mogącym mieć w najbliższej przyszłości duże znaczenie dla
rozwoju gminy, jest należyte przygotowanie się do wykorzystania w sposób
możliwie jak największy środków finansowych związanych z wdrażaniem
programów strukturalnych Unii Europejskiej, a także pozyskanie dofinansowania
zadań z funduszy Banku Światowego.

SCENARIUSZE ROZWOJU GMINY
Scenariuszowa wizja rozwoju gminy, została nakreślona z uwzględnieniem
dwóch wariantów: scenariusza dominacji zagrożeń, oraz scenariusza dominacji
szans.
W wariancie pierwszym uznajemy, że większość uprzednio wymienionych
uwarunkowań negatywnych będzie wywierać niekorzystny wpływ na przebieg
zdarzeń, czego efektem będą dwa zasadnicze pasma negatywnych następstw,
jedno w sferze demograficzno – społecznej, drugie zaś w sferze gospodarczej,
co we współdziałaniu spowoduje: stagnację a nawet powstanie tendencji
spadkowych w przedsiębiorczości i w obrocie kapitałem, spadek zamożności
mieszkańców i zmniejszenie poziomu finansów samorządów lokalnych, dalszy
wzrost bezrobocia, wzrost poziomu emigracji młodzieży z uwagi na brak
perspektyw zatrudnienia i osiągnięcia lepszego życia i kariery zawodowej,
negatywne następstwa w życiu społecznym i w obyczajach, pogłębiające się
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patologie:

alkoholizm,

narkomania,

wzrost

przestępczości,

rozpad

życia

rodzinnego.
Natomiast w scenariuszu dominacji szans przyjmujemy, że pozytywne cechy
zewnętrzne szeroko rozumianego otoczenia i wewnętrzne gminy, będą dominować
nad ujemnymi, co pozwoli na tworzenie solidnej podstawy rozwoju, zarówno
w sferze ekonomicznej jak i społecznej, a także przyczyni się do osiągnięcia
odpowiednich standardów technicznych.
W najbliższych latach efekty te mogą być słabo zauważalne, ale wyraźny
postęp uwidoczni się w miarę upływu czasu.
Należy, więc przewidywać, że: będą rosły nakłady inwestycyjne na terenie
gminy, i przedsięwzięcia gospodarcze będą mniej ryzykowne, równocześnie
z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości rozwijać się będzie działalność
turystyczna, w związku z polepszeniem się stanu dróg, wzrosną standardy
komunikacyjne dla obsługi ruchu towarowego i pasażerskiego, dojdzie do
ożywienia procesu inwestycyjnego, szczególnie na terenie gminy, co przyczyni się
do powstania znaczącej ilości nowych miejsc pracy, ożywi się rynek lokalny
i przez to zostaną zahamowane tendencje emigracyjne młodzieży, co z kolei
wpłynie na poprawę struktury demograficznej w gminie, dojdzie do wzrostu
zamożności mieszkańców, zwiększenia się budżetów samorządów i powstania
popytu na dobra i usługi wyższego rzędu, równolegle do rozwoju gospodarczego
rozwijać się będzie działalność kulturalna i społeczna.
Przedstawiona powyżej optymistyczna wersja rozwoju, odnosi się głównie do
branż, które mimo określonych trudności obecnie istnieją i prosperują na rynku.
W nieco dalszej kolejności pojawi się również koniunktura dla działów
gospodarki uważanych obecnie za niedochodowe, szczególnie, jeśli chodzi
o produkcję rolną. Wzrośnie też popyt na usługi wyższego rzędu, poprawa
standardów zagospodarowania przestrzennego oraz estetyki wsi.

60

Nazwa zadania

Budowa sieci
kanalizacji
sanitarnej w
miejscowościach:
2. Kolonia Pęcławska,
Kolonia Pęcławice,
Pęcławice Górne,
Józefów Witowicki,
Jurkowice
3. Budowa zespołu

6

Budżet JST
( własne)

1.500.000,00

2010-
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600.000,00

6.000.000,00 2.400.000,00

12 873 000,00 5 149 200,00

4

Szacunkowy
koszt
w zł

2009 2013

20102013`

3

Lata
realizacji

450 000

7

8

Budżet
Środki
państwa prywatne

3 600 000,00

7 723 800,00

9

Środki
UE

Źródła finansowania

450

Środki z
innych
JST
10

11

Inne

VI. Plan finansowy na lata 2009 – 2020 zadań inwestycyjnych wg źródeł finansowania

1
2
1. Budowa sieci
kanalizacji
sanitarnej w
miejscowościach:
Miłoszowice, Wola
Kiełczyńska, Kolonia
Kiełczyna I i II,
Bogoria ul.
Spacerowa, Gorzków

Lp.

.

20142020

20111015

Budowa Biologicznomechanicznej
oczyszczalni ścieków
w miejscowości
6.
Szczeglice wraz z
budową sieci
kanalizacji
sanitarnej

Rozwój bazy
sportowo-

20092013

Podniesienie
estetyki,
bezpieczeństwa i
funkcjonalności
5.
Osiedla Ujazd
poprzez budowę ulic
i uzbrojenie działek
na osiedlu

7.

20092011

2012

Budowa zbiornika
wodnego małej
4. retencji na rzece
Korzennej w
miejscowości Bogoria

boisk sportowych na
terenie gminy
Bogoria

800 000,00
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6 000 000,00 2 400 000,00

2 500 000,00 1 000 000,00

2 000 000,00

6 706 132,83 2 682 453,13

3 600 000,00

1 500 000,00

1 200 000,00

4 023 679,70

000

20082010

20142020

20092010

Podniesienie
bezpieczeństwa
pieszych
i podróżnych przez
8. budowę ulicy
Kolejowej wraz z
chodnikami w Bogorii
oraz budowę dróg
gminnych na terenie
gminy Bogoria

Budowa i
przebudowa dróg
9.
gminnych na terenie
gminy Bogoria

Urządzenie terenów
zielonych i
wypoczynkowych w
10.
centrum
miejscowości
Jurkowice

rekreacyjnej gminy
poprzez budowę
krytej pływalni przy
Zespole Szkół
Ogólnokształcących
w Bogorii

1 200 000,00

63

700 000,00

10 000 000,00 4 000 000,00

6 000 000,00 2 400 000,00

500 000,00

6 000 000,00

3 600 000,00

20072010

20082009

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

20102011

Modernizacja
budynku szkoły
podstawowej w
12
Pęcławicach pod
potrzeby Domu
Pomocy Społecznej

Budowa wiatrowni
w miejscowości
Ceber

Urządzenie terenów
zielonych i
11 wypoczynkowych
w centrum
miejscowości Ceber

1.200.000,00

2 500 000

400 000,00
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480 000,00

1 500 000

100 000,00

720 000,00

1 000 000

300 000,00

20082009

20092012

20092012

20142020

20142020

Budowa jadłodajni
ogólnodostępnej
14 w centrum Bogorii
(przy
Rynku)

Budowa zbiornika
15 wodnego na rzece
Korzennej

Zagospodarowanie
terenów wokół
16
zbiornika wodnego
na rzece Korzennej

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

Zagospodarowanie
terenów wokół
zbiornika wodnego
18
na rzece Korzennej
– inwestycje
uzupełniające
3.500.000,00

1.000.000,00

2 992 706,30

7.926.033,00

860.000,00
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1 400 000,00

400 000,00

1 197 082,52

3 170 413,20

344 000,00

2 100 000,00

600 000,00

1 795 623,78

4 755 619,80

516 000,00

Budowa boisk
22 sportowych w gminie
Bogoria

Budowa placów
zabaw dla dzieci
21 wraz z ogrodzeniami
na terenie gminy
Bogoria

Remont i
wyposażenie świetlic
20
wiejskich na terenie
gminy Bogoria

Budowa punktów
19 oświetleniowych w
gminie Bogoria
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VII. Wdrażanie, realizacja i monitoring Planu Rozwoju Lokalnego
Wdrażanie i realizacja Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bogoria na lata 20092020powinny opierać się na następujących zasadach:
•

podejmowaniu

działań

z kompetencjami

wynikających

samorządu

z

założonych

terytorialnego,

celów

zgodnie

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: radni, sołtysi,
dyrektorzy lokalnych szkół, proboszczowie lokalnych parafii itd.).

Podstawowe warunki wdrażania i realizacji Planu:
•

zachowanie i ochrona lokalnych wartości przyrodniczych, historycznych
i kulturowych Regionu Świętokrzyskiego, a szczególnie Ziemi Staszowskiej

•

zachowanie i ochrona lokalnych więzi społecznych,

•

bezwzględne

stosowanie

podejmowanie

przez władze

zasady

zrównoważonego

rozwoju,

tj.

Gminy Bogoria decyzji strategicznych

mających na celu spójny i zrównoważony rozwój całej gminy, ze
szczególnym uwzględnieniem obszarów szczególnie niedoinwestowanych
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W procesie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bogoria na lata 20092020szczególnie 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 Planu.

Monitoring w szczególności dotyczy dwóch podstawowych zagadnień:
•

oceny przebiegu realizacji Planu, 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 Planu 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 Planu, zwłaszcza warunków zewnętrznych, w szczególności
międzynarodowych (np. cykliczne kryzysy finansowo-gospodarcze) krajowych (np.
ewentualne zmiany i korekty krajowej i regionalnej polityki gospodarczospołecznej).

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 Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bogoria na lata 2009-2020,
w ramach założonej długookresowej perspektywy.
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Monitoring realizacji Planu ma, zatem dwie funkcje: sprawdzającą i korygującą.
Wskazane jest powołanie przez Wójta Gminy Bogoria komórki/zespołu, który
będzie monitorował realizację Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bogoria na lata
2009-2020.

Zadania

te

może

pełnić

komórka/zespół

zajmująca

się

monitorowaniem realizacji Strategii Rozwoju Gminy Bogoria na lata 20092020. 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 Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bogoria na lata 20092020, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości ich realizacji oraz zgodności
projektów z przyjętymi w Planie priorytetami rozwojowymi. Komórka/zespół
powinien prezentować wyniki swojej pracy Wójtowi Gminy Bogoria w formie
pisemnego raportu okresowego (minimum raz na dwa lata).

Plan, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, jest generalnym programem
długofalowym i z tych względów ocena jego 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”) i mieć tzw. „charakter
przekrojowy”. Zestaw wskaźników będących podstawą oceny powinien ujmować w
sposób szczegółowy stopień realizacji zadań.
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Poniżej przedstawiono zestaw wskaźników, które będą służyć do okresowego
monitorowania realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bogoria na lata 20092020 (spójne z Regionalnym Programem operacyjnym Woj. Świętokrzyskiego
2007-2013).
Zbiór wskaźników w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej:
NAZWA WSKAŹNIKA
Długość dróg z towarzyszącą kanalizacją teletechniczną
Długość wybudowanej drogi
Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej
Długość wybudowanych chodników
Długość wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych
Długość wybudowanych ścieżek rowerowych
Długość wybudowanych utwardzonych poboczy
Liczba nowych punktów informacji podróżnych
Liczba wybudowanych innych obiektów infrastruktury drogowej
Liczba wybudowanych miejsc postojowych
Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej
Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej
Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej
Długość wybudowanej sieci wodociągowej
Długość wybudowanych elementów zapobiegających powodziom
Długość wybudowanych przyłączy (przykanalików) kanalizacji deszczowej
Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej
Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej
Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej
Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej
Długość zmodernizowanych elementów zapobiegających powodziom
Długość zmodernizowanych przyłączy (przykanalików) kanalizacji deszczowej
Liczba miejscowości zabezpieczonych przed powodzią
Liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów
Liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej
Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej
Liczba pojemników stosowanych do selektywnej zbiórki odpadów
Liczba wybudowanych elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii
Liczba wybudowanych elementów zapobiegających powodziom
Liczba wybudowanych innych obiektów z zakresu gospodarki odpadami
Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury służącej do produkcji/przesyłu
energii odnawialnej
Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków
Liczba wybudowanych przepompowni ścieków
Liczba wybudowanych przyłączy (przykanalików) kanalizacji deszczowej
Liczba wybudowanych przyłączy do sieci ciepłowniczych
Liczba wybudowanych separatorów
Liczba wybudowanych składowisk odpadów
Liczba zakupionych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
Liczba zamontowanych instalacji ograniczających emisję zanieczyszczeń pyłowych
i gazowych
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Jednostka
miary
km
km
km
km
km
km
km
szt.
szt.
szt.
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
szt.
osoby
osoby
osoby
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Zbiór wskaźników w zakresie infrastruktury turystycznej,
kulturalnej i edukacyjnej
Długość wytyczonych/odnowionych szlaków turystycznych
Kubatura obiektów zabytkowych poddanych procesom: konserwacji, renowacji,
modernizacji, adaptacji
Liczba uczniów
Liczba dzieci w przedszkolach korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej
infrastruktury
Liczba miejsc parkingowych powstałych przy obiektach adoptowanych na cele
kulturalne lub turystyczne
Liczba nowych miejsc noclegowych
Liczba nowych miejsc pracy
Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej/sportowej/aktywnego
wypoczynku
Liczba nowych punktów informacji turystycznej i kulturalnej
Liczba nowych stron internetowych poświęconych tematyce kulturalnej i
turystycznej
Liczba obiektów wyposażonych w sprzęt sportowy/dydaktyczny/społecznoedukacyjny
Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami
Liczba osób odwiedzających miesięcznie nowe domeny o tematyce kulturalnej i
turystycznej
Liczba zainstalowanych systemów zabezpieczeń przed pożarem i kradzieżą w
obiektach zabytkowych
Liczba zakupionego sprzętu na potrzeby obiektów
sportowych/dydaktycznych/społeczno-edukacyjnych
Liczba zmodernizowanych obiektów dydaktycznych
Liczba zmodernizowanych bibliotek
Liczba zmodernizowanych innych obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej
Liczba zmodernizowanych obiektów dydaktycznych
Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej
Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej/aktywnego
wypoczynku
Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej
Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej
Liczba zmodernizowanych obiektów sportowych
Liczba zmodernizowanych przedszkoli
Liczba zmodernizowanych punktów informacji turystycznej i kulturalnej
Liczba zmodernizowanych szkół
Lokalne punkty informacji kulturalnej i turystycznej
Powierzchnia zrewitalizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego
Powierzchnia zrewitalizowanych zespołów obiektów zabytkowych

km
m3
osoby
osoby
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
osoby
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt.
szt
szt
szt.
szt
szt
szt
szt
szt.
m2
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
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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 powyższego Planu Rozwoju Lokalnego Gminy
Bogoria na lata 2009-2020.
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