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1. Wstęp  
Planowanie strategiczne stanowi waŜny obszar projektowania poszczególnych 

wymiarów działalności gminy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań dotyczących sfery 

społecznej. Większość gmin posiada plany rozwojowe w poszczególnych dziedzinach Ŝycia 

społecznego, jednak kolejność i zakres ich wdraŜania zaleŜy zwykle od nacisków róŜnych 

grup czy od moŜliwości pozyskania środków na określony typ zadań. Niejednokrotnie 

bowiem samorząd ma w swoim budŜecie za mało środków w stosunku do potrzeb. Zachodzi 

zatem konieczność określenia priorytetów w taki sposób, aby osiągnąć moŜliwie najlepszą 

efektywność wydatkowanych środków. 

Zgodnie z charakterem przemian ustrojowych samorządy od początku lat 90-tych 

funkcjonują jako podmioty, które muszą uwzględniać wymogi rynku szukając odpowiedzi na 

pytanie: „Jak działać, aby dostarczyć satysfakcji społeczności lokalnej w zaspokajaniu jej 

potrzeb, a jednocześnie być konkurencyjnym (przyciągnąć inwestorów zewnętrznych)  

i zapewniać rozwój gminy?” 

Podstawowe zadanie gminy, jakim jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, 

którą tworzy ogół jej mieszkańców określa ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym, będąca kluczowym aktem prawnym określającym zakres i funkcjonowanie gminy. 

W celu realizacji tego podstawowego zadania opracowano niniejszą Strategię.  

Proces planowania strategicznego w Gminie Koprzywnica rozpoczęto od dokładnej 

analizy jej funkcjonowania w podstawowych sferach Ŝycia społecznego. Diagnoza zasobów 

oraz problemów uświadamianych i zgłaszanych przez mieszkańców gminy podczas spotkań 

warsztatowych stanowiły przyczynek do określenia mocnych i słabych stron Gminy, 

a następnie zdefiniowania wynikających z nich szans i zagroŜeń dla jej rozwoju. Przyjęty 

sposób wyznaczenia obszarów priorytetowych – oparty na mocnych stronach gminy  

- pozwolił określić cele strategiczne i zadania. Planowanie jako proces powinien mieć 

charakter ciągły. Niezbędny jest bieŜący monitoring i ocena wdraŜania planów 

strategicznych. Ustawiczny monitoring i ewaluacja pozwoli na wprowadzanie we właściwym 

czasie korekt i poprawek w  załoŜonych przedsięwzięciach.  
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Długofalowe planowanie rozwoju ma szczególne znaczenie dla właściwego 

ukierunkowania bieŜącej i perspektywicznej działalności samorządów gminnych. Wspólnym 

mianownikiem dla rozwiązywania pojawiających się problemów społecznych 

i gospodarczych jest właściwe wykorzystywanie zasobów gospodarczo-społecznych gminy. 

ZrównowaŜony rozwój sfery środowiskowej, społecznej, gospodarczej i przestrzennej 

odbywający się bez degradacji środowiska, to jedyny moŜliwy i najbardziej obiecujący 

kierunek działań. Takie podejście nabiera szczególnego znaczenia na terenach, które czeka  

w najbliŜszych latach proces głębokiej restrukturyzacji. Bowiem potrzebują one wytyczenia 

dróg rozwojowych, nieprowadzących do krótkotrwałego dobrobytu kosztem degradacji 

środowiska, ale do rozwoju przyjaznego dla środowiska i dla ludzi. Takie warunki spełnia 

właśnie rozwój zrównowaŜony, określany równieŜ jako ekorozwój.  

Opracowując niniejszą strategię uwzględniano waŜny aspekt planowania 

strategicznego, jakim są moŜliwie wszechstronne konsultacje społeczne planowanych 

rozwiązań, w których brali udział zarówno przedstawiciele władz gminy na czele  

z Burmistrzem Markiem Jońcą, przedstawiciele róŜnych grup społecznych oraz mieszkańcy 

poszczególnych miejscowości. Wyznaczone w ten sposób cele strategiczne są akceptowane 

przez większość mieszkańców – co zdecydowanie ułatwi ich realizację i zwiększy 

zrozumienie społeczne dla decyzji podejmowanych przez Radę Gminy. Władze Gminy 

Koprzywnica wysoce wartościują podejmowanie decyzji dotyczących gminy w drodze 

partycypacji społecznej, dlatego teŜ wnikliwa analiza uwag mieszkańców zgłaszanych 

równieŜ w trakcie wdraŜania strategii moŜe stanowić cenne wskazówki do ewentualnych 

korekt planów działania.  

Warto takŜe zwrócić uwagę, Ŝe Urząd Gminy Koprzywnica jest instytucją, która 

„pragnie” się rozwijać, podnosząc przy tym standardy wykonywanych usług na rzecz 

mieszkańców. 
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2. Proces tworzenia strategii i jego uczestnicy  
 

Strategia rozwoju to opracowany świadomie i celowo plan działań, wskazujący sposób 

osiągania wyznaczonych celów. W Gminie Koprzywnica przyjęta została koncepcja budowy 

strategii oparta na szeroko pojmowanej metodzie partycypacji społecznej, aby moŜliwie 

najpełniej umoŜliwi ć mieszkańcom uczestnictwo w jej tworzeniu. Prace związane 

z opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Koprzywnica na lata 2014 – 2020 

rozpoczęte zostały w czerwcu 2014r., przy szerokim ich uspołecznieniu. Podstawowe cechy 

charakteryzujące ten tok działania to: 

• partnerstwo międzysektorowe, 

• zasada konsensusu przy podejmowaniu decyzji. 

W związku z powyŜszym podjęto następujące kroki: 

• zaangaŜowana została firma  konsultingowa GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., 

której doradcy współpracowali przy budowie strategii; 

• utworzona została „grupa robocza”, uczestnicząca w późniejszych pracach 

warsztatowych nad strategią; 

• przeprowadzono kilka spotkań konsultacyjnych.  

NajwaŜniejsze etapy pracy nad opracowaniem strategii dotyczyły: 

• przyjęcia wizji gminy, 

• przyjęcia celu nadrzędnego i celów głównych rozwoju gminy, 

• identyfikacji problemów wpływających na rozwój Gminy, 

• przyjęcia celów szczegółowych rozwoju Gminy, 

• opracowania planu operacyjnego strategii, 

• opracowania koncepcji wdraŜania, monitoringu i ewaluacji strategii. 
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Budując Strategię Rozwoju Gminy Koprzywnica na lata 2014-2020 postawiono sobie 

szczegółowe cele, do których naleŜy zaliczyć: 

• podnoszenie poziomu Ŝycia mieszkańców, 

• znalezienie rozwiązań umoŜliwiających wzrost gospodarczy Gminy, 

• przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia oraz niwelowania juŜ istniejącego, 

• tworzenie warunków słuŜących przyciąganiu kapitału z zewnątrz do inwestowania na 

terenie Gminy, 

• promocja walorów i zalet Gminy.  

Prace związane z opracowaniem strategii trwały do grudnia 2014r. W okresie tym 

- odbyło się 6 warsztatów, w których uczestniczyli czynnie Burmistrz Miasta i Gminy 

Koprzywnica Marek Jońca oraz inni przedstawiciele Urzędu Gminy, radni i sołtysi, 

przedstawiciele szkół oraz mieszkańcy poszczególnych miejscowości, w tym takŜe młodzieŜ 

szkolna. W pracach tych udział wzięło 81 osób; w okresach między warsztatami i po ich 

zakończeniu miały miejsce dodatkowe spotkania konsultacyjne z władzami samorządowymi 

Miasta i Gminy Koprzywnica.  

W trakcie prac nad strategią wykorzystane zostały udostępnione przez Urząd Miasta  

i Gminy materiały dotyczące stanu Gminy, w tym materiały statystyczne i opracowania 

analityczne, w szczególności dane dotyczące struktury ludności, statystyka migracyjna, 

wykaz jednostek oświatowych, wykaz jednostek OSP, dane dotyczące infrastruktury 

technicznej oraz zestawienia środków budŜetowych i wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy z wykazem planowanych przedsięwzięć. 

 Pierwsze spotkanie warsztatowe z cyklu konsultacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 

Koprzywnica, w którym uczestniczyli radni i sołtysi odbyło się 09.09.2014r. W spotkaniu 

udział wzięli:  

1. Artur Bernyś 

2. Marek Kubicki 

3. Irena Sokołowska 

4. Janusz Ćwiertnia 
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5. Justyna Piątkowska 

6. Adam Jońca 

7. Maria Dziubek 

8. Zdzisława Sygnet 

9. Maria Banaś 

10. Aleksandra Klubińska 

11. Walenty Bochyński 

12. Iwona Kopeć 

13. Kazimierz Kitliński 

14. Zdzisław Nasternak 

15. Anna Baran 

16. Kazimierz DroŜdŜal 

17. Marta Gach 

18. Beata Paruch 

19. Mieczysław Nowak 

20. Piotr Mazur 

21. GraŜyna Sulicka 

22. Maria Lachtara 

23. Władysław Durda 

24. Włodzimierz Świstak 

25. Leon Podlewski 

26. Anna Paluch 

27. Marek Jońca  

oraz zaproszeni goście 

1. Patrycja Macias 

2. Mirosław Sarzyński 

3. Beata Dębowska 

4. Krzysztof Chmielowiec 

Łącznie w spotkaniu wzięło udział 31 osób. 
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Zdjęcie 1: Spotkanie z radnymi i sołtysami 
– fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. 

 
Zdjęcie 2: Spotkanie z radnymi i sołtysami –  
fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. 
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Zdjęcie 3: Spotkanie z radnymi i sołtysami – fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o. o.  

 
 Następnie przeprowadzono spotkania z mieszkańcami. We wszystkich spotkaniach 

uczestniczył Burmistrz Marek Jońca. Pierwsze spotkanie z cyklu spotkań z mieszkańcami 

odbyło się 28.09.2014 r. Spotkanie zorganizowano w Szkole Podstawowej w Niedźwicach.  

W gronie obecnych osób znaleźli się: 

1. Stanisław Czarnecki – Niedźwice 

2. Janusz - Niedźwice 

3. Marek Kubicki – Niedźwice 

4. Marta Siatrak – Niedźwice 

5. Henryk Gach – Niedźwice 

6. Wiesław Gach – Niedźwice 

7. Stanisław Sowiński – Niedźwice 

8. Renata Chochulska – Niedźwice 

9. Zdzisława Sygnet – Dmosice 

10. Wioletta Domaradzka – Dmosice 



Proces tworzenia strategii i jego uczestnicy 

 

Strategia Rozwoju Gminy Koprzywnica na lata 2014-2020                                                      12 | 

S t r o n a  

 

 

Zdjęcie 4: Spotkanie  z mieszkańcami w miejscowości Niedźwice 28.09.2014 r.  
– fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. 

 

 
Zdjęcie 5: Spotkanie z mieszkańcami w miejscowości Niedźwice 
28.09.2014 r. – fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o. o. 
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Zdjęcie 6: Spotkanie z mieszkańcami w miejscowości Niedźwice 28.09.2014 r.  

– fot. GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o.o. 

 Podczas spotkania z mieszkańcami, które odbyło się w Ciszycy takŜe 28.09.2014 roku 
obecne były następujące osoby: 

1. Jan RoŜek 

2. Tadeusz Gałka 

3. Marek Malecki 

4. Janusz Ćwiertnia 

5. Marek Zrębski 

6. Krzysztof Szeląg 
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Zdjęcie 7: Spotkanie z mieszkańcami w miejscowości Ciszyca 28.09.2014 r.  

– fot. GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o. o. 
 

 
Zdjęcie 8: Spotkanie z mieszkańcami w miejscowości Ciszyca 28.09.2014 r.  

– fot. GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o. o. 

 

 W kolejnym spotkaniu z mieszkańcami, które odbyło się w Koprzywnicy 28.09.2014 

roku  uczestniczyli:  

1. Marta Gach 



Proces tworzenia strategii i jego uczestnicy 

 

15 | S t r o n a  Strategia Rozwoju Gminy Koprzywnica na lata 2014-2020 

 

2. Kazimierz Krakowiak 

3. Halina Krakowiak 

4. Teresa Czechowska 

5. Zofia Adamczyk 

6. Edward Jasiński 

7. Tadeusz Piechota 

8. Patrycja Macias 

9. Julian śurek 

10. Szymon Jasiński 

11. Ryszard Czechowski 

12. Stefan Bzduch 

 

Zdjęcie 9: Spotkanie z mieszkańcami w miejscowości Koprzywnica 28.09.2014 roku  
– fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. 
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Zdjęcie 10: Spotkanie z mieszkańcami w miejscowości Koprzywnica 28.09.2014 roku  
– fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. 

 

 
Zdjęcie 11: Spotkanie z mieszkańcami w miejscowości Koprzywnica 28.09.2014 roku 

 fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o. o. 

 
Mieszkańcy mogli w obecności Burmistrza oraz trenera prowadzącego warsztat 

podzielić się spostrzeŜeniami na temat swojej miejscowości oraz opinią dotyczącą kierunków 

rozwoju Gminy Koprzywnica. Z jednej strony wskazywano na zasoby i pozytywne strony 

mieszkania w poszczególnych miejscowościach, z drugiej zaś omawiano róŜnorodne 
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problemy zarówno natury społecznej, jak i infrastrukturalnej, które wymagają opracowania 

strategicznej wizji ich rozwiązania. 

7 października 2014 roku przeprowadzono dwa spotkania z dyrektorami 

szkół/przedszkoli oraz przedstawicielami MGOKiS w Koprzywnicy, a takŜe z młodzieŜą 

zamieszkującą teren Miasta i Gminy Koprzywnica. 

W spotkaniu pierwszym uczestniczyli: 

1. Mirosław Sarzyński – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Koprzywnicy 

2. Marta Marczewska – Dyrektor Przedszkola „Pod Sosnami” w Koprzywnicy 

3. Krzysztof Chmielowiec – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niedźwicach 

4. Jolanta Struska – Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gnieszowicach 

5. Lucyna Zwolska – pracownik MGOKiS w Koprzywnicy 

Wszystkie  wyŜej wymienione osoby  wyraziły swoją opinię na temat głównych problemów  

z jakimi borykają się instytucje, które reprezentują. Poinformowały czego im brakuje i jakie 

inwestycje powinno się zrealizować w pierwszej kolejności by poprawić sytuację szkół, 

przedszkoli i kultury na terenie Miasta i Gminy. 

 

 

Zdjęcie 12: Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli  
oraz przedstawicielami MGOKiS w Koprzywnicy  

– fot. GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o.o. 
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 Spotkanie z młodzieŜą pozwoliło „zobaczyć” Miasto i Gminę Koprzywnica oczami 

młodego człowieka. Co jest bardzo waŜne w kontekście tego, aby młodzi ludzie nie 

opuszczali rodzinnych stron i  nie wyjeŜdŜali  do większych miast w celu dalszego kształcenia 

lub zdobycia pracy. Warto poznać ich potrzeby i podjąć działania, które sprawią, Ŝe ludzie 

młodzi chętnie zostaną „w swojej małej ojczyźnie”.  

 

 

Zdjęcie 13: Spotkanie z młodzieŜą – fot. GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o.o. 

 

W spotkaniu uczestniczyli:  

1. Małgorzata Klubińska  

2. Dawid Nasternak 

3. Karol Skolak 

4. Dawid Zieliński 

5. Wiktoria Bednarz 

6. Patryk Misint 

7. Damian Toś 

8. Joanna Mianowska 

9. Agnieszka StróŜyk 

10. Karolina Trojanowska 

11. Klaudia Bulira 



Proces tworzenia strategii i jego uczestnicy 
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12. Ilona Paluch  

13. Damian Karecki 

14. Konrad Sołtyka  

15. Łukasz Koziarski 

16. Marcin Oszczudłowski     

 

 

Zdjęcie 14: Spotkanie z młodzieŜą – fot. GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o.o. 

 

MłodzieŜ udzieliła szczegółowej odpowiedzi na 3 pytania:  

1. Dlaczego młodzieŜ się nie angaŜuje? 

2. Czego nie ma w Mieście i Gminie Koprzywnica, a przydałoby się młodzieŜy? 

3. Wymień w trzech punktach co musiałoby się w Mieście i Gminie Koprzywnica stać, 

aby młodzi ludzie chcieli tu zostać? 

 



Metodologia 

 

Strategia Rozwoju Gminy Koprzywnica na lata 2014-2020                                                      20 | 

S t r o n a  

 

3. Metodologia  
 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Koprzywnica obejmuje horyzont czasowy do roku 

2020. Jest ona produktem planowania strategicznego wykonanego przez zewnętrznych 

ekspertów wspólnie z Burmistrzem, pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Koprzywnica, 

radnymi, sołtysami, przedstawicielami oświaty, uczniów i mieszkańców. Do jej opracowania 

wykorzystano metodę planowania społecznego połączoną z metodą ekspercką. W procesie 

opracowywania strategii przyjęto załoŜenie, Ŝe zastosowana metoda planowania 

strategicznego to systematyczne i ciągłe działanie, podczas którego samorząd przewiduje 

i planuje przyszłość, określa odpowiednie etapy realizacji i realne środki do jej osiągnięcia. 

Planowanie strategiczne jako proces ciągły łączy w sobie duŜą liczbę małych projektów 

w celu osiągnięcia szerszych celów ekonomicznych. Jednym z warunków pełnej realizacji 

tego procesu jest zastosowanie metody partycypacji społecznej, czyli włączenia lokalnych 

liderów oraz grup mieszkańców Miasta i Gminy w zespoły zadaniowe dąŜące do 

zintegrowanego opracowania planu rozwoju. Proces odbywał się w następujących 

płaszczyznach: 

- opis statystyczny, w który zaangaŜowani zostali  kierownicy jednostek organizacyjnych 

Miasta i Gminy, 

- udział szkół/przedszkoli w dyskusjach strategicznych. 

Dokonano takŜe analizy: 

- dokumentów strategicznych Miasta i Gminy Koprzywnica: 

1. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Koprzywnica 2007-2013 

2. BudŜet Gminy Koprzywnica na 2014r. 

3. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koprzywnica na lata 2014-2020 przyjęta 

uchwałą Rady Miasta i Gminy w Koprzywnicy w dniu 27.01.2014r. 
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Rozwój kaŜdej gminy zawsze stanowi integralną część rozwoju powiatu, województwa  

w skali mikro oraz rozwoju kraju i wspólnoty europejskiej w skali makro. Strategiczne 

decyzje podejmowane na poszczególnych poziomach pozostają ze sobą w interakcji i są 

wzajemnie uwarunkowane, dlatego teŜ Strategia Rozwoju Gminy Koprzywnica na lata  

2014 – 2020 musi być powiązana z dokumentami strategicznymi obowiązującymi  

w szerszym otoczeniu Gminy. ZałoŜono zatem komplementarność Strategii Rozwoju Miasta  

i Gminy Koprzywnica z następującymi dokumentami strategicznymi: 

� Dokumenty UE 

� Strategia EUROPA 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowaŜonego 

rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu, jest nową długookresową 

strategią rozwoju Unii Europejskiej na lata 2010-2020. Strategia „Europa 2020” 

zastąpiła realizowaną w latach 2000-2010 Strategię Lizbońską i jest próbą 

odpowiedzi na słabości europejskiej gospodarki, które ujawniły się szczególnie 

podczas ostatniego kryzysu. Strategia Europa 2020 przedstawia wytyczne dla 

działań prorozwojowych Unii Europejskiej na najbliŜszą dekadę (2010-2020); 

zatwierdzona 17 czerwca 2010 r. przez Radę Europejską 

� Wspólne Ramy Strategiczne 2014-2020 – fundusze obejmujące politykę 

spójności, politykę rozwoju obszarów wiejskich oraz politykę rybacko – morską. 

 

� Dokumenty krajowe: 

� Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala 

nowoczesności (DSRK) – dokument określający główne trendy, wyzwania oraz 

koncepcję rozwoju kraju w perspektywie długookresowej, przyjęty przez Radę 

Ministrów w dniu 5 lutego 2013 r. 

� Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna 

gospodarka, sprawne państwo (SRK 2020) - dokument stanowiący aktualizację 

Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, przyjęty 25 września 2012 r. przez Radę 

Ministrów.  

� 9 Strategii rozwoju (tzw. strategie zintegrowane): 

• Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki (Ministerstwo Gospodarki)  

• Strategia rozwoju kapitału ludzkiego (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)   

• Strategia rozwoju transportu (Ministerstwo Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej)  
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• Strategia Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko (Ministerstwo Gospodarki)  

• Strategia Sprawne państwo (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)  

• Strategia rozwoju kapitału społecznego (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego)  

• Krajowa strategia rozwoju regionalnego – Regiony Miasta Obszary wiejskie 

(Ministerstwo Rozwoju Regionalnego)  

• Strategia zrównowaŜonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa (Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi)   

• Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP (Ministerstwo 

Obrony Narodowej). 

� Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary 

wiejskie (KSRR).  Kompleksowy średniookresowy dokument strategiczny 

odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju  

w ujęciu wojewódzkim, przyjęty 13.07.2010 r. przez Radę Ministrów. 

� Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. 

Strategia jest dokumentem wypełniającym lukę między horyzontalną polityką 

wobec wszystkich polskich regionów sformułowaną w Krajowej Strategii 

Rozwoju Regionalnego 2010-2020, a polityką rozwoju poszczególnych regionów 

w Polsce Wschodniej, wyraŜoną w Strategiach Rozwoju Województw. Dokument 

identyfikuje dodatkowy, makroregionalny poziom potrzeb i celów rozwojowych 

w perspektywie do 2020 r., komplementarny z krajowymi i regionalnymi 

strategiami rozwoju, przyjęta 11.07.2013 r. przez Radę Ministrów 

� Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030). 

Dokument określający zasady ładu przestrzennego w Polsce, przyjęty 13.12.2012 

r. przez Radę Ministrów.   

  

� Programy Rozwoju, czyli programy operacyjne, które będą realizowane w ramach 

perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 zgodnie z ZałoŜeniami Umowy 

Partnerstwa przyjętymi przez Radę Ministrów w dniu 15 stycznia 2013 roku, w tym:: 

� Polityka Spójności 
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1. Program dotyczący innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą 

przedsiębiorstw (EFRR) 

2. Program dotyczący gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, 

przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa 

energetycznego (EFRR, FS) 

3. Program dotyczący rozwoju cyfrowego (EFRR)  

4. Program pomocy technicznej (EFRR) 

5. Program dotyczący Polski Wschodniej – program ponadregionalny (EFRR) 

6. Program dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności oraz dobrego rządzenia 

(EFS) 

7. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EFRR) 

8. Regionalne Programy Operacyjne (EFRR, EFS)  

� Wspólna Polityka Rolna i Wspólna Polityka Rybacka 

1. Program dotyczący rozwoju obszarów wiejskich EFRROW Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

2. Program dotyczący rozwoju obszarów morskich i rybackich . 

 

� Dokumenty regionalne: 

� Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 

� Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 

� Strategia Rozwoju Powiatu Sandomierskiego 

• Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Świętokrzyskim na lata 2006-2014. 
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Tabela 1: Zestawienie celów Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Koprzywnica z celami Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego i z celami 
Strategii Rozwoju Kraju 
Zgodność z celami Strategii Rozwoju Województwa Cele Strategii Rozwoju Gminy Koprzywnica Zgodność z celami Strategii Rozwoju Kraju 

Cel 4. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego 
województwa 

Priorytet 4 Zapewnienie wysokiej jakości usług 
publicznych 

Priorytet 5. Marketing regionalny 

Cel 5. Rozwój systemów infrastruktury technicznej 
i społecznej 

Priorytet 2 Podnoszenie standardów i stworzenie 
spójnego układu komunikacyjnego oraz gospodarki 
przestrzennej stymulującej rozwój regionu 

I 
o

b
sz

a
r 

st
ra

te
g

ic
zn

y 

Cel 1 
Realizacja inwestycji z zakresu 
gospodarki wodno-ściekowej 

Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo 

Cel I.2. Zapewnienie środków na działania rozwojowe 

Cel I.1.5. Zapewnienie ładu przestrzennego 

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka 

Cel II.7.2 Modernizacja i rozbudowa połączeń 
transportowych. 

Cel II.6.2 Poprawa efektywności energetycznej 

Cel 2 

Poprawa stanu technicznego 
dróg, rozbudowa infrastruktury 
okołodrogowej i zwiększenie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 

Cel 3 
Zwiększenie wykorzystania  
odnawialnych źródeł energii 

Cel 4 
Modernizacja  obiektów  
dydaktycznych, kulturalnych i 
sportowo-rekreacyjnych 

Cel 2. Rozwój zasobów ludzkich 

Priorytet 4 Aktywna polityka rynku pracy 

Cel 6. Aktywizacja rolnictwa  wielofunkcyjny 
rozwój obszarów wiejskich 

Priorytet 1 Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 
umoŜliwiający przechodzenie ludności wiejskiej do 

II
 o

b
sz

a
r 

st
ra

te
g

ic
zn

y 

Cel 5 
Rozwój gospodarstw 
ekologicznych 

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka 

Cel II.2.3. Zwiększanie konkurencyjności i modernizacji 
sektora rolno – spoŜywczego 

Cel II.2.4. Poprawa warunków ramowych dla prowadzenia 
działalności gospodarczej 
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zawodów pozarolniczych 

Priorytet 2 Rozwój i modernizacja produkcji rolnej i 
przetwórstwa rolno-spoŜywczego 

Cel 6 
Rozwój pozarolniczych form  
działalności gospodarczej 

Cel 7 

Wspieranie działań  
prowadzących do poprawy  
wydajności i  jakości produkcji 
rolnych 

Cel 3. Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów 
przyrody i dóbr kultury 

Priorytet 1 Tworzenie warunków rozwoju turystyki, 
sportu i rekreacji 

Priorytet 2 Ochrona i udostępnienie dziedzictwa 
kulturowego 

II
I 

O
b

sz
ar

 s
tr

at
eg

ic
zn

y Cel 8 
Wykorzystanie i ochrona 
zabytkowych obiektów  wraz z ich 
otoczeniem Obszar strategiczny II Konkurencyjna gospodarka  

Cel II.2.1 Zwiększenie produktywności gospodarki  

Cel II.4.1 Zwiększenie aktywności zawodowej 

Cel 9 
Aktywna promocja oferty 
turystycznej 

Cel 
10 

Rozwój jakości infrastruktury  
turystyczno-rekreacyjnej 

Cel 3. Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów 
przyrody i dóbr kultury 

Priorytet 2 Ochrona i udostępnienie dziedzictwa 
kulturowego 

IV
 O

b
sz

a
r 

st
ra

te
g

ic
zn

y 
Cel 
11 

Zwiększenie dostępu  do kultury  
jako sposobu spędzania wolnego 
czasu 

Obszar strategiczny III Spójność społeczna i 
terytorialna 

Cel III.2.1 Podnoszenie jakości i dostępności usług 
publicznych 

 

 

 

Cel 
12 

Rozwój i modernizacja 
infrastruktury kulturalnej 

Cel 2. Rozwój zasobów ludzkich 

r 
st

ra
te

g
ic

zn

Cel 
13 

Zwiększenie atrakcyjności 
inwestycyjnej gminy 

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka 

Cel II.2.3. Zwiększanie konkurencyjności i modernizacji 
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Priorytet 4 Aktywna polityka rynku pracy 

Cel 6. Aktywizacja rolnictwa  wielofunkcyjny 
rozwój obszarów wiejskich 

Priorytet 1 Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 
umoŜliwiający przechodzenie ludności wiejskiej do 
zawodów pozarolniczych 

Priorytet 2 Rozwój i modernizacja produkcji rolnej i 
przetwórstwa rolno-spoŜywczego 

Cel 
14 

Wspieranie powstawania nowych  
oraz kreowanie warunków 
sprzyjających juŜ istniejącym 
podmiotom gospodarczym w 
oparciu o lokalne zasoby 

sektora rolno – spoŜywczego 

Cel II.2.4. Poprawa warunków ramowych dla prowadzenia 
działalności gospodarczej 

Źródło: Opracowanie własne. 
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WaŜnym aspektem związanym z procesem formułowania celów jest horyzont czasowy oraz 

trafne określenie i dobór właściwych wskaźników umoŜliwiających dokonanie precyzyjnej 

i rzetelnej oceny realizacji działań będących pochodną załoŜonego celu. Schemat 1 zawiera 

wizualizację metodyki przejrzystego i zrozumiałego wytyczania celów, którą uwzględniono 

w procesie tworzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Koprzywnica na lata 2014 – 2020. 

 

 

Schemat 1: Metodyka wytyczania celów. Źródło: Waldemar Walczak, Rola fazy planowania 
w zarządzaniu projektami, E-mentor nr 1 (33) / 2010. 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Koprzywnica wyznacza kierunku rozwoju gminu 

na najbliŜsze lata określając obszary rozwojowe m.in. w zakresie rozwoju infrastruktury 

technicznej, aktywności społecznej, przedsiębiorczości, kultury i turystyki planowane do 

realizacji na terenie gminy. Przedmiotowy dokument ujmuje problematykę rozwoju 

społeczności lokalnej i kładzie szczególny nacisk na wzrost społeczno-gospodarczy. 

Rezultatem przyjętych w Strategii działań będzie szereg zróŜnicowanych oddziaływań 

gospodarczych, społecznych i ekologicznych o bardzo zróŜnicowanej i zmiennej skali 

natęŜenia, trwałości i zasięgu przestrzennym.  
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Na schemacie 2 zaprezentowano graficzną interpretację planu prac nad Strategią Rozwoju 

Miasta i Gminy Koprzywnica na lata 2014 - 2020, w którym uwzględniono przyjęte wyŜej 

załoŜenia metodologiczne. 

 

 

Schemat 2: Graficzny obraz harmonogramu prac nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy 
Koprzywnica na lata 2014 – 2020. 
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Część I Charakterystyka Gminy Koprzywnica 

1. Przestrzeń i środowisko 

1.1 Umiejscowienie Gminy w województwie i kraju 

Koprzywnica leŜy w województwie świętokrzyskim w południowo - zachodniej części 

powiatu sandomierskiego. Gmina połoŜona jest przy drodze krajowej Kraków - Sandomierz 

na krawędzi doliny Wisły. Powierzchnia gminy wynosi około 6 935 ha, a samego miasta  

1 788 ha1.  Gmina graniczy z trzema świętokrzyskimi gminami: Klimontów, Samborzec  

i Łoniów oraz przez rzekę Wisłę (linia przechodzi środkiem rzeki) z Tarnobrzegiem  

i powiatem tarnobrzeskim2.  

 

1.2. Charakterystyka sieci osadniczej 

W skład Gminy Koprzywnica wchodzi 15 sołectw:  

1. DMOSICE 

2. ZBIGNIEWICE WIEŚ 

3. ZBIGNIEWICE KOLONIA 

4. POSTRONNA 

5. BESZYCE 

6. NIEDŹWICE 

7. TRZYKOSY 

8. GNIESZOWICE 

9. KRZCIN 

10. ŁUKOWIEC 

11. CISZYCA 

12. BŁONIE 

13. SOŚNICZANY 

14. KAMIENIEC 

15. ŚWIĘśYCE 

Miasto KOPRZYWNICA oraz 2 osiedla: 

1 CEGIELNIA 

                                                           
1 http://www.koprzywnica.eu/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=10&strona=1 
2 J. Myjak, Między Wisłą a Koprzywianką, wyd. PAIR Myjakpress, Sandomierz – Koprzywnica 2010, s.4 
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2 ZARZECZE 

Gminę Koprzywnica w 2011 roku zamieszkiwało 6796 osób. W kolejnych latach 

obserwujemy tendencję wzrostową: 31.12.2012 roku – 6947 mieszkańców, 31.12.2013 roku  

– 7054. Powodem takiej sytuacji są czynniki naturalne oraz inne uwarunkowania zmian 

demograficznych zachodzących w Mieści i Gmina Koprzywnica. Nie ulega wątpliwości fakt, 

Ŝe potencjał społeczny poszczególnych miejscowości uzaleŜniony jest od ilości jej 

mieszkańców. Najwięcej mieszkańców jest w mieście Koprzywnica. Liczba ludności wynosi 

tu 2587 osób. PowyŜej 500 mieszkańców liczą sobie miejscowości: Krzcin  

i Gnieszowice. W przedziale między 300 a 500 znajdują się Sośniczany, Błonie, Ciszyca, 

Łukowiec i Niedźwice. Najmniej mieszkańców liczą sobie Zbigniewice Kolonia (281 osób), 

Trzykosy (259 osób), Beszyce (257 osób), Dmosice (242 osoby), Postronna (242 osoby), 

ŚwięŜyce  (169 osób), Zbigniewice Wieś (122 osoby) i Kamieniec (112 osób) - stan na 

31.12.2013 roku. 

Krótki rys historyczny  

Koprzywnica jest jedną z najstarszych osad w regionie sandomierskim. Rozwinęła się 

przy erygowanym w 1183 - 1185 r. opactwie cystersów, do którego naleŜała do końca XVIII 

w. PołoŜona przy średniowiecznym szlaku z zachodu przez Śląsk, Kraków na Sandomierz  

i Ruś, otrzymała prawa miejskie w 1268 r., niszczona przez najazdy Tatarów w 1241  

i 1259/60, poŜary w 1494, 1657, 1891, utraciła prawa miejskie w 1864 r. i ponownie je 

uzyskała w roku 2000. Parafia w Koprzywnicy pod wezwaniem Wszystkich Świętych 

wzmiankowana jest od 1268 r. W Koprzywnicy wymieniane są w źródłach jeszcze dwa 

kościoły - pod wezwaniem św. Leonarda zbudowany z kamienia i cegły, stanowił oratorium 

dla oo. Cystersów, rozebrany ok. 1530 r. i drewniany pod wezwaniem św. Ducha  

z funkcjonującym przy nim przytułkiem i szpitalem. Ośrodek dawnej osady i miasta stanowił 

zachowany prostokątny rynek z połoŜonym po jego północno-wschodniej stronie kościołem 

pod wezwaniem Matki BoŜej RóŜańcowej w miejscu kościoła Wszystkich Świętych. 

Pomiędzy rynkiem a połoŜonym na zachód dawnym opactwem cystersów prowadzące  

z rynku ulice wyznaczają dawny wydłuŜony plac targowy. Obecnie Koprzywnica jest 

ośrodkiem administracyjnym miasta i gminy. 
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       Dziś, na tzw. Europejskim Szlaku Cystersów, nad rzeką Koprzywianką i zalewem 

miasto jest atrakcją turystyczną. W sąsiedztwie niewielkiego zalewu wznosi się dawny zespół 

klasztorny Cystersów: kościół pod wezwaniem Św. Floriana, zbudowany  

w latach 1207 - 1240, wielokrotnie rozbudowywany z późnobarokową fasadą oraz cennym 

wyposaŜeniem, polichromią i malowidłami, a takŜe przylegające do kościoła późnoromańskie 

skrzydło wschodnie klasztoru, w którym zachował się piękny kapitularz z przełomu XII/XIII 

wieku ze sklepieniem wspartym na dwóch kolumnach. W sąsiedztwie zachowały się dawne 

zabudowania przyklasztorne. W kościele znajdują się relikwie Św. Floriana, patrona 

straŜaków, sprowadzone tu z Wawelu dnia 3 maja 1995 roku. 

Ponadto w rynku wpisanym w XIII wieczny układ urbanistyczny miasteczka, znajduje 

się kościół pod wezwaniem Matki Boskiej RóŜańcowej z 1470 roku, rozbudowany  

w stylu barokowym pod koniec XVII wieku, z ogrodzeniem, z dzwonnicą z końca XIX 

wieku3. 

1.3. Zasoby naturalne 

Wody podziemne4 

W powiecie sandomierskim występują 2 Główne Zbiorki Wód Podziemnych: 

- GZWP 422 – Romanówka – powierzchnia zbiornika wynosi 74 km2. Jest to zbiornik 

szczelinowo - krasowy, porowy, gdzie wody występują w utworach jury górnej i trzeciorzędu, 

a w dolinie Wisły równieŜ w utworach czwartorzędowych. Zbiornik rozciąga się od 

Sandomierza do Zawichostu, jego zasoby szacowane są na 580 m3/h. 

- GZWP 425 – północne obrzeŜe zbiornika Dębica-Stalowa Wola-Rzeszów - jest to zbiornik 

porowy, gdzie wody występują przewaŜnie w utworach czwartorzędu. Zasoby zbiornika 

rozciągają się od Sandomierza po zachodnie granice gmin leŜących w dolinie Wisły  

i Koprzywianki. Jest to największy zbiornik na terenie województwa podkarpackiego, a jego 

niewielka część sięga na teren województwa świętokrzyskiego. Kolektorami zasobów 

wodnych zbiornika są czwartorzędowe piaski i Ŝwiry, mające charakter porowy, są zasilane 

przez infiltrację opadów atmosferycznych lub bezpośrednio poprzez przepuszczalną lub 

półprzepuszczalną pokrywę nadkładu, a wody występują głównie w utworach czwartorzędu. 

                                                           
3 http://www.koprzywnica.eu/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=40&strona=1&sub=11 
4 Program Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na lata 2010-2013  
z perspektywą do roku 2017 s.36 



Przestrzeń i środowisko 

 

Strategia Rozwoju Gminy Koprzywnica  na lata 2014-2020                                                      32 | 

S t r o n a  

 

Właśnie z zasobów tego drugiego - GZWP 425 ujmowane są wody podziemne w gminie: 

Koprzywnica.  

Wody powierzchniowe5 

Koprzywianka przepływa przez centralną część gminy z zachodu na wschód. Koprzywianka 

jest lewostronnym dopływem Wisły, o długości 66 km, której źródło znajduje się na 

południowym stoku Wesołówki (leŜącej w Paśmie Jeleniowskim Gór Świętokrzyskich), na 

wysokości 380 m n.p.m., a ujście ma w Sandomierzu na wysokości 141 m n.p.m. Szerokość 

doliny Koprzywianki jest zmienne, na zachodzie wynosi ok. 500 m. a sama rzeka płynie 

nieuregulowanym meandrującym korytem. Od Koprzywnicy począwszy ku wschodowi 

dolina rzeki jest ograniczona wałami przeciwpowodziowymi, jej szerokość zmniejsza się do 

100 m. Pozostała sieć wodną w gminie stanowią bezimienne cieki, które bezpośrednio 

zasilają wody Wisły lub uchodzą do Koprzywianki. Ponadto na terenie gminy występują 

liczne cieki epizodyczne, prowadzące niewielkie ilości wody. W dnie doliny Koprzywianki na 

zachód od Koprzywnicy wybudowany został zbiornik wodny o powierzchni ok. 18 ha. 

 

 1.4. Zasoby kulturowe 

Gmina Koprzywnica posiada zasoby kulturowe w charakterze zabytków. 

Charakterystyce poszczególnych zabytków w Gminie Koprzywnica poświęcono punkt  

w rozdziale dotyczącym obszaru gospodarczego. 

 

                                                           
5 Program Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na lata 2010-2013  
z perspektywą do roku 2017 s. 40-41 
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2. Infrastruktura techniczna  

Wśród zasobów technicznych kaŜdego samorządu wymienić moŜna m.in. 

infrastrukturę drogową, wodociągową, sanitarną, gazową, zaopatrzenia w ciepło czy energię 

elektryczną. W tej części Strategii nawiązano równieŜ do gospodarki odpadami, zaopatrzenia 

w energię elektryczną, dostępności usług telekomunikacyjnych oraz transportu i komunikacji, 

a takŜe sieci rzecznej. 

2.1. Infrastruktura drogowa 

Przez teren Miasta i Gminy przebiegają drogi o róŜnym zasięgu administracyjnym (od 

dróg krajowych do dróg gminnych). Tabela 1 zawiera szczegółową charakterystykę dróg na 

terenie Miasta i Gminy Koprzywnica. 

Tabela 2: Przebieg dróg na terenie Gminy Koprzywnica 

L.p. Aktualny 
numer drogi Nazwa drogi Długość na terenie  

Gminy (mb) 
Drogi gminne 

1. 334001T Krzcin wieś 0,850 
2. 334002T Łukowiec wieś 0,950 
3. 334003T Ciszyca - RadowąŜ 0,820 
4. 334004T Ciszyca - Speranda 0,320 
5. 334005T Ciszyca- Kamieniec 0,770 
6. 334006T Kamieniec wieś 0,730 
7. 334007T Kamieniec Wisłocki wieś 0,750 
8. 334008T ŚwięŜyce wieś 0,610 
9. 334009T Błonie - Sośniczany 1,850 
10.   334010T Sośniczany wieś 1,205 
11. 334011T Gnieszowice wieś 1,460 
12. 334012T Trzykosy wieś 1,300 
13. 334013T Postronna wieś 2,250 
14. 334014T Niedźwice wieś 2,370 
15. 334015T Zbigniewice wieś 1,550 
16. 334016T Dmosice wieś 0,770 
17. 334017T Beszyce wieś 2,270 
18.   334018T Niedźwice - Beszyce 2,120 
19. 334019T Beszyce Dolne wieś 1,050 
20. 334020T Cegielnia wieś 2,262 
21. 334021T Błonie wieś 0,680 
22. 334022T Ciszyca - Łukowiec 1,850 
23. 334023T ŚwięŜyce - Sośniczany 1,789 
24. 334024T Ciszyca wieś 0,358 
25. 334025T Postronna - Kępie 0,342 
26. 334026T Zarzecze wieś 0,178 
27. 334027T Skrzypaczowice - Krzcin 1,775 
28. 334028T Łukowiec Majorat – wał wiślany 0,950 



Infrastruktura techniczna 

 

Strategia Rozwoju Gminy Koprzywnica  na lata 2014-2020                                                      34 | 

S t r o n a  

 

L.p. Aktualny 
numer drogi Nazwa drogi Długość na terenie  

Gminy (mb) 
29. 334029T Krzcin - Faciegłowy 0,450 
30. 334030T Krzcin - Zagumnie 1,150 
31. 334031T Koprzywnica wieś 7,478 
32. 334032T Koprzywnica – Beszyce Dolne 4,904 
33. 334033T Droga w miejscowości Koprzywnica odcinek 

piekarnia GS w kierunku Skrzypaczowic do drogi 
krajowej 79 

1,080 

34. 334034T Kamieniec Wisłocki – Bogoria Skotnicka 1,130 
35.  Krzcin-Łukawiec  

Ogółem 50,376 
Drogi powiatowe 

L.p. Aktualny 
numer drogi 

Nazwa drogi Długość na terenie  
Gminy (mb) 

1. 0799T Wielogóra – Bystryjowice – Chobrzany - 
Koprzywnica 

1,455 

2. 0805T Koprzywnica – Krzcin – Chodków Stary 6,680 
3. 0806T Krzcin – Zarudcze - RadowąŜ 5,494 
4. 0807T Borek Klimontowski – Niedźwice - Koprzywnica 7,573 
5. 0845T Sulisławice - Niedźwice 3,437 
6. 0789T Postronna – Zbigniewice – Wólka Gieraszowska 5,184 
7. 0853T Ciszyca – ŚwięŜyce - Skotniki 3,044 
  Ogólnie 32,867 

Drogi wojewódzkie 
L.p. Aktualny 

numer drogi 
Nazwa drogi Długość na terenie  

Gminy  
1. 758 Iwaniska – Klimontów – Koprzywnica – przeprawa 

promowa przez rzekę Wisłę - Tarnobrzeg 
9,682 

Ogólnie 9,682 
Drogi krajowe 

L.p. Aktualny 
numer drogi 

Nazwa drogi Długość na terenie 
Gminy 

1. 9 Radom – IłŜa – Ostrowiec Świętokrzyski – Opatów 
– Lipnik – Klimontów – Łoniów – Nagnajów – 
Kolbuszowa - Głogów Małopolski – Rzeszów – 

Babica – Ludcza – Domaradz – Miejsce Piastowe – 
Dukla – Barwinek – Granica Państwa 

1,200 

2. 79 Warszawa – Kozienice – Zwoleń – Sandomierz – 
Połaniec – Nowe Brzesko – Kraków – Trzebinia – 

Chrzanów – Jaworzno – Katowice – Chorzów - 
Bytom 

7,734 

Ogólnie 8,934 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy 
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2.2. Infrastruktura wodociągowa  

Miasto i Gmina Koprzywnica jest w 100% zwodociągowana. PoniŜsza tabela prezentuje 

podstawowe wskaźniki odnośnie wodociągów m.in. długość sieci, ilość podłączeń oraz 

średnie zuŜycie wody w gospodarstwach domowych.  

Tabela 3: Wskaźniki zwodociągowania w gminie 

L.p. Wyszczególnienie Jednostka 
miary 

Stan na dzień 
01.03.2014 

1. Wskaźnik zwodociągowania gminy % 100 

2. Długość sieci wodociągowej rozdzielczej km 55,9 

3. 
Podłączenia wodociągowe prowadzące do 

budynków mieszkalnych 
szt. 1764 

4. 
ZuŜycie wody z wodociągów w gospodarstwach 

domowych 
m3/mieszk./rok 16,71 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy 

Tabela 4: Ujęcia wody pitnej i stacje uzdatniania wody. 

L.p. 

Ujęcia wody pitnej Stacje uzdatniania wody 

Powierzchnia strefy 
ochronnej 

 

Nazwa ujęcia 
/ lokalizacja 

Rodzaj: wody 
podziemne lub 

wody 
powierzchniowe 

Wydajność 
m3 /dobę 

Nazwa / 
lokalizacja 

Wydajność 
m3 /dobę 

1. 
Ujęcie wody 

w 
Koprzywnicy 

podziemne 565 m3/dobę - - Bezpośrednia 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy 

Jednak nie wszędzie ciśnienie wody jest takie samo. Są miejsca, gdzie jest ono za małe co 

utrudnia Ŝycie mieszkańców.  

2.3. Kanalizacja sanitarna 

 Aktualnie Miasto i Gmina Koprzywnica jest skanalizowana w 34%. W planach na 

najbliŜsze lata jest budowa kanalizacji na kolejnych terenach. Tak więc niedługo wskaźnik ten 

powinien poszybować w górę. 
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Tabela 5: Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy Koprzywnica 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary 
Stan na dzień 

01.03.2014 

1. Wskaźnik skanalizowania gminy % 34 

2. Długość sieci kanalizacji sanitarnej km 28,09 

3. 
Podłączenia kanalizacyjne prowadzące do 
budynków mieszkalnych 

szt. 592 

4. Ilość zbiorników bezodpływowych na ścieki szt. 942 

5. Ścieki odprowadzane do kanalizacji  m3 /mieszk./rok  21,85 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy 

  

Miasto i Gmina Koprzywnica posiada jedną oczyszczalnię ścieków, której charakterystykę 

zawarto w tabeli 6.  

Tabela 6: Oczyszczalnie ścieków komunalnych - stan na dzień 31.12.2014 

Nazwa /lokalizacja RLM (liczba) DociąŜenie % 

Oczyszczalnia ścieków 
1916 wg projektu  

1513 wyliczone 
79 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy 
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2.4. Infrastruktura gazowa i zaopatrzenie w ciepło  

Gmina Koprzywnica posiada system sieci gazowniczej. Siecią gazową na terenie 

powiatu zarządza Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A. Oddział Handlowy 

Gazownia Sandomierska oraz Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z. o. o.  

w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu6. 

Na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica nie funkcjonuje sieć ciepłownicza.  

2.5. Telekomunikacja 

 Gminy EZGDK są stelefonizowane siecią naziemną, mają dostęp do Internetu roŜnego 

typu. Ponadto na terenie Związku zlokalizowane są stacje telefonii komórkowej oraz 

internetowa stacja przekaźnikowa7. 

2.6. Gospodarka odpadami  

Miasto i Gmina Koprzywnica w zakresie gromadzenia i wywozu odpadów 

komunalnych obsługiwany jest przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki 

(EZGDK). Na terenie gminy wprowadzony został indywidualny system zbierania odpadów 

komunalnych oraz odpadów segregowanych. Gospodarstwa domowe podpisały umowy z 

Ekologicznym Związkiem Gmin Dorzecza Koprzywianki na odbiór odpadów komunalnych 

raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem. W/w przedsiębiorstwo przekazuje właścicielom 

nieruchomości kolorowe worki foliowe do segregacji odpadów i równieŜ zgodnie 

z harmonogramem odbiera odpady bez dodatkowej opłaty.  

Ponadto na terenie Miasta i Gminy rozstawionych jest 16 zestawów kontenerów  

2,2 m3 na odpady segregowane tj. Ŝółty na plastiki, zielony - na szkło kolorowe, biały - na 

szkło bezbarwne i niebieski - na makulaturę. RównieŜ szkoły posiadają pojemniki typu 

                                                           
6 Program Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na lata 2010-2013  
z perspektywą do roku 2017 s. 23-24 
7 Program Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na lata 2010-2013  
z perspektywą do roku 2017 s. 19 
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"Dzwon" na odpady segregowane. Odpady tak zebrane składowane są w Zakładzie Utylizacji 

Odpadów Komunalnych w Janczycach8. 

 Dodatkowo, w celu zminimalizowania i zapobiegania powstawania odpadów 

komunalnych Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki inicjuje i organizuje stałe 

programy i konkursy edukacyjne dla młodzieŜy szkolnej w zakresie ekologii i celowości 

selektywnej zbiórki odpadów, dla ich powtórnego wykorzystania w ramach recyklingu.  

Dla podniesienia efektywności zbiórki selektywnej odpadów i ich 

pozaskładowiskowego wykorzystania EZGDK zamierza zmodernizować sortownię odpadów 

poprzez dobudowanie linii przyjmowania i sortowania zmieszanych odpadów komunalnych, 

zbudować kompostownię odpadów komunalnych. Gmina pomaga takŜe w procesie utylizacji 

azbestu. 

 

2.7. Transport i komunikacja  

Mieszkańcy Miasta i Gminy Koprzywnica mogą przemieszczać się autobusami  

i busami. Większość sołectw ma zapewnioną moŜliwość korzystania z komunikacji. Jednak 

są teŜ miejscowości, które wciąŜ borykają się z trudnościami wynikającymi z braku 

moŜliwości transportu środkami transportu zbiorowego.  

Przewóz osób w Gminie realizują głównie prywatni przewoźnicy, którzy ze względów 

na ekonomiczną opłacalność świadczą usługi transportowe w większych miejscowościach, 

gdzie ilość osób korzystających jest duŜo więcej niŜ w małych wsiach. \ 

2.8. Energia elektryczna  

Zasilanie w energię elektryczną odbywa się poprzez sieci przesyłowe najwyŜszych 

napięć (NN) 400 i 220 kV, którymi energia elektryczna z elektrowni zawodowych przesyłana 

jest do stacji systemowych, gdzie po zredukowaniu poziomu napięcia, przesyłana jest dalej 

liniami wysokich napięć (WN) 110 kV. Układ sieci rozdzielczych w Mieście i Gminie tworzą 

linie 15 kV — napięcie średnie i 0,4 kV — napięcie niskie. Siecią elektroenergetyczną  

                                                           
8 http://www.koprzywnica.eu/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=75&strona=1&sub=15 



Infrastruktura techniczna 

39 | S t r o n a                        Strategia Rozwoju Gminy Koprzywnica na lata 2014-2020 

 

zarządza Rzeszowski Zakład Energetyczny Dystrybucja Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Energii 

Staszów. Linie niskiego napięcia stanowią ponad 50% wszystkich linii elektroenergetycznych 

na terenie województwa świętokrzyskiego. Linie te są stosunkowo wyeksploatowane  

i wymagają znacznych nakładów na modernizację9.  

 
 

                                                           
9 Program Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na lata 2010-2013  
z perspektywą do roku 2017 s.18 
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3. Obszar gospodarczy  

3.1. Struktura przedsiębiorstw 

W prowadzonym przez Urząd rejestrze na koniec 2013r.  figurowało 169 firm.  

Z czego 20 przedsiębiorstw zarejestrowało swoją działalność a 12 zostało wyrejestrowanych. 

Tabela 7: Liczba podmiotów zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej 
prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2005-2013 

Rok 
Liczba 

zarejestrowanych 
przedsiębiorstw 

Liczba 
wyrejestrowanych 
przedsiębiorstw 

Liczba przedsiębiorstw 
figurujących w ewidencji na 

koniec roku 

2005 - - 145 
2006 19 15 149 
2007 14 11 152 
2008 21 14 159 
2009 28 11 176 
2010 18 19 175 
2011 14 24 165 
2012 9 13 161 
2013 20 12 169 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Koprzywnica 

Znaczna część mieszkańców Gminy utrzymuje się dzięki zatrudnieniu w Urzędzie 

Miasta i Gminy i jednostkach podległych, a takŜe w placówkach zdrowotnych i oświatowych 

oraz z działalności rolniczej.  

Statystyki na koniec kaŜdego roku kalendarzowego wskazują, iŜ co roku odnotowuje 

się określoną liczbę nowych rejestrowanych przedsiębiorstw oraz liczbę wyrejestrowanych. 

W 

latach 2005 – 2009 liczba podmiotów z roku na rok rosła, jednak później zaobserwowano 

spadek i na koniec 2013 odnotowano 169 przedsiębiorstw. W ostatnich latach nie 

zaobserwowano wyraźnej jednoznacznej tendencji wzrostowej lub spadkowej  

w kształtowaniu się liczby przedsiębiorstw. Wątpliwości nie pozostawia jednak fakt, Ŝe liczba 

nowopowstałych i wyrejestrowywanych przedsiębiorstw wpływa na sytuację na rynku pracy 

dla mieszkańców Miasta i Gminy Koprzywnica. Powstające podmioty gospodarcze dają 

bowiem zatrudnienie nie tylko ich właścicielom, ale równieŜ są szansą mieszkańców na 
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podjęcie pracy zawodowej. Im większa liczba wyrejestrowywanych podmiotów tym bardziej 

zmniejszają się szanse mieszkańców na otrzymanie pracy, co w konsekwencji wpływa na 

zwiększenie liczby osób bezrobotnych oraz negatywnie przesądza o atrakcyjności 

inwestycyjnej Gminy i aktywności mieszkańców. Tutaj największy kryzys odnotowano  

w 2011 roku kiedy to liczba wyrejestrowanych przedsiębiorstw wyniosła 24.  

3.2. Baza turystyczno-gastronomiczna  

Na terenie Gminy Koprzywnica nie działają gospodarstwa agroturystyczne, pomimo 

czynników sprzyjających: przestrzennej atrakcyjności Miasta i Gminy wyraŜającej się w 

 obszernym powierzchniowo terytorium oraz jej rolniczo - sadowniczego charakteru. Na 

terenie Miasta i Gminy nie ma równieŜ ośrodków wypoczynkowych. Bazę gastronomiczną 

stanowi tylko jedna restauracja o nazwie „Jubilatka”  mieszcząca się w Koprzywnicy przy 

ulicy Krakowskiej. 

3.3. Walory turystyczno-krajobrazowe 

W granicach opracowania znajdują się formy ochrony przyrody podlegające ochronie 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.  

z 2013r., poz. 627 ze zm.) tj. obszar Natura 2000 mający znaczenie dla Wspólnoty 

Tarnobrzeska Dolina Wisły PLH180049 oraz osiem pomników przyrody. Ponadto przez teren 

gminy po jej południowej stronie przebiega centralny korytarz ekologiczny Góry 

Świętokrzyskie i Dolina Wisły.  

Koprzywnica jest częścią trasy dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego na obszarze 

powiatu sandomierskiego. Wędrując po okolicy turysta ma moŜliwość obcowania z naturą, 

podziwiania nie tylko piękna krajobrazu, ale równieŜ wspaniałych zabytków architektury 

murowanej i drewnianej, czy teŜ zachowanych obiektów architektury dworskiej wraz 

z pięknym drzewostanem okalających je parków. Szczególnymi znakami w krajobrazie 

sandomierszczyzny są krzyŜe, kapliczki, figury przydroŜne drewniane i kamienne. KaŜda 

z nich to kawałek historii tej okolicy10.  

                                                           
10 http://www.koprzywnica.eu/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=49&strona=1&sub=18 
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Zdjęcie 15: Kapliczka – fot. GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o.o. 

Warto w Koprzywnicy zobaczyć Klasztor Cystersów (obecnie Kościół Parafialny pw. 

Św Floriana) naleŜący do Europejskiego Szlaku Cystersów. Powstanie Klasztoru Cystersów 

w Koprzywnicy datuje się na XII w. W historiografii dość powszechnie przyjęto rok 1185 

jako datę jego fundacji, kiedy to ponoć do niewielkiej wsi nad rzeczką Koprzywnianką 

przybyła pierwsza grupa mnichów11. 

 

Zdjęcie 16: Klasztor Cystersów (obecnie Kościół Parafialny pw. Św. Floriana)  
- fot. GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o.o. 

                                                           
11 http://www.koprzywnica.eu/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=50&strona=1&sub=18 
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W tabeli 8 zestawiono informacje na temat zabytków z terenu Miasta i Gminy 

Koprzywnica widniejących w rejestrze zabytków województwa świętokrzyskiego. 

Tabela 8: Zabytki na terenie Gminy Koprzywnica według nazw i numerów w rejestrze 
zabytków województwa świętokrzyskiego. 

L.p. Miejscowość Nr zabytku 

 1. Błonie Park dworski 695 z 19.12.1957 A.690 
 

3 Koprzywnica Układ urbanistyczno – 
krajobrazowy 
 
kościół parafialny 
 
zespół opactwa cystersów 
w tym: 
- kościół par. pw. św. 
Floriana, nr rej.: 120 z 
16.12.1931 oraz 10 z 
10.01.1966 
- skrzydło wsch. klasztoru, nr 
rej.: 121 z 19.10.1932 oraz 10 
z 10.01.1966 
- dworek opacki, nr rej.: 10 z 
10.01.1966 
- ogród klasztorny z 
ogrodzeniem. 
 
cmentarz paraf. przy ul. 
Cmentarnej (najstarsza część i 
groby wojenne) 
 
 

343 z 04.12.1956, nr rej.: 117 (t.) z 23.10.1987 
A.691 
 
46 z 31.03.1971 oraz 119 (t.) z 14.06.1977 A.692 
 
118 (t.) z 14.06.1977 A.693/1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
324 (t.) z 10.04.1989 A.694 
 
 

4 Niedźwice zespół dworsko-parkowy 
w tym: 
- dwór, nr rej.: 22 z 
01.03.1967 oraz 141 (t.) z 
16.06.1977 
- piwnica lamusa, nr rej.: 22  
z 01.03.1967 
- pozostałości parku, nr rej.: 
141 (t.) z 16.06.1977 
 

141 (t.) z 15.04.1985: A.695 
 

Źródło: Rejestr zbytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego - 
http://zabkielce.prot.pl/dane/nieruchome.pdf 

 

Do walorów turystyczno-krajobrazowych naleŜy takŜe zaliczyć akwen na rzece 

Koprzywiance w Koprzywnicy.  
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Zdjęcie 17: Akwen na rzece Koprzywiance – fot. GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o.o. 

 

Oddany został do uŜytku w 1991 roku. Ma charakter retencyjno- wędkarsko- 

rekreacyjny. Dzięki środkom unijnym nastąpiła rozbudowa części rekreacyjnej akwenu. 

Powstało kąpielisko, molo, boisko sportowe, plac zabaw dla dzieci, plaŜa, altana i wieŜa 

obserwacyjna. W Mieście i Gminie Koprzywnica powstaje takŜe w ramach rekultywacji 

terenów posiarkowych drugi zbiornik rekreacyjny zwany jeziorem Piaseczyńsko- Krzcińskim 

połoŜonym na pograniczu gmin Łoniów i Koprzywnica. Będzie przede wszystkim regulować 

poziom wód gruntowych na Nizinie Koprzywnickiej. Jednak przy okazji stanie się teŜ 

atrakcyjnym ośrodkiem wypoczynkowym. Poza nim na terenie gminy jest jeszcze kilkanaście 

mniejszych i większych stawów. W większości są one zlokalizowane w dolinie Wisły. Jeziora 

zachowały się w Ciszycy, ŚwięŜycy, Krzcinie. Dodatkowo w kaŜdej miejscowości gminy 

Koprzywnica powstały sztuczne, większe i mniejsze zbiorniki wodne oraz stawy rybne12.  

Przez Miasto i Gminę prowadzi kilkanaście szlaków turystycznych, znakowanych  

i nieznakowanych m.in.13: 

1. Sakroturystyczny – pątniczy (ok.6 km). Klasztor pocysterski ul. Floriańska – od 

Koprzywnicy, leśną drogą biegnącą w górę Koprzywianki, równolegle do jej 

biegu. Od dziesiątków lat podąŜają nim pielgrzymi od strony Koprzywnicy przez 

Cegielnię, Beszyce, Skwirzową do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej zwanej 

teŜ Sulisławską w Sulisławicach. Obecnie jest to wygodna szosa asfaltowa 

(oddana w 2010 roku) z infrastrukturą turystyczną (zalew, przystanki leśne, 

świetlica wiejska z placem zabaw w Beszycach). 

                                                           
12 J. Myjak, Między Wisłą a Koprzywianką, Sandomierz-Koprzywnica 2010, s.16 
13 J. Myjak, Między Wisłą a Koprzywianką. Sandomierz – Koprzywnica 2010, s.43-44 
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2. Koprzywnica – Błonie – Ciszyca (ok. 8 km), przeprawa promowa przez Wisłę – 

Tarnobrzeg. 

3. Koprzywnica – Krzcin – Piaseczno – ok. 5 km (dół posiarkowy – jezioro). 

4. „Szlak Jagielloński” Kraków-Lublin-Wilno. 

5. Sandomierski Szlak Jabłkowy. 

6. Europejski Szlak Cysterski. 

7. Czerwony Szlak Turystyczny (znakowany) z Gołoszyc do Piotrowic. 

8. Zielony Szlak Rowerowy z Sandomierza do Ujazdu. 

Na terenie Gminy Koprzywnica występuje takŜe specjalny obszar ochrony 

siedlisk NATURA 2000. Jest to Tarnobrzeska Dolina Wisły (PLH 180049) – zajmuje 

419,98 ha terenu gminy. Obszar cechuje duŜa bioróŜnorodność gatunków roślin i 

zwierząt a takŜe duŜa róŜnorodność siedlisk przyrodniczych, takich jak: naturalne 

starorzecza z roślinnością pływającą, zanurzoną oraz zaroślową, duŜą ilością 

gatunków ciekawych przyrodniczo takich jak np. Salwinia natans, Trapa natans czy 

Osoka aloesowata; skupiska łęgów nadrzecznych z duŜą ilością rodzimych gatunków 

Populus alba oraz Populus nigra, często duŜych rozmiarów; łąk kośnych; 

zarastających wydm nadwiślańskich. Spośród siedlisk przyrodniczych, największe 

znaczenia mają tu: łęgi nadrzeczne, łąki selernicowe oraz starorzecza. Obszar bogaty 

jest takŜe w liczne gatunki ryb i płazów14.  

WPŁYW PLANOWANYCH W STRATEGII INWESTYCJI NA OCHRON Ę 

ŚRODOWISKA NATURALNEGO  

W ramach Strategii planuje się takie zadania jak: budowa kanalizacji sanitarnej  

w sołectwach: Zbigniewice Kolonia, Zbigniewice Wieś, Niedźwice, budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Kamieniec i Beszyce, 

modernizacja drogi powiatowej w Niedźwicach i dróg gminnych w Koprzywnicy, 

Sośniczanach, a takŜe Krzcin-Łukowiec, rewitalizacja miasta Koprzywnica wraz  

z zespołem klasztornym, oświetlenie uliczne, doposaŜenie świetlic, zagospodarowanie 

terenu wokół zalewu m.in. ścieŜki rowerowe, montaŜ ławek, termomodernizacja 

remizy OSP w Krzcinie, budowa i doposaŜenie placu zabaw, rozbudowa stadionu  

w Koprzywnicy. Niektóre z w/w zadań mogą zaliczać się do przedsięwzięć ujętych  

w rozporządzaniu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

                                                           
14 http://natura2000.gdos.gov.pl/ 
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znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) np. budowa 

kanalizacji sanitarnej czy inwestycje drogowe. Wpływ zadań inwestycyjnych na 

środowisko będzie występował przede wszystkim na etapie budowy m.in. poprzez 

tworzenie wykopów, emisję spalin i hałasu powodowaną przez maszyny i urządzenia 

wykorzystywane w czasie prac, powstawanie odpadów. Występujące uciąŜliwości 

będą miały charakter przejściowy, ograniczony terytorialnie i ustaną wraz  

z zakończeniem robót budowlanych. 

 

Mapa 1: Mapa przedstawiająca obszar Tarnobrzeskiej Doliny Wisły na terenie Gminy 
Koprzywnica– źródło: http://natura2000.gdos.gov.pl/ 

Planowane inwestycje nie spowodują równieŜ ryzyka skumulowania oddziaływań, zadania 

będą rozłoŜone w czasie i prowadzone w róŜnych obszarach gminy.  

W ramach Strategii planuje się modernizację dróg gminnych i drogi powiatowej. Zadania  

z zakresu infrastruktury drogowej mające na celu m.in. wymianę nawierzchni, budowę 

chodników, oświetlenia, wyznaczenie i oznakowanie przejść dla pieszych, budowę kanalizacji 

deszczowej, przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa uŜytkowników dróg jak równieŜ 

okolicznych mieszkańców, zmniejszenia poziomu hałasu oraz infiltracji zanieczyszczeń do 
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gruntu. Inwestycje ujęte w Strategii będą realizowane na obszarach przekształconych 

antropogenicznie.  

Inwestycje z zakresu infrastruktury kanalizacyjnej (budowa kanalizacji oraz przydomowych 

oczyszczalni ścieków) zaliczają się do inwestycji pro-ekologicznych, przyczyniają się do 

ograniczenia zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleb. Wszystkie 

sieci kanalizacyjne planuje się w większości realizować wzdłuŜ istniejących dróg. 

W Strategii wymieniono równieŜ inwestycje z zakresu termomodernizacji budynków. 

Głównym problemem związanym z realizacją w/w zadania jest moŜliwość wpływu na ptaki  

i nietoperze gniazdujące w budynkach.  

Realizacja zadań z zakresu infrastruktury sportowej i rekreacyjnej tj. rozbudowa stadionu  

w Koprzywnicy, zagospodarowanie terenów wokół zalewu, dokończenie ścieŜki rowerowej, 

budowa placu zabaw przyczyni się do zwiększenia moŜliwości wypoczynku i rekreacji dla 

mieszkańców Gminy oraz osób przyjezdnych. Z uwagi na rodzaj i skalę zadań z zakresu 

infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przewiduje się niewielki zasięg oddziaływań głównie 

na etapie budowy.  

Zadanie pn. Rewitalizacja Miasta Koprzywnica będzie realizowane na terenie 

zagospodarowanym w ścisłym centrum miasta. Ewentualne uciąŜliwości wystąpią jedynie na 

etapie budowy.  

Charakterystyczną cechą planowanych działań inwestycyjnych jest ograniczony terytorialnie 

zasięg, przy czym stanowią one jedynie propozycję kierunków rozwoju gminy, a ich 

właściwa realizacja będzie zaleŜna od bieŜących uwarunkowań finansowych, aktualnych 

potrzeb środowiska lokalnego oraz dostępnych moŜliwości technicznych. Na etapie 

planowania prac inwestycyjnych, Gmina zobowiązana jest do wyboru koncepcji realizacji 

inwestycji, a następnie realizacji i eksploatacji w sposób, który zapewniać będzie 

zapobieganie i minimalizowanie negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym na warunki 

Ŝycia ludzi. Wszystkie inwestycje infrastrukturalne będą uwzględniać wymogi oszczędnego 

korzystania z terenu w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji.  

Biorąc pod uwagę powyŜsze przewiduje się, Ŝe realizacja planowanych zadań wymienionych 

w Strategii nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko, w tym na obszar 

Natura 2000.  
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Ponadto na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica występuje 8 pomników przyrody.  

W Krzcinie jest to topola czarna, dąb szypułkowy oraz jesion pensylwański. Natomiast  

w Koprzywnicy rosną dwie lipy drobnolistne. W/w pomniki przyrody zostały wpisane do 

rejestru w dniu 28.06.1991 roku. Kolejne 3 pomniki przyrody to:  

• jesion wyniosły w msc. Błonie (o nr rej. 556),  

• klon jesionolistny w msc. Niedźwice (nr rej. 558),  

• tulipanowiec w msc. Niedźwice (nr rej. 559). 

3.4. Rolnictwo  
 

Miasto i Gmina Koprzywnica, dla której funkcją wiodącą jest rolnictwo, połoŜona jest  

w obrębie makroregionów: WyŜyny Kielecko Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej. Część 

południowo - wschodnia leŜy w dolinie Wisły. Gmina sąsiaduje z gminami: Łoniów, 

Klimontów, Samborzec, a przez Wisłę od strony wschodniej z miastem powiatowym  

- Tarnobrzegiem. Obszar Gminy w granicach administracyjnych wynosi 6919 ha, ludność 

7054 mieszkańców (na koniec 2013 roku). W skład gminy wchodzi łącznie 18 jednostek 

sołectw, z czego w skład miasta Koprzywnica wchodzi Osiedle Cegielnia i Zarzecze. Rodzaj  

i skala produkcji są ściśle związane z kompleksami glebowymi, tradycją uprawy roślin  

i hodowlą zwierząt, funkcjonowaniem zakładów przetwórczych, bliskością duŜych 

aglomeracji miejskich.  

 

Zdjęcie 18: Sady na terenie Gminy Koprzywnica  
– fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. 
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W gminie obserwuje się ogólnie spadek a nawet zaniechanie takich produkcji jak: 

zboŜa, chów trzody chlewnej, młodego bydła rzeźnego, bydła mlecznego na rzecz 

sadownictwa i warzywnictwa. W tabelach 10 i 11 przedstawiono dane dotyczące rodzajów  

i uŜytkowania gruntów w Mieście i Gminie15.  

 

Tabela 9: Rodzaje gruntów w Mieście i Gminie Koprzywnica – stan na 10.09.2014 r. 

Rodzaje gruntów Powierzchnia 

ha % 

Grunty orne 3874,93 59,25 

Sady 564,11 8,63 

Łąki, pastwiska 1235,76 18,89 

Lasy 563 8,61 

Pozostałe 302,16 4,62 

Powierzchnia ogółem 6539,96 100% 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy 

 

                                                           
15 http://www.koprzywnica.eu/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=81&strona=1&sub=15 
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Tabela 10: UŜytkowanie gruntów - wg stanu na dzień 10.09.2014 r. 

Ogółem 

uŜytki 
i nieuŜytki 

(w ha) 

UŜytki rolne (w ha) NieuŜytki 
rolne 

(w ha) 

I 
klasa 

II klasa III klasa IV 
klasa 

V 
klasa 

VI klasa 

5976,96 68,16 1108,12 2193,09 1463,27 452,77 129,42 616,13 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Koprzywnica 

Najwięcej uŜytków rolnych pojawia się na terenach II, III i IV klasy. Gleby klasy I 

występują sporadycznie. Dominuje tutaj ogrodnictwo wraz uprawami warzywniczymi.  

W sadach królują jabłonie (ponad 1500 ha). Drugie miejsce zajmują wiśnie (190 ha). Śliwy 

rosną na 40 ha a grusze na 15 ha. Pozostałe drzewa owocowe zajmują ok. 150 ha. Na polach 

duŜo sieje się zbóŜ, około 1500 ha. W tradycyjnych gospodarstwach rolnych wciąŜ 

utrzymywany jest chów zwierząt16.  

 Tabela 11: Dane dotyczące powierzchni i liczby gospodarstw 
- wg stanu na dzień10.09.2014r. 

L.p. Sołectwo Liczba 
gospodarstw 

Powierzchnia 
sołectwa w ha 

Średnia 
powierzchnia 
gospodarstwa 

1. Koprzywnica  703 973,21 1,38 
2. Cegielnia 341 285,13 0,83 
3. Zarzecze 65 103,33 1,58 
4. Dmosice 107 214,93 2,00 
5. Zbigniewice Wieś 75 155,82 2,07 

6. 
Zbigniewice 

Kolonia 
103 248,55 2,41 

7. Beszyce 115 217,34 1,88 
8. Niedźwice 123 274,67 2,23 
9. Postronna 106 246,55 2,32 
10. Trzykosy 88 245,13 2,78 
11. Gnieszowice 216 490,08 2,26 
12. Krzcin 217 443,97 1,63 
13. Łukowiec 145 329,33 2,27 
14. Ciszyca 186 325,57 1,75 

                                                           
16 J.Myjak, Między Wisłą a Koprzywianką, wyd. PAIR Myjakpress, Sandomierz-Koprzywnica 2010, s. 31 
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15. Błonie 134 27,93 2,08 
16. Sośniczany 236 554,07 2,34 
17. Kamieniec 98 244,01 2,48 
18. ŚwięŜyce 97 241,01 2,48 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy 

 Tabela 11 zawiera informacje dotyczące powierzchni i liczby gospodarstw w Mieście  

i Gminie Koprzywnica. Zarówno pod względem liczby gospodarstw jak i powierzchni w ha 

pierwsze miejsce zajmuje Koprzywnica. DuŜą liczbą gospodarstw moŜe się takŜe poszczycić 

os. Cegielnia oraz Sośniczany, Krzcin i Gnieszowice. Natomiast porównując średnią 

powierzchnię gospodarstw to największe znajdują się w Trzykosach, Kamieńcu, ŚwięŜycach 

oraz Zbigniewicach Kolonii.  
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4. Sfera społeczna  

4.1. Struktura ludności 

Nie ulega wątpliwości, Ŝe demografia jest bardzo istotnym czynnikiem warunkującym 

potencjalny rozwój gminy. Miasto i Gminę Koprzywnica zamieszkuje obecnie ponad 7000 

osób (dane na dzień 31.12.2013 r.). Liczba ludności zwiększyła się w 2013 r. o 107 osób  

w porównaniu do stanu liczby ludności na koniec 2012r. 

Tabela 12: Struktura ludności na terenie Gminy Koprzywnica w latach 2011-2013  

STRUKTURA LUDNO ŚCI 31.12.2011r. 31.12.2012r 31.12.2013r. 

Stan ludności ogółem, w tym: 6796 6947 7054 

Kobiety 3457 3532 3596 

MęŜczyźni 3339 3415 3458 

W tym:    

0-6 lat 
K- 199 
M- 239 

K- 197 
M- 241 

K- 207 
M- 240 

7-15 lat 
K- 336 
M- 343 

K- 334 
M- 338 

K- 321 
M- 331 

16-19 lat 
K- 205 
M- 192 

K- 191 
M- 198 

K- 185 
M- 193 

Kobiety 20-60 lat  
MęŜczyźni 20-65 lat 

K- 1958 
M- 2219 

K- 1998 
M- 2268 

K- 2010 
M- 2279 

Kobiety powyŜej 60 lat  
MęŜczyźni powyŜej 65 lat 

K- 760 
M- 346 

K- 814 
M- 370 

K- 873 
M- 416 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy 

NajwaŜniejszym czynnikiem wpływającym na dynamikę i strukturę rozwoju ludności 

są urodzenia. Przyrost naturalny w okresie sprawozdawczym od 1.01.2011 do 31.12.2013 

roku przyjmuje wartość ujemną, co wynika z większej liczby zgonów niŜ urodzeń. Analizując 

strukturę płci zauwaŜa się porównywalny procentowy udział kobiet (50,98% na koniec 2013 

roku) i męŜczyzn (49,02% na koniec 2013 roku) w ogólnej liczbie mieszkańców.  

Tabela 13: Liczba mieszkańców w poszczególnych jednostkach administracyjnych –  

stan na dzień 31.12.2013 

Sołectwo Przedział wieku Ludność 
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poniŜej 18 
lat dorośli ogółem 

KOPRZYWNICA 463 2124 2587 

ZARZECZE 27 138 165 

DMOSICE 47 195 357 

ZBIGNIEWICE WIEŚ 16 106 122 

ZBIGNIEWICE 
KOLONIA 

53 228 281 

POSTRONNA 42 200 242 

BESZYCE 55 202 257 

NIEDŹWICE 49 260 309 

TRZYKOSY 47 212 259 

GNIESZOWICE 81 427 508 

KRZCIN 78 437 515 

ŁUKOWIEC 65 260 325 

CISZYCA 78 279 357 

BŁONIE 87 270 357 

SOŚNICZANY 72 340 412 

KAMIENIEC 17 95 112 

ŚWIĘśYCE 32 138 169 
Ogółem 1281 5773 7054 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy 

Porównując dane dotyczące liczby mieszkańców w latach 2011-2013 zauwaŜyć 

moŜna sukcesywny wzrost całkowitej liczby mieszkańców Gminy. Co jest pozytywnym 

zjawiskiem. Jednak aby ta tendencja się utrzymała trzeba zadbać o dalszy rozwój Miasta  

i Gminy a takŜe o poprawę jakości Ŝycia mieszkańców. W przeciwnym razie sytuacja moŜe 

ulec zmianie poprzez zmniejszenie przyrostu naturalnego, migrację mieszkańców Gminy 

(głównie zarobkową) lub brak chętnych do osiedlenia się  

w tych stronach. PoniŜszy wykres przedstawia dane dotyczące ogólnego ruchu migracyjnego  

w Mieście i Gminie, zaś tabela 14 zawiera szczegółowe statystyki migracyjne według 

sołectw.  
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Wykres 1: Ruch migracyjny w Gminie Koprzywnica w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2013r. 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy 

Tabela 14: Statystyka migracyjna w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2013r. 

Miejscowość 

U
ro

dz
en

ia
 

Z
go

ny
 

Z
am

el
do

w
an

ia
 

W
ym

el
do

w
an

ia
 

P
rz

em
el

do
w

an
ia

 

KOPRZYWNICA w tym: 
Cegielnia i Zarzecze 

71 98 67 265 30 

DMOSICE 7 6 6 14 2 
ZBIGNIEWICE WIEŚ 2 5 3 27 1 

ZBIGNIEWICE KOLONIA 9 11 8 30 4 
POSTRONNA 4 12 4 44 0 

BESZYCE 3 8 17 19 3 
NIEDŹWICE 2 10 5 19 4 
TRZYKOSY 6 14 10 10 8 

GNIESZOWICE 17 18 13 57 6 
KRZCIN 10 30 10 69 8 

ŁUKOWIEC 8 8 12 27 4 
CISZYCA 9 10 7 29 10 
BŁONIE 7 10 8 24 5 
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SOŚNICZANY 12 13 6 40 6 
KAMIENIEC 4 5 4 8 0 
ŚWIĘśYCE 7 3 5 5 2 

Ogółem 178 261 185 687 93 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy 

Na podstawie danych z powyŜszej tabeli wynika, Ŝe tylko w dwóch miejscowościach 

od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2013 roku przyrost naturalny utrzymał wartość dodatnią. Te 

miejscowości to Dmosice i ŚwięŜyce. 

Tabela 15: Liczba urodzeń dzieci wg płci w latach 2011-2013 

lata 2011  2012 2013 

płeć dziewczynki chłopcy dziewczynki chłopcy dziewczynki chłopcy 

liczba 32 28 25 37 30 26 

razem 60 62 56 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy 

W roku 2011 i 2012 liczba urodzeń nie spadła poniŜej 60 urodzeń. Natomiast juŜ  

w roku 2013 liczba ta wyniosła zaledwie 56 urodzeń. Biorąc pod uwagę dane z ostatnich lat 

moŜna teŜ zaobserwować, Ŝe łącznie więcej na świat przyszło chłopców niŜ dziewczynek. 

Mianowicie liczba urodzeń chłopców wynosi 91 a dziewczynek 87.  

 

4.2. Bezrobocie 

Wśród waŜniejszych przyczyn bezrobocia na terenie Gminy Koprzywnica wymienić 

moŜna: 

• zbyt małą przedsiębiorczość mieszkańców (jedynie 12 osób załoŜyło firmę  

w 2013 roku) 

• małe chęci do zakładania własnych firm co spowodowane jest m.in. brakiem własnych 

środków finansowych na uruchomienie działalności, 

• światowy kryzys, którego skutki dotykają takŜe Polskę, Powiat Sandomierski oraz 

Gminę Koprzywnica (24 firmy wyrejestrowane w 2011 roku) 
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• nieopłacalność produkcji rolnej (minimalna opłacalność małych gospodarstw rolnych 

nie nastawionych na specjalizacje np. mleko, brak rynków zbytu), 

• małą motywację do pracy - przeświadczenie o jej nieopłacalności, zbyt rozbudowany 

system świadczeń socjalnych.  

Tabela 16: Liczba rodzin i osób korzystających ze wsparcia OPS z tytułu bezrobocia  
w latach 2011 - 2013. 

Wyszczególnienie 
2011 2012 2013 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób 

Bezrobocie 89 327 92 328 71 219 

Źródło: OPS w Koprzywnicy  

Bezrobotni w liczbie 219 (w 2013 roku) osób stanowią 27,31% ogółu osób korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej. W gminie jest tym samym 71 rodzin borykających się  

z problemem braku pracy, co stanowi 26,89% wszystkich rodzin korzystających z usług 

Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2013 roku moŜna zaobserwować wyraźny spadek liczby 

osób/rodzin korzystających ze wsparcia OPS z tytułu bezrobocia. 

Tabela 17: Bezrobotni z terenu Gminy zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy  
w latach 2011-2013. 

 2011 2012 2013 

Liczba osób bezrobotnych ogółem 426 450 466 

Kobiety 232 246 248 

Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy  3 9 19 

Z prawem do zasiłku 24 17 22 

W wieku produkcyjnym mobilnym  
(18-44 lata) 

360 374 366 

Pozostający bez pracy powyŜej 12 miesięcy 184 190 208 

Źródło: PUP w Sandomierzu  

Z tabeli 19 wynika, Ŝe liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotni w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Sandomierzu nieznacznie wzrosła od 2011 do 2013 roku. Wzrosła takŜe 

liczba osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Bezrobotne kobiety z terenu 

Gminy Koprzywnica stanowiły w 2013 roku 18,66 % ogółu bezrobotnych zarejestrowanych  

w Sandomierskim Urzędzie Pracy. Procentowy udział osób bezrobotnych z prawem do 
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zasiłku w strukturze bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w latach 2011 – 2013 ulegał 

wahaniom spadkowo-wzrostowym i wyniósł kolejno 1,96% w 2011 roku, 1,32% w 2012 roku 

i 1,66% w 2013 roku. Od trzech lat procent bezrobotnych w wieku produkcyjnym w stosunku 

do ogółu bezrobotnych utrzymuje się na podobnym poziomie i mieści się w przedziale od 

29,29% do 27,5%. Spory odsetek bezrobotnych na terenie Gminy stanowią osoby pozostające 

bez pracy dłuŜej niŜ 12 miesięcy. W kolejnych latach 2011 – 2013 odsetek ten wynosił 

14,97%, 14,79%, i 15,65%. Biorąc pod uwagę dane w poniŜszej tabeli udało się wyliczyć jaki 

procent bezrobotnych z całego powiatu sandomierskiego stanowią bezrobotni z terenu gminy 

Koprzywnica. Procent ten wynosi 9,26 %. 

Tabela 18: Struktura bezrobocia 
z terenu powiatu sandomierskiego w latach 2011-2013 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 
Ogółem 
W tym: 

4704 4759 5030 

Kobiety 2383 2424 2556 

Poprzednio pracujące 
Brak 

danych 
3014 3214 

Zwolnieni z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy 

35 93 217 

Dotychczas niepracujące 
Brak 

danych 
1745 1816 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu 

Z powyŜszych danych wynika, Ŝe liczba bezrobotnych z roku na rok rośnie. Liczba kobiet 

pozostających bez pracy jest bardzo zbliŜona do liczby męŜczyzn. W kolejnych latach 

współczynnik ten wynosił: 50,65%, 50,94% i 50,82%. Niepokojący jest fakt, Ŝe w ciągu 

ostatnich trzech lat gwałtownie wzrosła liczba osób zwolnionych z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy. W 2011 roku było to 35 osób zaś w 2013 aŜ 217 osób. 

4.3. Pomoc społeczna  

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy jest gminną jednostką 

organizacyjną utworzoną do realizowania zadań własnych i zadań zleconych gminy z zakresu 

pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje miasto i 15 sołectw, w których 

zamieszkuje 7054 osoby. Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy został powołany na 

mocy Uchwały Nr XX/23/90 Gminnej Rady Narodowej w Koprzywnicy z dnia 01 kwietnia 
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1990 roku w sprawie powołania jednostki budŜetowej - Terenowego Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Koprzywnicy, a utworzony na mocy Zarządzenia Nr 2/90 Naczelnika Gminy  

z dnia 5 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

W Ośrodku zatrudnionych jest 9 pracowników: kierownik, sześciu pracowników socjalnych, 

główny księgowy, oraz specjalistyczna opiekunka. Do obowiązków pracowników socjalnych 

naleŜy: przyjmowanie zgłoszeń klientów o udzielenie pomocy społecznej, rozpoznanie  

i diagnoza potrzeb socjalnych mieszkańców, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych  

i kompletowanie niezbędnej dokumentacji do przyznawania świadczeń, wnioskowanie  

o udzielenie pomocy, prowadzenie akt osobowych klientów.  

Tabela 19: Wykaz rodzin i osób w trudnej sytuacji Ŝyciowej  w roku 2013   

Powód trudnej sytuacji 
Ŝyciowej 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 

rodzinie 
Ubóstwo 62 200 

Niepełnosprawność 55 120 

Długotrwała lub cięŜka 
choroba 

37 103 

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo-

wychowawczych w tym: 
- Rodziny niepełne 

- Rodziny wielodzietne 

38 
 
 

20 
15 

158 
 
 

54 
92 

Trudności w 
przystosowaniu się do Ŝycia 

po zwolnieniu z zakładu 
karnego 

1 2 

Alkoholizm 0 0 

Sytuacje kryzysowe 0 0 

Zdarzenie losowe 0 0 

Przemoc w rodzinie 0 0 

Źródło: OPS w Koprzywnicy 

Poza ubóstwem, które jest główną przyczyną przyznawania zasiłków, takŜe ludzie 

niepełnosprawni oraz bezradni w sprawach opiekuńczo-wychowawczych stanowią duŜą 

grupę potrzebującą wsparcia z zakresu pomocy społecznej. 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy mocno angaŜuje się w projekty mające na celu 

pomoc bezrobotnym. Od 2008 roku realizuje projekt systemowy pn. „Do pracy by się szło”  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2013 w projekcie wzięły udział 32 osoby 

bezrobotne, pozostające bez pracy i korzystające z pomocy społecznej. Wszyscy w/w wzięli 

udział w treningu pracy oraz treningu kompetencji społecznych. Ukończyli takŜe kursy 

zawodowe, tj. sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, kucharz, obsługa wózków widłowych,        

rękodzieło artystyczne z elementami florystyki. 3 osoby odbyły staŜ zawodowy. Od początku 

realizacji projektu do 2013 roku w projekcie wzięło udział łacznie115 osób. Dodatkowo 

Ośrodek Pomocy Społecznej intensywnie wspiera niepełnosprawnych. Od 01 października 

2012 roku  funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzcinie dla osób przewlekle 

psychicznie chorych i dla osób upośledzonych umysłowo prowadzony przez Fundację La 

Zebra. W roku 2013 w zajęciach ŚDS uczestniczyło 32 osoby. Są to osoby nie tylko z terenu 

Miasta i Gminy Koprzywnica, ale równieŜ z gminy Łoniów. 

 

 

Zdjęcie 19: Dom Samopomocy w Krzcinie – fot. GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o.o. 

4.4. Bezpieczeństwo  

 Miasto i Gmina Koprzywnica obsługiwana jest przez Komisariat Policji  

w Koprzywnicy. 
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Zdjęcie 20: Siedziba Policji w Koprzywnicy – fot. GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o.o. 
 

Tabela 20: Przestępczość stwierdzona w latach 2011-2013. 

 2011 2012 2013 
Zabójstwo - - - 
Rozboje i 

wymuszenia 
- - - 

Bójki i pobicia 1 2 1 
KradzieŜe rzeczy 4 6 3 

KradzieŜe z 
włamaniem 

1 1 0 

Pijani kierowcy 28 31 25 
PoŜary - - - 

Przemoc  
w rodzinie/znęcanie 

8 6 5 

Inne 23 18 28 
Źródło:  Komisariat Policji w Koprzywnicy 

Najwięcej przestępstw w ciągu ostatnich trzech lat popełnili pijani kierowcy. Na tle 

pozostałych kategorii przestępstw liczba ta jest bardzo wysoka. W 2011 roku Policja 

zatrzymała 28 pijanych kierowców, rok później 31, a w 2013 roku 25 „piratów drogowych”. 

Świadczy  to o tym, Ŝe częste i wzmoŜone kontrole na drogach są uzasadnione i powinny się 

odbywać regularnie. 
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4.5. Ochrona zdrowia  

Na terenie Miasta i Gminy funkcjonują dwa Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej  

w Koprzywnicy:  

- Centrum Medyczne „Rokitek”, 

- Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk”.  

Ten pierwszy zapewnia opiekę lekarską, pielęgniarską i połoŜniczą dla całej rodziny.  

W Centrum przyjmuje 3 lekarzy: medycyny rodzinnej, pediatra oraz chorób wewnętrznych. 

Ponadto pomocy udzielają połoŜna i 3 pielęgniarki. W gabinetach znajduje się wyposaŜenie 

zgodnie z wymogami NFZ – aparat EKG, lampa bakteriobójcza, zestaw do udzielania 

pierwszej pomocy lekarskiej. 

 

Zdjęcie 21: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rokitek” w Koprzywnicy  
– fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. 

W Koprzywnicy funkcjonuje takŜe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk” który 

zapewnia opiekę lekarska, pielęgniarską i fizjoterapeutyczną. W przychodni pracują lekarze 

następujących specjalności: lekarz medycyny rodzinnej, ogólnej i okulista. W gabinetach 

znajduje się wyposaŜenie zgodnie z wymogami NFZ – aparat EKG, aparat do pomiaru 

ciśnienia, zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej. 
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Zdjęcie 22:Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk” w Koprzywnicy  

– fot. GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o.o. 

PoniŜsza tabela prezentuje dane o liczbie pacjentów korzystających z opieki zdrowotnej  

w obu ośrodkach.  

 

Tabela 21: Liczba osób zapisanych do ośrodka zdrowia 

Liczba osób zapisanych do ośrodka zdrowia 
Grupy wiekowe Ośrodek Zdrowia Ośrodek Zdrowia 

NZOZ „MEDYK” NZOZ Centrum Medyczne „Rokitek” 
w Sandomierzu Filia w Koprzywnicy 

męŜczyźni kobiety męŜczyźni kobiety 
0 - 6 92 68 Brak danych Brak danych 
7 - 15 151 125 Brak danych Brak danych 
16 - 19 58 67 Brak danych Brak danych 
20 – 65 980 881 Brak danych Brak danych 

PowyŜej 65 286 404 Brak danych Brak danych 
Razem 1567 1545 3123 

 Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy 
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5.Zarządzanie i planowanie strategiczne 

Na zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego składa się wiele róŜnych działań,  

w tym zarządzanie urzędem i kadrami, finansami i budŜetem, a takŜe planowanie strategiczne. 

Wszystkie te elementy są niezwykle istotne w procesie rozwoju lokalnego i pośrednio 

wpływają na jakość Ŝycia mieszkańców. 

5.1. Analiza budŜetu  

Analiza budŜetu gminy jest istotna ze względu na konieczność dostosowania planów działań, 

w tym inwestycyjnych do moŜliwości finansowych.  

 

W przypadku Miasta i Gminy Koprzywnica sytuacja wygląda następująco:  

W 2014 roku planowane są dochody w wysokości 22 700,700 zł, z tego:  

• dochody bieŜące 19 372,967 zł  

• dochody majątkowe 3 327,733 zł  

 

Wydatki budŜetu gminy szacuje się na 21 178,550 zł, z tego:  

• wydatki bieŜące 18 437,012 zł  

• wydatki majątkowe 2 741,538 zł  

 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii 

Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi będą realizowane  

w roku budŜetowym w wysokości 2 684,781 zł,  

• wydatki bieŜące – 213 893 zł  

• wydatki majątkowe – 2 470,888 zł  

 

NadwyŜka budŜetu gminy ustalona została w wysokości 1 522 150,00 zł z przeznaczeniem 

na:  

• spłatę rat kredytów w kwocie – 51 500 zł 

• spłatę rat poŜyczki w kwocie – 1 470,650 zł 

Natomiast rozchody w wysokości 1 522 150 zł. 

W budŜecie przewidziano równieŜ rezerwy:  
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• ogólna w wysokości – 50 000 zł,  

• celowa w wysokości – 45 100 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,  

 

Ustalono takŜe  limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek:  

• kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu w kwocie 500 000 zł,  

• poŜyczka na wyprzedzające finansowanie 1 222 872 zł.  

 

W budŜecie na rok 2014 zaplanowano wydatki na zadania jednostek pomocniczych w ramach 

funduszu sołeckiego w kwocie 219 725,00 zł17. 

 

W tym miejscu warto wspomnieć, Ŝe w ostatnich latach Miasto i Gmina Koprzywnica 

zrealizowała wiele projektów z udziałem środków Unii Europejskiej . NajwaŜniejsze  

z nich to: 

• Projekt pn. „Rozwój potencjału przyrodniczo-turystycznego gminy Koprzywnica poprzez 

modernizację zbiornika wodnego „Koprzywianka” w Koprzywnicy wra z z adaptacją 

jego otoczenia na cele rekreacyjno-sportowe” w ramach „Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013” działanie 5.3 „Inwestycje w sferę 

dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu.  

Przedmiotem projektu było zagospodarowanie terenu o powierzchni 8010,99 m2, rekultywacja 

zalewu o powierzchni 2400,00 m2 oraz adaptacja jego otoczenia na cele rekreacyjno-sportowe. 

Działania inwestycyjne wokół zalewu „Koprzywianka” polegały m.in na utwardzeniu 

i przeznaczeniu placów na: 

- publiczny parking dla samochodów uczestników imprez i korzystających z zalewu (ilość 

miejsc – 10 ),; 

- plac pod stragany i okazjonalną działalność handlową, na którym wybudowana została altana 

z moŜliwością ustawienia przenośnego grilla, 

- plac pod działalność widowiskowo-rozrywkową ze składaną estradą i placem dla 

publiczności, 

- wykonaniu boiska do siatkówki plaŜowej, 

- wykonaniu placu zabaw dla dzieci; 

- wykonaniu ścieŜki rowerowej o długości 2000 m, 

                                                           
17 Uchwała Nr XLIII/214/2014 w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Koprzywnica na 2014r. 
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- wykonaniu  mola wraz z wieŜą obserwacyjną.  

Dotacja na przedmiotowy projekt wyniosła 60% tj. 677 991,00 zł (całkowita wartość 

inwestycji 1 129 985,00 zł). 

• Projekt pn. „Poprawa infrastruktury społecznej poprzez rozbudowę i zmianę 

uŜytkowania biblioteki wiejskiej w Niedźwicach na świetlicę wiejską oraz remont remizy 

oraz adaptacja straŜnicy OSP w Ciszycy na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem 

terenu”. Inwestycja była realizowana w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013” i jej całkowita wartość wyniosła: 655 864,97 zł, z czego dofinansowanie: 

403 763,00 zł.  

• Projekt pn. „Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Ko przywnica poprzez 

modernizację budynku Publicznego Przedszkola w Koprzywnicy wraz  

z zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola”. Całkowita wartość inwestycji: 

1 092 957,64 zł, dotacja 327 411,44 zł, wkład własny JST 765 546,20 zł. Przedsięwzięcie 

zostało zrealizowane w ramach RPO WŚ 2007-2013. 

• Projekt „Rozbudowa infrastruktury turystycznej przy zalewie w Koprzywnicy”.  

Inwestycja o całkowitej wartości 69 221,42 zł otrzymała dofinansowanie w wysokości 

33 500,00 zł i była zrealizowana w latach 2012-2013 w ramach „Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich”. Projekt obejmował uzbrojenie terenu w sieć wodociągową  

i elektryczną oraz wybudowanie pomostu na zalewie w celu utworzenie przystani dla małych 

jednostek pływających.  

• Projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 0851T Koprzywnica-Beszyce Dolne na 

odcinku 4897 mb wraz z chodnikiem i infrastrukturą towarzyszącą” . Przedsięwzięcie 

zrealizowano przy współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego   na lata 2007 – 2013. 

Oś priorytetowa 3- Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu 

Działanie 3.2- Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej 

Całkowita wartość Projektu wyniosła:  3 355 053,53 zł 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2 013 032,11 zł 

co stanowiło 60 % wydatków kwalifikowanych projektu. 

• Inwestycja pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont zbiornika 

wodnego w Zbigniewicach” była realizowana w latach 2012-2013 w ramach „Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Projekt o całkowitej wartości 58 084,67 zł 

uzyskał dotację w wysokości: 46 470,14 zł.  
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• Pakiet turystyczno-informacyjny pn. „Gmina Koprzywn ica równieŜ stawia na 

turystyk ę”  – to kolejne przedsięwzięcie realizowane w 2011r. z „Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Projekt obejmował wydanie monografii Gminy 

Koprzywnica, folderu promocyjnego oraz wykonanie serii zdjęć i pocztówek. Całkowita 

wartość przedsięwzięcia to: 20 655,00 zł, zaś dotacja wyniosła: 13 131,31 zł.  

• W latach 2011-2012 z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” był 

realizowany kolejny projekt pn. „Poprawa infrastruktury społecznej poprzez remont 

świetlic wiejskich w miejscowości Gnieszowice i Zbigniewice wraz z zagospodarowaniem 

terenu wokół altany wiejskiej w miejscowości Gnieszowice oraz zagospodarowanie 

terenu wokół zbiorników wodnych w miejscowościach Sośniczany i Trzykosy”. Wartość 

inwestycji: 438 860,53 zł, w tym dotacja: 273 563,00 zł, wkład własny 165 297,53 zł. 

• Całkowita wartość inwestycji pn. „Remont sali widowiskowej w świetlicy wiejskiej  

w miejscowości Ciszyca” wyniosła: 28 202,75 zł, z czego dofinansowanie było na poziomie 

16 050,34 zł, zaś wkład własny 12 152,41 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach 

PROW 2007-2013. 

• Kolejną inwestycją realizowaną w latach 2011-2012 w ramach „Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013” był projekt pn. „Poprawa jakości Ŝycia mieszkańców poprzez 

remont świetlicy wiejskiej w miejscowości ŚwięŜyce”.  

Wartość całkowita inwestycji: 38 546,18 zł 

Dofinansowanie: 24 230,68 zł 

Środki gminy: 14 315,50 zł 

• Przedsięwzięcie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Zbigniewicach” było realizowane  

w latach 2012-2013 ze środków „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” 

Wartość całkowita inwestycji: 23 889,81 zł 

Dofinansowanie: 12 589,89 zł 

Środki gminy: 11 299,92 zł 

• Projekt pn. „Wykonanie przył ącza gazowego oraz instalacji centralnego 

ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Dmosicach” został zrealizowany  

z „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na 2014” konkursu ogłoszonego przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Wartość całkowita zadania: 

22 899,99 zł, dofinansowanie 12 200,00 zł, środki gminy 10 699,99 zł. 
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• WaŜnym zadaniem zrealizowanym w latach 2012-2013 było przedsięwzięcie pn. „Budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Koprzywnica (ul. Czynowa, śeromskiego, 

Krakowska, Armii Krajowej,  Floria ńska)" .  

Fundusz UE „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Wartość zadania: 2 411 597,99 zł 

Dofinansowanie: 1 470 650,00 zł 

Środki gminy: 940 947,99zł 

Zakres robót:  

� Kanał grawitacyjny  Æ200 – 4392,65 m,  

� Kanał grawitacyjny  Æ150 – 2426,10m, 

� Kanał tłoczny Æ160 – 321 m 

� Kanał tłoczny Æ90 – 214,46 m,  

� Kanał tłoczny Æ63 – 194,94m,  

� Kanał tłoczny Æ50 – 2541,39m,  

� Pompownie przydomowe  - 32 szt.,  

� Przepompownie ścieków -  2 szt,  

� Łączna długość wybudowanych kanałów –10,09 km 

 

• W 2013r. został zrealizowany projekt pn. „Zakup wielofunkcyjnych budynków 

drewnianych i sprzętu wodnego nad zalew w Koprzywnicy”. Całkowita wartość inwestycji 

wyniosła: 59 342,03 zł, z czego dofinansowanie: 25 000,00 zł, zaś środki własne gminy 

34 342,03 zł. 

• „Budowa c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w msc. Beszyce” – to przedsięwzięcie  

o całkowitej wartości 20 060,80 zł i dofinansowaniu 13 047,67 zł zostało zrealizowane  

w 2014r. z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. 

• TakŜe w 2014r. w ramach „PROW 2007-2013” zakończona została inwestycja pn.  „Budowa 

sieci wodociągowej w msc. Krzcin, wymiana rurociągu azbestowego na rurociąg PE-  

ul. Osiecka w Koprzywnicy  oraz dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w msc. 

Koprzywnica”. 

Wartość zadania:  1 580 390,05zł 

Dofinansowanie: 950 433,00 zł 

Środki gminu: 629 957,05 zł 

 

Zakres robót 
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WODOCIĄG KRZCIN 

 Sieć główna   

-PEÆ160mm – 3949mb 

-PEÆ110mm – 5897mb 

- Hydranty Æ 80mm – 41 szt. 

- Zasuwy Æ 80 mm – 41 szt. 

- Zasuwy Æ 100mm – 20 szt. 

- Zasuwy Æ 150mm –6 szt. 

- Nawiertki Æ 110mm – 137 szt. 

- Nawiertki Æ 160mm – 69 szt. 

 

Przyłącza wodociągowe 

-PEÆ 32mm – 1256,67mb 

-PEÆ 40mm – 94,36mb 

 

2. KOPRZYWNICA - WYMIANA WODOCIĄGU ul. OSIECKA 

-PEÆ 160mm – 11,24mb 

-PEÆ 200mm – 381,14mb 

- Hydranty Æ 80mm – 3 szt. 

- Zasuwy Æ 80mm – 4 szt. 

- Zasuwy Æ 100mm –2 szt. 

- Zasuwy Æ 150mm –2 szt. 

- Zasuwy Æ 200mm –1 szt. 

- Nawiertki Æ 200mm – 13 szt. 

- Nawiertki Æ 50mm – 1 szt. 

- Zasuwy Æ 50mm –1 szt. 

 

3.KOPRZYWNICA KANALIZACJA SANITARNA 

Ul. Rzeczna  

- PVC Æ 150 mm – 89,70 mb 

- Studzienki kanalizacyjne  Æ 600 mm – 3 szt. 

 

Ul. Sportowa 

- PVC Æ 150 mm – 29,60mb 
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- Studzienki kanalizacyjne  Æ 600 mm – 1 szt 

 

Ul. Czynowa 

- PVC Æ 150 mm – 111,00mb 

- Studzienki kanalizacyjne  Æ 600 mm – 7 szt 

Ul. Piaskowa 

- PVC Æ 200 mm – 240,40 mb 

- Studzienki kanalizacyjne  Æ 600 mm – 7 szt 

 

Ul. Floriańska  

- PVC Æ 2000 mm – 131,30 mb 

- Studzienki kanalizacyjne  Æ 600 mm – 4 szt 

 

Ul. śeromskiego  

- PVC Æ 150 mm – 202,00 mb 

- PVC Æ 150 mm – 46,60 mb 

- Studzienki kanalizacyjne  Æ600 mm – 7 szt 

 

Ul. Tarnobrzeska  

- PVC Æ 200 mm – 44,80 mb 

- Studzienki kanalizacyjne  Æ 600 mm – 3 szt 
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5.2. Planowanie strategiczne i promocja  
Promocja gminy jest jednym z wymiarów marketingu18. Poprzez marketing naleŜy 

rozumieć zarządzanie wizerunkiem gminy, a kaŜdy wizerunek prędzej czy później jest 

weryfikowany. Kształtowanie wizerunku gminy nie moŜe zatem koncentrować się tylko na 

załoŜeniu, Ŝe wizerunek ten będzie widoczny tylko z zewnątrz. Bowiem bezpośrednimi 

odbiorcami wizerunku gminy i jednocześnie osobami, które doświadczają tego wizerunku są 

mieszkańcy. Dlatego teŜ promując gminę warto problem ten potraktować wszechstronnie  

i uwzględnić działania mające na celu wewnętrzną promocję gminy, jako przyjaznego 

miejsca, z którym mieszkańcy w świadomy sposób się identyfikują, a zarazem działania 

mające na celu promocję zewnętrzną, skupioną wokół podnoszenia atrakcyjności 

gospodarczej i inwestycyjnej regionu. Wśród działań podnoszących atrakcyjność Miasta i 

Gminy z punktu widzenia jej mieszkańców wymienić moŜna zagospodarowanie terenów 

wokół zalewu czy stosowanie przez włodarzy gminy metody partycypacji społecznej w 

podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju Miasta i Gminy. Z kolei działania 

ukierunkowane na jej promocję zewnętrzną to przede wszystkim dbałość o miejsca 

zabytkowe.  

5.3. Organizacje pozarządowe i kapitał społeczny  

Obecnie na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica działa formalnie  

18 zarejestrowanych organizacji: stowarzyszenia, związki sportowe, zespoły ludowe, koła 

gospodyń oraz ochotnicze straŜe poŜarne. W poniŜszych tabelach zamieszczono krótkie 

informacje dotyczące aktywności poszczególnych organizacji pozarządowych. Inicjatywy 

podejmowane przez mieszkańców zorganizowanych w stowarzyszeniach świadczą o duŜym 

potencjale kapitału ludzkiego. 

Tabela 22: Wykaz stowarzyszeń działających na terenie Gminy – stan na 21.08.2014 

L.p. Nazwa organizacji Adres siedziby Data rejestracji 

1. 
Stowarzyszenie dla rozwoju 

Sośniczan 
Sośniczany 102  

27-660 Koprzywnica 
04.01.2012r. 

                                                           
18 J. Pogorzelski, Praktyczny marketing miast i regionów, Oficyna a Wolters Kluwer business, 
Warszawa 2012. 
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2. Stowarzyszenie „ Nasze Dmosice” 
Dmosice 65  

27-660 Koprzywnica 
18.11.2010r. 

3. Stowarzyszenie „Sami swoi” 
Gnieszowice 109  

27-660 Koprzywnica 
18.02.2014r. 

4. 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH "PULS DLA 

ROZWOJU"  

Błonie 86,  
27-660 Koprzywnica 

26.02.2015r. 

5. 
Stowarzyszenie „800 lecia Opactwa 
Cysterskiego „Ku przyszłości” w 

Koprzywnicy  

Ul. Krakowska 78, 
27-660 Koprzywnica 

24.06.2005r. 

Koła Gospodyń Wiejskich 

6. Koło Gospodyń Wiejskich Błonie 09.04.2010 

7. Koło Gospodyń Wiejskich Sośniczany 03.03.2011 

8. Koło Gospodyń Wiejskich Dmosice 03.03.2011 

9. Koło Gospodyń Wiejskich Beszyce 04.03.2011 

10. Koło Gospodyń Wiejskich Zbigniewice 05.12.2011 

Kluby Sportowe 

11. 
Klub Sportowy Koprzywianka 

Koprzywnica 
Koprzywnica 21.03.2002 

12. 
Ludowy Klub Sportowy Zryw 

Zbigniewice 
Zbigniewice Kol. 8 , 27-

660 Koprzywnica 
1974 

13. 
Uczniowski Klub Sportowy Junior w 

Niedźwicach 
Niedźwice  - 

14. 
Uczniowski Klub Sportowy Arka w 

Koprzywnicy 
Ul. Krakowska 76 , 27-660 

Koprzywnica 
- 

Zespoły Ludowe 

15. 
Zespół Ludowy „Podwiślanie” 

działający w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu 

Rynek 39 
27-660 Koprzywnica 

2003 

Ochotnicze StraŜe PoŜarne 

16. OSP Koprzywnica 
Koprzywnica ul. Rynek 39 

27-660 Koprzywnica 
8.05.1911 

17. OSP Ciszyca 
Ciszyca 

27-660 Koprzywnica 
1934 

18. OSP Zbigniewice 
Zbigniewice 

27-660 Koprzywnica 
1932 

19. OSP Gnieszowice 
Gnieszowice 40 

27-660 Koprzywnica 
15.06.1931 

20. OSP Krzcin 
Krzcin 176 

27-660 Koprzywnica 
1929 

21. OSP Postronna 
Postronna 63 

27-660 Koprzywnica 
7.02.1961 

22. OSP Niedźwice 
Niedźwice 66 

27-660 Koprzywnica 
9.11.1963 
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23. OSP Dmosice 
Dmosice 65 

27-660 Koprzywnica 
5.10.1963 

24. OSP Trzykosy 
Trzykosy 70 

27-660 Koprzywnica 
11.12.1964 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy 

 

Zdjęcie 23: Szkoła w Sośniczanach – fot. GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o.o. 

 Pierwsze z wymienionych w tabeli stowarzyszeń „Stowarzyszenie dla 

rozwoju Sośniczan” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na 

celu19:  

1. aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego;  

2. wspieranie zrównowaŜonego rozwoju wsi Sośniczany - polegającego na integracji ładu 

środowiskowego, gospodarczego, społecznego i przestrzennego;  

3. promowanie Sośniczan, Gminy Koprzywnica oraz regionu sandomierskiego i jego 

mieszkańców;  

4. wspieranie rozwoju kulturalno - sportowego i oświatowego;  

5. organizację wypoczynku dzieci i młodzieŜy;  

6. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów 

społecznych;  

7. podejmowanie działań słuŜących rozwojowi przedsiębiorczości;  

8. wspieranie rozwoju infrastruktury rolniczej, pozarolniczej i wiejskiej;  

                                                           
19 http://mojepanstwo.pl/ 
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9. ochronę dziedzictwa kulturowego; pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych 

funduszy pomocowych krajowych i zagranicznych. 

 

„Nasze Dmosice” to stowarzyszenie działające przede wszystkim na rzecz rozwoju  

i poprawy warunków Ŝycia mieszkańców wsi Dmosice. Stowarzyszenie realizuje swoje cele 

m.in. poprzez20:  

1. Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i turystycznych wspieranie 

zespołów, twórców ludowych i grup artystycznych.  

2. Promowanie produktów wiejskich w tym produktów regionalnych, w oparciu o szkolenia, 

pokazy, konkursy, prezentacje, festyny i inne. 

3. Organizowanie działalności edukacyjnej, w tym konferencji, kursów, szkoleń, poradnictwa, 

i innych działań mających na celu podniesienie poziomu wykształcenia oraz przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu. 

4. Inicjowanie i organizowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury oświatowej, drogowej, 

sportowej i rolniczej wsi i okolic. 

5. Wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych StraŜy PoŜarnych. 

6. Prowadzenie programów stypendialnych, staŜy, konkursów dla dzieci i młodzieŜy, 

organizowanie pomocy w nauce, róŜnego rodzaju kółek zainteresowań. 

7. Prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej. 

8. Promocję zdrowego trybu Ŝycia poprzez m.in. organizowanie programów profilaktycznych. 

9. Organizowanie obozów, wycieczek, kolonii, rajdów turystycznych i krajoznawczych. 

10. Organizacje i prowadzenie galerii, prac artystycznych, wystaw i plenerów. 

11. Organizowanie i prowadzenie skansenu. 

12. Prowadzenie działalności charytatywnej, a w szczególności organizowanie ośrodków 

pomocy społecznej, zbiórek publicznych, usług opiekuńczych, doŜywiania, róŜnorodnych 

form wypoczynku, imprez dla osób ubogich i samotnych. 

 

                                                           
20 http://www.irp-fundacja.pl/ 
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Zdjęcie 24: Przystanek w Dmosicach – fot. GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o.o. 

  

Jeśli zaś mowa o Stowarzyszeniu „Sami swoi” to do głównych celów jego 

działalności zaliczyć moŜna:  

1. wspieranie wszechstronnego i zrównowaŜonego rozwoju: społecznego, kulturalnego  

i gospodarczego wsi Gnieszowice,  

2. edukację i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieŜy,  

3. kultywowanie polskich tradycji, promocja regionu i wsi, 

4. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku 

lokalnym,  

5. prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej, w zakresie wspierania inicjatyw 

społecznych, edukacji, ochrony zdrowia, ochrony środowiska naturalnego  

i ekologii, pomocy społecznej.  
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6. Edukacja i organizacja czasu wolnego 

6.1. Edukacja szkolna  

W obszarze oświaty na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica funkcjonuje kilka 

placówek oświatowych zaprezentowanych w poniŜszej tabeli. 

Tabela 23: Wykaz szkół oraz liczba uczniów w poszczególnych szkołach na terenie Miasta  
i Gminy Koprzywnica– według stanu na dzień 20.08.2014 

Lp. Szkoła Adres Liczba 
uczniów 

Liczba 
nauczycieli 

Liczba 
etatów 

1. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

IM. PAPIEśA JANA 
PAWŁA II W 

KOPRZYWNICY 

ul. Szkolna 9 
27-660 Koprzywnica 

 
236 29 27 

2. 

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA IM. 

WŁADYSŁAWA 
JASIŃSKIEGO W 
KOPRZYWNICY 

ul. Szkolna 9 
27-660 Koprzywnica 

282 37 29 

3. 
SZKOŁA PODSTAWOWA 

W GNIESZOWICACH 
Gnieszowice 

27-660 Koprzywnica 
39 

Brak 
danych 

5 

4. 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
IM. STEFANA 

śEROMSKIEGO W 
NIEDŹWICACH 

Niedźwice 
27-660 Koprzywnica 

68 13 9 

5. 
SZKOŁA PODSTAWOWA 

W POSTRONNEJ 
Postronna 

27-660 Koprzywnica 
Brak 

danych 
Brak 

danych 
Brak 

danych 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy oraz ankiety wypełnione przez szkoły 

 Warto zwrócić uwagę, Ŝe dla szkół w Gnieszowicach i Postronnej organami 

prowadzącymi są stowarzyszenia.  

Szkoła Podstawowa w Niedźwicach od 2007 roku pozyskuje wraz z Uczniowskim 

Klubem Sportowym „Junior” dofinansowanie z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu 

Zajęć Sportowych dla uczniów na Powszechny Program Pływania „JuŜ Pływam”. Na ten cel 

pozyskano dotychczas aŜ 98 tys. zł. Zajęcia odbywają się na basenie w Sandomierzu. 

Ponadto w Szkole Podstawowej w Niedźwicach pod koniec 2012 roku dokonano 

montaŜu drugiej pracowni językowej składającej się m.in. z pulpitu nauczyciela 

wbudowanego w blat biurka z oprogramowaniem, 11 podwójnych uczniowskich stanowisk 

przyłączeniowych, słuchawek z mikrofonem dynamicznym itp.  
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Reasumując, szkoła posiada 8 sal lekcyjnych w tym: sala komputerowa,  pracownia 

językowa i sala zabaw. Sala komputerowa wyposaŜona jest w 1 serwer, 10 komputerów,  

3 laptopy, 3 rzutniki z ekranem, 3 drukarki, kserokopiarkę oraz zestaw tablic, a sala zabaw  

w zabawki do róŜnych rodzajów gier i zabaw. W budynku szkoły znajduje się równieŜ 

stołówka, biblioteka oraz sala gimnastyczna. Zajęcia z wychowania fizycznego są 

realizowane dzięki: piłkom do zajęć sportowych, zestawowi do badmintona, materacom, 

sprzętowi do gimnastyki korekcyjnej i do skoku wzwyŜ, równowaŜni, skrzyni, a takŜe stołowi 

do tenisa. Do ćwiczeń zamontowane są takŜe drabinki i ławki gimnastyczne. Na zewnątrz 

szkoła posiada świetnej jakości boisko wielofunkcyjne.  

 

Zdjęcie 25: Szkoła Podstawowa w Niedźwicach 

– fot. GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o.o. 

 

W Koprzywnicy funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego, która liczy  

18 sal lekcyjnych. Podobnie jak w szkole w Niedźwicach jest w pełni wyposaŜona. Jest tam 

sala komputerowa, pracownia językowa oraz sala zabaw. Działa takŜe sala gimnastyczna, 

stołówka i biblioteka. Szkoła bardzo aktywnie uczestniczy w projektach unijnych. W latach 

2007-2014 wzięła udział aŜ w 9 projektach. 
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Tabela 24: Projekty realizowane w szkole w latach 2007-2014 

L.p. Nazwa projektu Okres 
realizacji 

Wartość 
projektów 

Osiągnięte rezultaty 

1 Europejski Fundusz 
Społeczny 
„Komputery w szkole” 

2007 37000 WyposaŜenie w komputery 

2 Ogólnopolska Fundacja 
Edukacji Komputerowej -
„Pracownie komputerowe 
dla szkół” 

2008 40.774 Komputery  
z oprzyrządowaniem 

3 Środki unijne „Pierwsze 
uczniowskie doświadczenia 
drogą do wiedzy” 

2009 12.398,13 Pomoce dydaktyczne + 
rozwijanie kompetencji 
uczniowskich 

4 Urząd Marszałkowski 
„Świętokrzyski Program 
Wspierania Rozwoju 
Edukacji” 

2010 17.743,00 WyposaŜenie 
klasopracowni językowej 

5 Środki unijne „Radosna 
szkoła” 

2011 12.000,00 Pomoce dydaktyczne 

6 Środki unijne- „Moda na 
czytanie” 

2011 2.000,00 WyposaŜenie do biblioteki 
szkolnej, zakup ksiąŜek  
i nagród dla uczniów 
biorących udział  
w konkursach czytelniczych 

7 Środki unijne- „Bezpieczna 
droga do szkoły” 

2011-
2012 

5.280,00 3 rowery i znaki drogowe, 
zajęcia dydaktyczne dla 
uczniów na temat 
bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym 

8 Środki unijne- „DąŜymy ku 
rozwojowi z 
indywidualizacją” 

2012-
2015 

45.693,40 Pomoce dydaktyczne, 
zajęcia dydaktyczne dla 
uczniów zdolnych i dla 
uczniów mających 
trudności w nauce 

9 Środki unijne „Program 
Nauczania 
Interdyscyplinarnego” 

2013 44.005,40 Pomoce dydaktyczne,  
szkolenia nauczycieli, 
zajęcia dydaktyczne dla 
uczniów rozwijające 
kompetencje uczniów  
z przedmiotów: przyroda, 
matematyka, informatyka 

RAZEM  216.893,93 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy 
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Zdjęcie 26:Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego 
 – fot. http://www.koprzywnica.eu/ 

W Koprzywnicy zlokalizowany jest takŜe Zespół Szkół Ogólnokształcących im. PapieŜa Jana 

Pawła II w Koprzywnicy, w którym kształcą się gimnazjaliści i licealiści. Dysponuje on  

16 salami lekcyjnymi w tym: dwiema pracowniami komputerowymi, pracownią językową. 

Znajduje się tu takŜe biblioteka i hala sportowa. Na zewnątrz Szkoła posiada takŜe boisko. 

Między 2007 a 2014 rokiem Zespół brał udział w 3 projektach unijnych.  

 

Zdjęcie 27: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Koprzywnicy 
– fot. GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o.o. 
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Tabela 25: Projekty realizowane przez Zespół Placówek Ogólnokształcących w latach 2007-2014 

L.p. Nazwa projektu Okres 
realizacji 

Wartość 
projektów 

Osiągnięte rezultaty 

1  „Pracownie komputerowe 
dla szkół” – edycja 2006 

2006 69 942,96 WyposaŜenie w komputery 

2 „Pracownie komputerowe 
dla szkół” – edycja 2007 

2007 40.774,00 WyposaŜenie w komputery 

3 Projekt „FENIX” 2008-2012    1 800,00 Pomoce dydaktyczne 

Razem 112.516,96 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy 

Na terenie Miasta i Gminy funkcjonują równieŜ szkoły prowadzone przez 

stowarzyszenia. Do takich placówek naleŜą: Szkoła Podstawowa w Gnieszowicach oraz 

Szkoła Podstawowa w Postronnej.  

 

 

Zdjęcie 28: Szkoła Podstawowa w Gnieszowicach 
 – fot. GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o.o. 

 
Zarówno szkoły w Gnieszowicach jak i Postronnej mają dla mieszkańców tych miejscowości 

duŜe znaczenie.  
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Zdjęcie 29: Szkoła Podstawowa w Postronnej  
– fot. GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o.o. 

6.2. Edukacja przedszkolna  

Edukację przedszkolną na terenie Gminy Koprzywnica realizują 2 przedszkola. 

Informacje o nich zawiera tabela 26. 

Tabela 26: Wykaz przedszkoli/punktów przedszkolnych z terenu Miasta i Gminy Koprzywnica 

Lp. Przedszkola Adres 

1 
Przedszkole Publiczne w Koprzywnicy z 

fili ą w Niedźwicach  
ul. Szkolna 

27-660 Koprzywnica 

2 
Niepubliczne Przedszkole  

w Postronnej 
Postronna 

27-660 Koprzywnica 

3 
Punkt przedszkolny „Smerfy”  

w Gnieszowicach 
Gnieszowice 3, 

27-660 Koprzywnica 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy 

Historia koprzywnickiego przedszkola sięga początku XX wieku.  Istniało ono wtedy pod 

nazwą tak zwanej „ Ochronki”21. Aktualnie siedziba główna przedszkola znajduje się  

w Koprzywnicy, a filia w Niedźwicach. Z przedszkola korzysta 100 dzieci. W ramach 

działalności przedszkola prowadzone są liczne zajęcia takie jak: język angielski, religia, 

rytmika, taniec, wychowanie przedszkolne i zajęcia logopedyczne. W przedszkolu pracuje  

8 nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz jeden w punkcie przedszkolnym  

w Niedźwicach.  

                                                           
21 http://ppodsosnami.edupage.org/ 
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Zdjęcie 30: Przedszkole Publiczne „Pod Sosnami” 
– fot. GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o.o. 

 

6.3. Infrastruktura sportowa 

 W skład infrastruktury sportowej zlokalizowanej na terenie Miasta i Gminy 

Koprzywnica wchodzą dwa boiska sportowe. Dane na temat lokalizacji boisk zawiera tabela 

27. 

Tabela 27: Wykaz boisk z terenu Gminy Koprzywnica 

L.p. Lokalizacja boisk sportowych 

1. Boisko sportowe w Koprzywnicy 

2. Boisko sportowe w Niedźwicach 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy Koprzywnica 

1. Boisko sportowe w Koprzywnicy , ul. Sportowa 9, 27-660 Koprzywnica 

- o wymiarach  44 x 22 

- boisko szkolne z przeznaczeniem dla uczniów na zajęcia szkolne i poza szkolne 

- o nawierzchni  sztucznej 

- zarządcą obiektu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących im. PapieŜa Jana Pawła II 
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Zdjęcie 31: Boisko sportowe przy Zespole Szkół Ogólnokształcących  
– fot. GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o.o. 

2. Boisko sportowe w miejscowości  Niedźwice 63 , 27-660 Koprzywnica 

- o wymiarach  44 x 22 

- boisko szkolne z przeznaczeniem dla uczniów na zajęcia szkolne i poza szkolne 

- o nawierzchni  - sztuczna trawa 

- zarządcą obiektu jest Szkoła Podstawowa im. St. śeromskiego w Niedźwicach 

 

 

Zdjęcie 32: Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Niedźwicach 

– fot. GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o. o. 



Obszary problemowe 

83 | S t r o n a                        Strategia Rozwoju Gminy Koprzywnica na lata 2014-2020 

 

 

6.4. Biblioteka Publiczna 

Na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica funkcjonuje Miejsko - Gminna Biblioteka 

Publiczna zlokalizowana w Koprzywnicy, która czynna jest czynna:  

poniedziałek  w godz. 8-17, wtorek w godz.8-16, środa w godz.8-17, czwartek w godz. 8-17, 

piątek w godz.8-16. Biblioteka posiada jedną Filię biblioteczną  

w Niedźwicach, która jest czynna: wtorek w godz.8-16, piątek w godz.8-16. Biblioteka jest 

samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru  instytucji kultury prowadzonego przez 

organizatora pod Nr 1 z dnia 17 listopada 2000 r.  

 

Zdjęcie 33: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Koprzywnicy  
– fot. http://www.koprzywnica.eu/ 

 

 W poniŜszej tabeli zamieszczono dane ze sprawozdania sporządzonego przez 

bibliotekę.  

Tabela 28: Sprawozdanie Miejsko-Gminnej Biblioteki w Koprzywnicy za rok 2013 

 Ogółem na  wsi 
 2013  2013 

 
I.  SIEĆ BIBLIOTEK  PUBLICZNYCH 

                                                                                        

  
Liczba bibliotek  ( łącznie z filiami) 

 2  1 

          
            - w tym filie biblioteczne  

 1  1 

            -  - 
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           - liczba oddz. dla dzieci 
 
            - liczba  punkt. bibliotecznych        

 -  - 

 
Biblioteki publ. - szkolne     

 -  - 

 
Biblioteki połączone z GOK 

 -  - 

 
II. ZBIORY BIBLIOTECZNE 

    

 
Zbiory ogółem j. inw 

 21908  6593 

w tym: 
              -  ksiąŜki wol.                     

 21908  6593 

    
              -  zbiory specjalne  j. inw 

 -  - 

 
Przybyło ogółem                  

 261  74 

 
ZAKUP  OGÓŁEM  j. inw. 

 261  74 

     
Wydatkowana kwota ogółem     

 5852  1629 

Zakup: 
            -  ze środków własnych  ( j. inw) 

 130  34 

 
               wydatkowana  kwota  (zł)     

 3352  910 

 
            - ze środków MKiDN ( j. inw.) 

 131  40 

    
              wydatkowana kwota   (zł)      

 2500  718 

 
Zakup do lat 15               

 90  20 

 
Zakup na 100 mieszkańców 

 3,8  1,1 

 
Ubyło w roku  wol.        

 -  66 

 
Prenumerata czasopism  (liczba tyt.) 

 6  - 

- w tym dla dzieci 
             

2 2 - - 

 
III.  CZYTELNICTWO 

    

 
Czytelnicy ogółem             

612 583 202 203 

 Ogółem na  wsi 
2012 2013 2012 2013 

          
     - w tym czytelnicy do lat 15                   

208 175 92 78 

 
Czytelnicy na 100 mieszk. 

8,8 8,4 2,9 2,9 
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WYPOśYCZENIA   
WypoŜyczenia  ogółem:   
          (ksiąŜki, czasopisma, zbiory specjalne )          

11608 11237 3254 3742 

   - w tym:  
                    ksiąŜki (wol.)            

11381 11006 3254 3742 

 
                    zbiory specjalne  

- - - - 

 
WypoŜyczenia do lat 15      

4255 4254 1205 1523 

 
WypoŜyczenia na 100 mieszk. 

166,9 162,7 46,8 54,2 

 
 ODWIEDZINY              

    

 
Odwiedziny   (ogółem)       

4750 4473 1535 1623 

w tym: 
           wypoŜyczalnia 

4323 4098 1409 1525 

                 
           czytelnia ogólna 

238 202 95 69 

              
           czytelnia internetowa 

81 74 - - 

 
           liczba osób na imprezach bibliot.    

108 99 31 29 

 
IV.  CZYTELNIA 

    

Udostępnianie na miejscu  (ogółem:        
     ksiąŜki, czasopisma, zbiory  specjalne) 

297 252 104 72 

         
     - w tym ksiąŜki                   

253 216 104 72 

 
Liczba udzielonych  informacji 

312 256 95 69 

 
V.  KADRA  

    

 
Liczba pracowników ogółem 

3 3 1 1 

    
- w tym  na stanowisk. bibliotekarskich 

2 2 1 1 

Źródło: Miejsko - Gminna Biblioteka w Koprzywnicy 

Porównując rok 2012 i 2013 zaobserwować moŜna, Ŝe zarówno liczba wypoŜyczonych 
ksiąŜek jak i odwiedzin stopniowo maleje.  

Tabela 29: Czytelnicy Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Koprzywnicy według wieku  
i rodzaju wykonywanego zajęcia 

L.p. Przedział wieku Liczebność 
Rodzaj 

wykonywanego 
zajęcia 

Liczebność 

1. 1 – 5 lat 1 Dzieci 1 

2. 6 – 12 lat 83 Uczniowie 255 

3. 13 – 15 lat 92 Studenci 36 
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4. 16 – 19 lat 79 
Pracownicy 
umysłowi 

34 

5. 20 – 24 lata 45 Robotnicy 79 

6. 25 – 44 lata 144 Rolnicy 33 

7. 45 – 60 lat 81 Inni zatrudnieni 11 

8. 60 lat i więcej 58 
Emeryci, 
renciści 

54 

9. - 
- Pozostali, 

niezatrudnieni 
80 

Źródło: Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Koprzywnicy 

Biblioteka aktywnie uczestniczy w Ŝyciu najmłodszych. W 2013 roku z okazji Tygodnia 

Bibliotek 6 maja biblioteka zaprosiła dzieci z „Przedszkola pod Sosnami” na spektakl Teatru 

Edukacji i Profilaktyki „Maska” pt. „Magiczna księga czarodziejki Arielki”. Spektakl 

obejrzała grupa 70 dzieci. W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” odbyło się głośne 

czytanie baśni wybranych przez dzieci z grupy 6-latków oraz przez bibliotekarki. W akcji 

wzięło udział 24 dzieci. 21 października takŜe 2013 roku w budynku domu kultury odbył się 

gminny konkurs recytatorski poezji Juliana Tuwima dla najmłodszych pt. „W barwnym 

świecie wierszy Juliana Tuwima”. W filii bibliotecznej 2 lutego 2013 roku odbyła się lekcja 

biblioteczna dla uczniów kl. V szkoły w Niedźwicach, dzieci zapoznały się  

z księgozbiorem  biblioteki oraz  nabyły umiejętność  wyszukiwania potrzebnych informacji. 

Natomiast 17 grudnia 2013 roku na wycieczkę do biblioteki zostały zaproszone dzieci  

z „Wesołego Przedszkolaka” dla których przygotowano ksiąŜeczki o tematyce Świąt BoŜego 

Narodzenia, choince, św. Mikołaju, a na zakończenie wycieczki dzieci zaśpiewały kolędy.  

W spotkaniu uczestniczyło 13 dzieci. Biblioteka współpracuje z domem kultury oraz ze 

szkołami z terenu gminy jak równieŜ przedszkolem zapraszając dzieci na wycieczki do 

biblioteki oraz organizując lekcje biblioteczne, których scenariusze dostosowywane są do 

wymagań programów edukacyjnych lub oczekiwań nauczycieli. 
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6.5. Kultura  

1 marca 2007 roku utworzono gminną jednostkę organizacyjną działającą w formie 

samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  

i Sportu”. Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej 

potrzeby kulturowe mieszkańców oraz upowszechnienie i promocja kultury, a takŜe realizacji 

zadań działalności z zakresu sportu i rekreacji.  

 

Zdjęcie 34: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
– fot. GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o.o. 

 

Do podstawowego zakresu działalności Ośrodka naleŜy : 

1) organizowanie róŜnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, 

2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, 

3) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a takŜe rękodzieła ludzkiego  

i artystycznego, 

4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz 

zainteresowanie sztuką, 

5) rozpoznawanie, rozbudowywanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań 

kulturalnych i sportowych, 

6) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze  

i sporcie, 
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7) prowadzenie zespołowych i indywidualnych form aktywności twórczej, 

8) wspieranie i fachowa pomoc dla inicjatyw kulturalnych mieszkańców, 

9) współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz 

kultury, sztuki i sportu, 

10) koordynowanie działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez 

kulturalno- sportowych, 

11) wdraŜanie nowoczesnych systemów informacji w celu umoŜliwienia sprawnego 

dostępu do korzystania ze środków prasowej komunikacji. 

 

Dla wzbogacenia obecnego i kształtującego się dziedzictwa kulturowego Miasta  

i Gminy Koprzywnica nieoceniony jest wkład osób naleŜących do licznych kół 

zainteresowań: 

Tabela 30: Wykaz kół zainteresowań 

Lp. Nazwa koła zainteresowań Liczba osób 
uczęszczających 

1 MłodzieŜowa Orkiestra Dęta 15 
2 Grupa tańca hip-hop „Black Stars” 10 
3 Grupa tańca maŜoretkowego 20 
4 Grupa tańca klasycznego dla dzieci-ze szkołą tańca Samba 80 
5 Grupa tańca klasycznego dla dorosłych-ze szkołą tańca 

Samba 
12 

6 Grupa teatralna 10 
7 Grupa wokalna „Włóczykije” 6 
8 Klub Plastyka Amatora 6 
9 Grupa plastyczna dziecięca 8 
10 Grupa florystyczna 10 
11 Grupa „Flame”- Koprzywnicki teatr ognia 3 
12 Sekcja ruchowo-sportowa -Aerobic 15 
13 Sekcja ruchowo-sportowa -Zumba 20 
14 Międzypokoleniowy Klub Aktywności 25 

Źródło: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy 

Ponadto MGOKiS w Koprzywnicy realizuje liczne projekty z dofinasowaniem z Unii 

Europejskiej. Szczegółowy wykaz projektów zawiera poniŜsza tabela. 
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Tabela 31: Wykaz projektów unijnych 

Lp. Nazwa projektu Okres 
realizacji 

Wartość 
projektu 

Osiągnięte rezultaty 

1. Sacro - turystyczny szlak 
pątniczy Koprzywnica 
Sulisławice 

26.06.2011 

22.10.2013 

28 222,49 

Dofinanso
wanie: 

18 154,84 

Powstanie szlaku turystycznego, 
posadowienie na nim  
9 rzeźb wraz z zagospodarowaniem 
terenu. 

2. Remont i wyposaŜenie 
sali widowiskowej w 
MGOKiS w 
Koprzywnicy 

28.06.2011 

30.04.2012 

33 749,02 

Dofinanso
wanie: 

20 620,53 

 

Remont Sali widowiskowej w Domu 
Kultury wraz z jej doposaŜeniem 

3. Utworzenie  
i wyposaŜenie grupy 
maŜoretek przy MGOKiS 
w Koprzywnicy 

01.06.2012 

16.05.2014 

33 228,35 

Dofinanso
wanie: 

24 453,84 

Powstanie grupy maŜoretek (20 
osób) przy MGOKiS  
w Koprzywnicy 

4. Szlak przydroŜnych 
świadków przeszłości w 
gminie Koprzywnica 

16.05.2014 

15.09.2014 

34 889,00 

Dofinanso
wanie: 

22 035,23 

 

Opracowanie i druk albumu pn. 
,,Szlak przydroŜnych świadków 
przeszłości w gminie 
Koprzywnica”- nakład 1 tyś. 

5. Zakup instrumentów 
dętych oraz perkusyjnych 
dla MOD działającej przy 
MGOKiS w 
Koprzywnicy 

22.09.2014 

15.12.2014 

24 607,55 

Dofinanso
wanie: 

16 564,78 

 

DoposaŜenie MOD działającej przy 
MGOKiS w Koprzywnicy 

-zakup 12 instrumentów, 

- organizacja  trzymiesięcznych 
warsztatów muzycznych,  

- przygotowanie  
1 koncertu finałowego 

6. Utworzenie i 
wyposaŜenie grupy 
„Koprzywnicki Teatr 
Ognia” 

01.01.2014 

31.07.2014 

8840,00 

Dofinanso
wanie: 

6700,00 

-Powstanie grupy ,,Flame” 

- organizacja dwutygodniowych 
warsztatów 

- cykliczne zajęcia z trenerem 4 
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 spotkania w m-cu/ przez 6 m-cy 

- organizacja kuligu-spotkania 
integracyjnego 

- wyjazd do teatru 

- świętowanie projektu-ognisko 

-występ finałowy 

3 spotkania 

7. Poprawa stanu 
infrastruktury społecznej 
na terenie gminy 
Koprzywnica poprzez 
budowę świetlic 
wiejskich w 
miejscowościach 
Dmosice i Beszyce wraz 
z  zagospodarowaniem 
terenu 

04.08.2009 

30.12.2010 

643 067,51 

Dofinanso
wanie: 

396 380,00 

Wybudowanie dwóch świetlic 
wiejskich w miejscowościach 
Dmosice i Beszyce wraz z 
zagospodarowaniem terenu. 

8 Musicalowe Tournee po 
wsiach dookoła 

01.09.2009 

30.06.2010 

4771,81 

 

 

-zorganizowanie obozu 
warsztatowego (taneczno-
wokalnego) dla młodzieŜy do 
Krynicy Zdrój (25 os.) 

-wyjazd grupy do teatru w 
Rzeszowie im. W. Siemaszkowej na 
musical pt. „Nic nie moŜe wiecznie 
trwać” (27 os.) 

9 Zagospodarowanie 
terenów zielonych w 
miejscowościach 
Dmosice, Beszyce, 
Sośniczany i Błonie 

 

01.08.2011 

30.12.2011 

 

 

 

 

7483,01 

Dofinanso
wanie: 

4000,00 

 

-załoŜenie od podstaw  
2 ogrodów ozdobnych wokół 
świetlic wiejskich w Dmosicach i 
Beszycach, 

- uzupełnienie nasadzeń 
drzewostanu w zabytkowym parku 
podworskim w Błoniu, 

- uzupełnienie nasadzeń roślinnych 
na terenie rekreacyjno-sportowym w 
Sośniczanach 

10 OkręŜne-tradycja 
przeszłości kluczem do 
sukcesu w teraźniejszości 

13.08.2010 

20.09.2010 

3 000,00 -zorganizowanie  
1 spotkania informacyjnego o 
projekcie,  

-zorganizowanie  
1 wystawy malarsko-rzeźbiarskiej, 
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-przygotowanie OkręŜnych-
Gminnego Święta Plonów 

11 Próba szukania lokalnej 
toŜsamości 
drogowskazem do 
aktywności i zmian na 
Koprzywnickiej wsi 

13.08.2010 

20.09.2010 

4861,91 -organizacja 1 wyjazdu studyjnego 
w Bieszczady 

- przeprowadzenie dwudniowego 
bloku szkoleniowo-warsztatowego 
dla mieszkańców gminy 
Koprzywnica 

12 I Plener rzeźbiarski- 
„Zaklęte w drewnie” 12-
15 sierpień 2010 w 
Koprzywnicy 

01.07.2010 

31.10.2010 

3992,00 

Dofinanso
wanie: 

2 000,00 

Organizacja pleneru rzeźbiarskiego 

-zakwaterowanie dla 7 uczestników, 

-wyŜywienie uczestników pleneru, 

-zakup drewna na rzeźby, 

-wykonanie folderu poplenerowego,  

-organizacja wystawy poplenerowej 
podczas OkręŜnych-DoŜynek 

13 Śladami regionu- plener 
artystyczny połączony  
z warsztatami malarskimi 
pt. „Lessem malowane”. 

08.06.2009 

31.07.2009 

6908,50 zł 

Dofinanso
wanie 

2000,00 zł 

-Warsztaty malarskie dla 10 
artystów. 

- pokłosie poplenerowe w postaci 20 
obrazów olejnych 

- wydanie folderu –Dzieła 
plastyczne III Pleneru malarskiego 

14 Tradycja zapisana w 
smaku 

01.05.2009 

31.12.2009 

10 000,04 Organizacja szkolenia wyjazdowego 
„Zobacz jak robią to inni”, 
organizacja konkursu „Złote jadło 
cysterskie”, opracowanie i wydanie 
ksiąŜki  kulinarnej „Koprzywnickie 
smaki na zapiecku”, zakup zestawu 
naczyń i sztućców dla 100 osób… 

15 Gminny Tygiel 
Rekreacyjny 

01.05.2009 

31.12.2009 

5 000,00 -zorganizowanie „Rodzinnej 
majówki” 

-zakup 7 zestawów szachów, 

- organizacja turnieju szachowego 

- współorganizacja I Triatlonu Ziemi 
Sandomierskiej, 

-organizacja dwudniowego rajdu 
rowerowego, 

-organizacja jednodniowej 
wycieczki do Krakowa 
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16 Odlotowe lato 11.07.2008 

30.09.2008 

8338,00 zł -zakup 1 komputera, 

-organizacja warsztatów 
fotograficznych dla młodzieŜy-15 
osób, 

-przeprowadzenie warsztatów, 

- opracowanie i druk 6 tyś. sztuk 
ulotki turystycznej o gminie 
Koprzywnica, 

- przeprowadzenie warsztatów 
graffiti dla 30 osobowej grupy, 

-przeprowadzenie warsztatów 
tanecznych dla 25 osób, 

-zorganizowanie I Festiwalu Młodej 
Sztuki na koprzywnickim rynku. 

17 Sięgając do korzeni 01.08.2008 

31.12.2008 

15 912,00 -zakup aparatu fotograficznego, 

-zakup uzupełniającego stroju 
ludowego sandomierskiego dla 
członków zespołu „Powiślanie”- 8 
koszul regionalnych, 18 par 
trzewików, 

- stworzenie Mini galerii ludowej w 
Domu Kultury, 

- zorganizowanie widowiska 
teatralno-obrzędowego „Wesele z 
okolic Rymanowa”,  

-opracowanie śpiewnika zespołu 
ludowego „Powiślanie”  

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy 

 

6.6. Świetlice, domy ludowe i place zabaw 

Dobrym przykładem miejsca, które skupia osoby aktywnie uczestniczące w Ŝyciu 

miejscowości jest świetlica wiejska – spełniająca rolę centrum aktywności społecznej, miejsca 

otwartego na kaŜdego bez względu na status społeczny, wykształcenie, sytuację  

socjalno – bytową. Świetlica jest bowiem budynkiem lub pomieszczeniem przeznaczonym do 

spędzania czasu wolnego, rekreacji, rozwijania zainteresowań, a takŜe integracji lokalnych 
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społeczności. Na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica działają świetlice w: Dmosicach, 

Beszycach, Niedźwicach , Ciszycy ,Sośniczanach, Zbigniewicach, Gnieszowicach, 

Krzcinie i Postronnej.  

 

Zdjęcie 35: Świetlica w Dmosicach – fot. GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o.o. 

 

 

Zdjęcie 36: Świetlica w Niedźwicach – fot. GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o.o. 
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Zdjęcie 37: Świetlica w Ciszycy – fot. GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o.o. 

Głównymi zadaniami świetlic jest: 

- troska o wychowanie dzieci, 

- zapewnienie dzieciom i młodzieŜy miejsca do spędzania wolnego czasu,  

- pomoc rodzinom w prawidłowym wychowaniu dzieci,  

- tworzenie optymalnych warunków rozwoju dziecka, 

- zaspokajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych, 

- wzbogacanie potrzeb poprzez rozwijanie zainteresowań dzieci, 

- propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, 

- zapewnienie dzieciom moŜliwości rozwoju społeczno-moralnego, 

- pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji Ŝyciowych, 

- pomoc w odrabianiu prac domowych, 

- rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie. 

 

 



Obszary problemowe 

95 | S t r o n a                        Strategia Rozwoju Gminy Koprzywnica na lata 2014-2020 

 

Część II - Obszary problemowe 

1. Zidentyfikowane problemy  

Problemy (deficyty rozwojowe) Miasta i Gminy Koprzywnica zostały wskazane przez 

mieszkańców (metoda oddolna) w trakcie warsztatów i konsultacji społecznych. Wśród 

problemów ujawnionych przez mieszkańców najczęściej wymieniano:  

• zły stan dróg,  

• brak chodników, 

• brak kanalizacji,   

• brak placów zabaw  

• małą przedsiębiorczość i małą liczbę miejsc pracy.  

Poszczególne deficyty rozwojowe zidentyfikowane podczas spotkań warsztatowych 

z mieszkańcami Miasta i Gminy Koprzywnica zaprezentowano w poniŜszych zestawieniach 

tabelarycznych. Uwzględniono problemy wymienione podczas spotkań z sołtysami i radnymi 

oraz z mieszkańcami wszystkich sołectw. Wskazano równieŜ na problemy rozwojowe 

dostrzeŜone przez młodzieŜ i dyrektorów szkół oraz przedszkoli.  
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 Tabela 32: Podsumowanie problemów infrastrukturalnych wskazanych przez mieszkańców Miasta i Gminy Koprzywnica podczas spotkań 
warsztatowych realizowanych w procesie tworzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Koprzywnica na lata 2014 – 2020. 

Infrastruktura drogowa wraz z infrastruktur ą towarzyszącą  

 
L.p. Problem i jego opis Data zgłoszenia 

D
ro

gi
 p

ow
ia

to
w

e 

1. 
Poprawa infrastruktury drogowej z uwzględnieniem dróg powiatowych  
i gminnych  

28.09.2014 
 

2. 
Remont nawierzchni drogi i budowa chodników przy drodze powiatowej od 
sklepu do rzeki w miejscowości Niedźwice 

28.09.2014 
09.09.2014 

3. 
Remont nawierzchni na drodze powiatowej wraz z odwodnieniem, 
chodnikiem i przejściami dla pieszych w miejscowości Niedźwice na odcinku 
Trzykosy - Zbigniewice 

28.09.2014 

4. 
Odnowienie nawierzchni drogi powiatowej w całej miejscowości długość ok. 
1,5 km w miejscowości Dmosice 

28.09.2014 
09.09.2014 

D
ro

gi
 g

m
in

ne
 

O
św

ie
tle

ni
e 

 

5. Zainstalowanie lamp oświetleniowych na Osiedlu Zarzecze 28.09.2014 

6. Dokończenie oświetlenia ulicznego na Osiedlu Cegielnia 
28.09.2014 

7. Oświetlenie uliczne – jego modernizacja w Koprzywnicy 
09.09.2014 
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8. Poprawa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzcin 
09.09.2014 

9. MontaŜ lamp ulicznych w miejscowości Kamieniec 
28.09.2014 
09.09.2014 

10. 
Modernizacja i uzupełnienie oświetlenia wzdłuŜ wąwozu i koło mostu  
w miejscowości Niedźwice 

09.09.2014 
B

ud
ow

a 
i r

em
on

ty
 n

aw
ie

rz
ch

ni
 d

ró
g 

11. 
Budowa nawierzchni asfaltowych ulic dojazdowych do posesji  
w miejscowości Krzcin 

28.09.2014 

12. 
Budowa nawierzchni asfaltowej drogi łączącej miejscowość Krzcin –
Łukowiec długość ok. 2,5 km (pełniąca funkcję drogi przeciwpowodziowej) 

28.09.2014 
09.09.2014 

13. 
Odbudowa drogi przy ul. Piaskowej wraz z odwodnieniem i chodnikami dł. 
ok. 1 km w miejscowości Krzcin 

28.09.2014 

14. 
Wykonanie nawierzchni asfaltowej i instalacji burzowej ul. Osiecka  
i ul. Piłsudskiego w miejscowości Koprzywnica 

28.09.2014 
 

15. Budowa drogi ul. Osieckiej – mała obwodnica Koprzywnicy 
28.09.2014 

 

16. Budowa dróg dojazdowych do pól w Koprzywnicy 28.09.2014 

17. 
Remont, modernizacja dróg lokalnych w sołectwie (głównie dróg polnych) w 
miejscowości Sośniczany 

28.09.2014 

18. Budowa dróg polnych ok. 6 km – Osiedle Cegielnia 
28.09.2014 
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19. 
PołoŜenie asfaltu na ul. Słonecznej oraz drogach dojazdowych do posesji P. 
Swatej i P. Ostrowskiej na Osiedlu Cegielnia 

28.09.2014 

20. 
Budowa infrastruktury drogowej (drogi gminne oraz drogi dojazdowe do pól 
naleŜące do zasobów gminy w miejscowości Kamieniec) 

28.09.2014 
09.09.2014 

21. Utwardzenie dróg na długości ok. 5 km w miejscowości Łukowiec 
28.09.2014 

22. 
Utwardzenie dróg lokalnych do sadów i pół uprawnych  
w miejscowości Ciszyca 

28.09.2014 

23. Naprawa dróg polnych w miejscowości Zbigniewice Kolonia 
28.09.2014 

24. PołoŜenie asfaltu na drodze Zbigniewice Kolonia (Kępie) 
28.09.2014 
09.09.2014 

25. Remont dróg gminnych w miejscowości Zbigniewice Kolonia 
28.09.2014 

26. Remont dróg polnych w Niedźwicach 
28.09.2014 

27. 
Dalsze remonty dróg dojazdowych do pól jako element procesu produkcji 
rolnej (cała gmina) 

28.09.2014 

28. Budowa dróg polnych w Dmosicach 
28.09.2014 

29. Budowa dróg dojazdowych do pół na Osiedlu Zarzecze 28.09.2014 
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30. PołoŜenie asfaltu na całej długości drogi (ok. 250 m) na Osiedlu Zarzecze 28.09.2014 

31. Poprawa infrastruktury drogowej do działek polnych w Niedźwicach 09.09.2014 

32. 
Dokończenie brakującego kawałka drogi gminnej na długości ok.400 m  
w miejscowości Zbigniewice Wieś 

09.09.2014 

 
33. Remont dróg dojazdowych do pól w Łukowcu 09.09..2014 

34. 
Drogi polne umoŜliwiające dotarcie do pracy rolnikom  
w miejscowości Sośniczany 

09.09.2014 

35. Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Błonie  09.09.2014 

36. Modernizacja dróg na długości ok. 4 km w Gnieszowicach 09.09.2014 

37. 
Naprawa dróg polnych – jako element procesu produkcji rolnej – na terenie 
całej Gminy 

09.09.2014 

38. Droga transportu rolnego – „Budka” – Sośniczany dł. ok. 3000m 09.09.2014 

39. Budowa nowej nawierzchni drogi w Ciszycy 09.09.2014 

40. Utwardzenie dróg dojazdowych do pól i lasów w Beszycach 09.09.2014 

41. 
Dokończenie drogi w stronę Trzykos, Niedźwic, do Kępia  
w Postronnej 
 

09.09.2014 
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42. 
Budowa chodnika dla pieszych w mieście Koprzywnica ul. Piłsudskiego dł. 
ok.2 km  

28.09.2014 

43. 
Budowa chodników, szczególnie przy drodze gminnej od drogi krajowej  
w miejscowości Sośniczany (długość ok. 1 km) 

28.09.2014 
09.09.2014 

44. 
PrzedłuŜenie chodnika na ulicy Floriańskiej do figurki dł. około 500 m na 
Osiedlu Cegielnia 

28.09.2014 

45. PołoŜenie chodników w miejscowości Zbigniewice Kolonia dł. ok. 4 km  
28.09.2014 
09.09.2014 

46. Budowa chodników w miejscowości Dmosice 
28.09.2014 
09.09.2014 

47. 
Budowa nowego chodnika na Osiedlu Zarzecze długość ok. 350 m oraz 
naprawa starego długość ok. 50 m  

28.09.2014 

48. Budowa chodników w miejscowości Krzcin 28.09.2014 

49. Budowa chodnika w miejscowości Łukowiec na terenie zabudowanym  
09.09.2014 

 
50. Chodnik przy drodze powiatowej w Postronnej w stronę kościoła  

09.09.2014 

51. 
Budowa chodników wewnętrznych (bezpieczeństwo pieszych) długość ok. 4 
km w miejscowości Gnieszowice 

09.09.2014 

52. 
Potrzeba budowy chodników w Koprzywnicy przy ulicach: Armii Krajowej 
cz. II dł. ok .450 m oraz przy ul. Piaskowej 350 m, Nowej Koprzywnicy 400 
m, Piłsudskiego 500 m 

09.09.2014 
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53. Budowa chodnika w miejscowości Ciszyca 
09.09.2014 

54. 
Budowa chodników w Beszycach przy waŜniejszych miejscach tj. przy 
świetlicy, przy przystankach autobusowych, sklepach  

09.09.2014 

55. 
Budowa chodników w Niedźwicach długość ok. 2000 m  09.09.2014 

P
rz

ys
ta

nk
i 

56. Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Dmosice 
28.09.2014 
09.09.2014 

P
oz

os
ta

łe
 

pr
ob
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57. 
Wykonanie progów zwalniających w Koprzywnicy ul. 11 listopada, ul. Kopra, 
ul. 3-go Maja, ul. Piłsudskiego  

29.09.2014 

58. 
ZałoŜenie progu zwalniającego w miejscowości Błonie na drodze w stronę 
Sośniczan  

09.09.2014 

59. Wykonanie progów zwalniających na Osiedlu Cegielnia na ul. Floriańskiej  29.09.2014 

Infrastruktura wodoci ągowa, kanalizacyjna i melioracyjna 

In
fr

as
tr

uk
t

ur
a 

w
od
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ią

go
w

a 

L.p. Problem i jego opis Data zgłoszenia 

60. Wymiana rur azbestowych w sieci wodociągowej w Koprzywnicy 28.09.2014 
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61. 
Modernizacja sieci wodociągowej . Budowa przepompowni  
w miejscowości Sośniczany 

28.09.2014 

62. Budowa przepompowni wody w miejscowości Kamieniec 28.09.2014 

63. Budowa przepompowni wody w miejscowości Ciszyca 
28.09.2014 
09.09.2014 

64. Budowa przepompowni wody w miejscowości Zbigniewice Kolonia  
28.09.2014 
09.09.2014 

65. Budowa ujęcia wody w oparciu o istniejące studnie głębinowe 
28.09.2014 

66. Budowa przepompowni wody w miejscowości Łukowiec 28.09.2014 

In
fr
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67. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krzcin 
28.09.2014 
09.09.2014 

68. Budowa oczyszczalni przydomowych w Beszycach 
09.09.2014 

69. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koprzywnicy 
28.09.2014 

70. 
Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Sośniczany 

28.09.2014 
09.09.2014 

71. 
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Kamieniec 

28.09.2014 
09.09.2014 
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72. 
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łukowiec 

28.09.2014 
09.09.2014 

73. 
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciszyca 

28.09.2014 
09.09.2014 

74. 
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zbigniewice Kolonia 

28.09.2014 

75. 
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Niedźwice 

28.09.2014 
09.09.2014 

76. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbigniewice Kolonia i 
Zbigniewice wieś w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną. 

28.09.2014 
09.09.2014 

77. Budowa kanalizacji w miejscowości Dmosice 
28.09.2014 
09.09.2014 

 
78. Budowa kanalizacji w miejscowości Zbigniewice Wieś 

09.09.2014 

79. Budowa kanalizacji w miejscowości Gnieszowice 
09.09.2014 

80. Przebudowa/rozbudowa  oczyszczalni ścieków w Koprzywnicy 
09.09.2014 

81. Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Błonie 
09.09.2014 
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82. Budowa kanalizacji w miejscowości Postronna  

09.09.2014 

R
ow
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83. Melioracja terenów na obszarze leju depresyjnego (Wyrobisko „Piaseczna”) 28.09.2014 

84. 
Odbudowa melioracji (około 4-5 km rowów melioracyjnych)  
w miejscowości Kamieniec 

28.09.2014 
09.09.2014 

85. Melioracja terenów na terenie miejscowości Łukowiec  
28.09.2014 

86. 
Melioracja w miejscowości Ciszyca i udroŜnienie pół ze względu na 
podmakanie 

28.09.2014 
09.09.2014 

87. 
Regulacja cieku wodnego przy drodze powiatowej os sklepu do mostu i od 
źródła do drogi w miejscowości Niedźwice 

28.09.2014 

88. 
UdroŜnienie przepustu i wymiana przepustu pod drogą powiatową  
w Niedźwicach w kierunku Beszyc 

28.09.2014 

89. Melioracja w miejscowości Dmosice 
28.09.2014 
09.09.2014 

90. 
Odnowienie zbiornika przeciwpoŜarowego i pogłębienie cieku wodnego obok 
posesji P. Obierak i P. Pyszczek w kierunku rzeki Koprzywianki w 
miejscowości Dmosice 

28.09.2014 

91. 
Wybudowanie studzienek odpływowych odprowadzających wodę po 
intensywnych opadach deszczu 

9.09.2014 



 Obszary problemowe 

 

105 | S t r o n a                      Strategia Rozwoju Gminy Koprzywnica na lata 2014 - 2020 

 

92. Zagospodarowanie cieku wodnego w Niedźwicach 9.09.2014 

93. Remont i rozbudowa ujęcia wodnego do celów chemizacji w Gnieszowicach 09.09.2014 

94. Melioracja terenów naleŜących do miejscowości Krzcin  09.09.2014 

Infrastruktura gazoci ągowa 

L.p. Problem i jego opis Data zgłoszenia 

95. 
Gazyfikacja miejscowości Krzcin – dokończenie gazociągu 
Dokończenie budowy sieci gazowej w Krzcinie 

28.09.2014 
09.09.2014 

96. Budowa sieci gazowej w Łukowcu 09.09.2014 

97. Budowa gazociągu w Postronnej 09.09.2014 

98. Doprowadzenie gazu do Remizy StraŜackiej w miejscowości Zbigniewice Wieś 28.09.2014 

Pozostałe problemy związane z infrastrukturą techniczną 
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L.p. Problem i jego opis Data zgłoszenia 

99. 
Budowa mikro turbiny wodnej przy zbiorniku w Koprzywnicy na potrzeby oświetlenia 
zbiornika, remizy i świetlicy wiejskiej w oparciu o dostępne środki zewnętrzne. 

28.09.2014 

100. Remont zapory na zbiorniku w Koprzywnicy wraz z montaŜem turbiny wodnej 09.09.2014 

101. 
Program w zakresie montaŜu kolektorów słonecznych/ instalacji fotowoltaicznych dla 
mieszkańców. WdroŜenie programu „Prosument” w celu wytwarzania i oszczędzania 
energii elektrycznej i ciepła w kaŜdym gospodarstwie rolnym i domowym. 

09.09..2014 

102. Zagospodarowanie placu przed Urzędem na parking 9.09.2014 

103. Zagospodarowanie placu przy ujęciu wody w Niedźwicach 09.09.2014 
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Tabela 33: Podsumowanie problemów gospodarczych wskazanych przez mieszkańców Miasta i Gminy Koprzywnica podczas spotkań 
warsztatowych realizowanych w procesie tworzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Koprzywnica na lata 2014 – 2020. 

 
 

Obszar gospodarczy 

 
L.p. Problem i jego opis Data zgłoszenia 

P
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1. Modernizacja budynku byłej „Agronomówki” 
28.09.2014 

2. Ochrona upraw przed dziką zwierzyną w Niedźwicach 
28.09.2014 

3. Wspieranie osób/stowarzyszeń działających na rzecz wsi 
09.09.2014 

4. 
Zagospodarowanie terenu wokół ujęcia wody do celów 
chemizacyjnych w miejscowości Kamieniec 

09.09.2014 

5. 
Zagospodarowanie terenu wokół ujęcia wody do celów 
chemizacyjnych w miejscowości Beszyce 

28.09.2014 
09.09.2014 

E
k

ol
o

gi
a 

6. Oczyszczenie, wykarczowanie, i uregulowanie zbiornika w Krzcinie. 28.09.2014 
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7. Uregulowanie „młynówki” (odwodnienie przyległych gospodarstw) 28.09.2014 

8. Ochrona, konserwacja wąwozów lessowych w Gnieszowicach 09.09.2014 

B
ez

pi
ec

ze
ńs

tw
o 

9. Remont wałów wiślanych w miejscowości Ciszyca i Łukowiec 
28.09.2014 
09.09.2014 

10. Remont zapory przy zbiorniku w Niedźwicach 09.09.2014 

11. DoposaŜenie OSP w Ciszycy (sprzęt i samochód) 
28.09.2014 
09.09.2014 

12. 
DoposaŜenie OSP w sprzęt przeciwpoŜarowy oraz odzieŜ ochronną 
w Dmosicach 

28.09.2014 

13. 
Remont remizy OSP i doposaŜenie jej w odpowiedni sprzęt  
w miejscowości Niedźwice 

28.09.2014 

E
du

ka
cj

a 14. 
Termomodernizacja szkoły  i zagospodarowanie terenu wokół 
szkoły w Gnieszowicach 

09.09.2014 

15. Budowa łącznika gimnazjum – hala sportowa w Koprzywnicy 28.09.2014 
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16. Zagospodarowanie Skweru Jana Pawła II w Koprzywnicy 

 

28.09.2014 
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Tabela 34: Podsumowanie problemów społecznych wskazanych przez mieszkańców Miasta i Gminy Koprzywnica podczas spotkań warsztatowych 
realizowanych w procesie tworzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Koprzywnica na lata 2014 – 2020. 
 

 
Obszar społeczny 

  
L.p. Problem i jego opis Data zgłoszenia 

  

1. 
Budowa muszli koncertowej na stadionie lub nad zalewem  
w Koprzywnicy 
 

28.09.2014 

09.09.2014 

2. Budowa „zewnętrznej” siłowni” w miejscowości Dmosice 
28.09.2014 
09.09.2014 

3. Budowa „zewnętrznej” siłowni” w miejscowości Koprzywnica 
09.09.2014 

4. 
Budowa ścieŜki rowerowej na wale wiślanym w miejscowości 
Łukowiec 

28.09.2014 

5. 
Dokończenie ścieŜki rowerowej wokół zalewu, 
zagospodarowanie terenów wokół zalewu 

28.09.2014 
09.09.2014 
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6. 
Zagospodarowanie placu wokół stawu (oczyszczenie, ogrodzenie, 
nasadzenie krzewów, montaŜ ławek i odnowa figurek oraz krzyŜy 
przydroŜnych) w Postronnej 

09.09.2014 

7. Zagospodarowanie terenu obok ujęcia wody w Dmosicach 
28.09.2014 

 

8. 
Powiększenie zbiornika na zalewie  (długie molo, pływająca 
kawiarenka, przystań dla rowerów wodnych i kajaków) w 
Koprzywnicy 

09.09.2014 

9. 
Budowa basenu wspólnie z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym 
w Koprzywnicy 09.09..2014 

10. Zagospodarowanie placu przy ujęciu wody w Zbigniewicach 09.09.2014 

M
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11. Wymiana pokrycia dachowego remizy OSP z azbestowego na blachę w 
Krzcinie  

28.09.2014 
09.09.2014 

12. Remont remizy i ogrzewania w Niedźwicach 28.09.2014 

13. 
Wymiana pokrycia dachowego i wyremontowanie remizy  
w miejscowości Zbigniewice Wieś 

28.09.2014 

14. Zmiana dachu remizy OSP wraz z centralnym ogrzewaniem oraz 
budowa parkingu przy OSP w Krzcinie 

28.09.2014 
09.09.2014 
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15. 
Dostosowanie remizy w Gnieszowicach na potrzeby świetlicy 
wiejskiej wraz z centralnym ogrzewaniem w budynku 

09.09.2014 

Św
ie

tli
ce

 

16. 
Wsparcie dla działających w sołectwie Sośniczany organizacji 
(KGW, stowarzyszenie) na działalność świetlicową. 

28.09.2014 

17. 
Organizacja czasu dla dzieci i młodzieŜy w świetlicy w 
Gnieszowicach 
 

09.09.2014 

18. 
Budowa świetlicy wiejskiej (celem poprawy integracji społecznej 
w miejscowości Kamieniec) 

09.09.2014 

28.09.2014 

19. WyposaŜenie świetlicy w Krzcinie 09.09.2014 

20. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukowiec 
28.09.2014 
09.09.2014 

21. DoposaŜenie świetlicy w miejscowości Zbigniewice Wieś 
28.09.2014 
09.09.2014 

22. DoposaŜenie świetlicy wiejskiej w Dmosicach 
28.09.2014 
09.09.2014 
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23. Remont świetlicy wiejskiej w Sośniczanach 09.09.2014 

24. 
WyposaŜenie świetlicy w sprzęt siłowy i sportowy  
w miejscowości Beszyce + „wykostkowanie” terenu 
manewrowego przy świetlicy 

09.09.2014 

25. Budowa świetlicy w miejscowości Błonie  09.09.2014 

26. 
Centralne ogrzewanie w świetlicy wiejskiej i wyposaŜenie 
świetlicy w Ciszycy 

09.09.2014 

27. Remont budynku świetlicy w Niedźwicach 09.09.2014 

28. 

Remont świetlicy (remont dachu, nowa podłoga, podciągnięcie 
wody, centralne ogrzewanie, wyposaŜenie świetlicy)  
w Postronnej + zagospodarowanie placu wokół świetlicy 

28.09.2014 

P
la

ce
 z

ab
aw

 

29. Budowa placu zabaw wraz z altanką w miejscowości Kamieniec  28.09.2014 
09.09.2014 

30. Oświetlenie placu zabaw w Zbigniewicach Kolonii 
28.09.2014 
09.09.2014 

31. 
Rozbudowa placu zabaw w Niedźwicach 28.09.2014 

09.09.2014 
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32. 
Rozbudowa placu zabaw w Koprzywnicy 28.09.2014 

09.09.2014 

33. 
Rozbudowa placu zabaw wraz z oświetleniem w Dmosicach 28.09.2014 

09.09.2014 

34. 
WyposaŜenie placu zabaw przy szkole wraz z wymianą 
odgrodzenia w Postronnej 

28.09.2014 

35. Ogrodzenie parku zabaw w miejscowości Błonie 
09.09.2014 

36. Powiększenie/rozbudowa placu zabaw w Ciszycy 09.09.2014 

37. DoposaŜenie placu zabaw w Gnieszowicach 
28.09.2014 
09.09.2014 

O
bi
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38. 
Remont stadionu „Koprzywianki” 

28.09.2014 

39. 
Oświetlenie boiska w Zbigniewicach Kolonii 28.09.2014 

09.09.2014 

40. 
Rozbudowa boiska szkolnego w Niedźwicach 28.09.2014 

09.09.2014 

41. 
Modernizacja placu zabaw dla dzieci i młodzieŜy w Beszycach 09.09.2014 
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42. 

Modernizacja i rozbudowa stadionu poprzez: budowę siedzisk/trybun 
na 300 osób, modernizację płyty boiska, budowę bieŜni dł.400 m, 
budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni dla dzieci  
i młodzieŜy oraz jego ogrodzenie w Koprzywnicy 

28.09.2014 
09.09.2014 

43. Budowa boiska sportowego w Dmosicach 
28.09.2014 
09.09.2014 

44. Budowa boiska w Kamieńcu 09.09.2014 

45. Wykonanie oświetlenia przy boisku i modernizacja boiska  
w Beszycach 

28.09.2014 
09.09.2014 

46. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Błonie  
09.09.2014 

47. Powiększenie/rozbudowa boiska sportowego (Orlika) w Ciszycy 
09.09.2014 

In
ne

 o
bi

ek
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48. 

Rewitalizacja Miasta Koprzywnica wraz z Zespołem Klasztornym 
(odnowienie Kościoła w tym w zabytki ruchome: ołtarze, organy, 
detale architektoniczne, polichromie, elewacje, wieŜa Opactwa, 
zagospodarowanie terenu Ogrodu Pocysterskiego; 
rozbudowa/modernizacja budynków klasztornych na 50 miejsc 
noclegowych, zagospodarowanie byłej „Opatówki” na Dom Opieki 
Społecznej) i Kościołem Matki BoŜej RóŜańcowej + budowa 
kanalizacji burzowej + ul. 11 listopada i Rynek 

28.09.2014 
09.09.2014 
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49. Siłownia w Krzcinie (wyposaŜenie)   09.09.2014 

50. 
Zagospodarowanie budynku byłej straŜnicy oraz wybudowanie 
budynku przeznaczonego do spotkań mieszkańców w Łukowcu 09.09.2014 

51. DoposaŜenie siłowni w miejscowości Zbigniewice Kolonia 28.09.2014 
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W ramach cyklu spotkań warsztatowych z mieszkańcami Miasta i Gminy 

Koprzywnica mających na celu identyfikację dostrzeganych przez nich problemów w róŜnych 

obszarach funkcjonowania Gminy zaproszono równieŜ do dyskusji dyrektorów szkół  

i przedszkoli oraz młodzieŜ. Problemy, które zostały zidentyfikowane podczas spotkania 

 z młodzieŜą zestawiono w poniŜszej tabeli.  

Tabela 35: Podsumowanie odpowiedzi udzielonych przez młodzieŜ 

L.p. Pytanie Odpowiedzi młodzieŜy 

1. Dlaczego młodzieŜ 
się nie angaŜuje? 

1. Nie czuje potrzeby, nie chce jej się – a jeśli juŜ się 
angaŜują to pod przymusem. 

2. Mentalność młodych ludzi jest inna niŜ kiedyś. Nie ma 
poczucia obowiązku. 

3. Nie dostrzega niczego „fajnego” w istniejących 
organizacjach/grupach. 

4. Nie interesuje się swoją przyszłością i swojego otoczenia. 
5. Z lenistwa. 
6. Z braku czasu. 
7. Mają zbyt duŜo nauki by zająć się czymś innym. 
8. Mają „swój” świat wolą zajmować się internetem i innymi 

gadŜetami. 
2. Czego nie ma w 

Mieście  
i Gminie 
Koprzywnica, a 
przydałoby się 
młodzieŜy? 

1. Basen 
2. Boisko do piłki siatkowej 
3. Galeria 
4. Pizzeria 
5. Zbyt mało sklepów odzieŜowych 
6. Tzw. „dobrych miejsc” np. miejsca przeznaczone na 

organizację ognisk 
7. Dyskoteka 
8. Kino 
9. Restauracja typu McDonald’s 
10. Siłownia 
11. Dobrze wyposaŜony stadion 
12. Kafajka internetowa. 

3. Wymień w trzech 
punktach, co 
musiałoby się w 
Gminie stać, aby 
młodzi ludzie chcieli 
tu zostać? 

1. Powinny zostać zapewnione miejsca pracy. 
2. Powinno być więcej domów mieszkalnych. 
3. Powinno być organizowanych więcej imprez kulturalnych 

i rozrywkowych. 
4. Powinno się zapewnić moŜliwość kształcenia wyŜszego – 

studia. 
5. Oferowana praca powinna być ciekawa i za większe 

zarobki. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie odpowiedzi udzielonych przez uczniów 

 Z punktu widzenia przedstawicieli młodzieŜy najwaŜniejszym problemem  

w Gminie jest mała ilość miejsc pracy, a ta, która jest oferowana nie pozwala uzyskać 

satysfakcjonujących dochodów. Ponadto najistotniejsze potrzeby wymienione przez 

uczestników spotkania, których zaspokojenie sprzyjałoby poprawie funkcjonowania 
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młodzieŜy w Mieście i Gminie Koprzywnica to: organizacja większej liczby spotkań  

kulturalno- rozrywkowych, budowa basenu, boiska do piłki siatkowej, siłowni oraz stadionu  

z „prawdziwego zdarzenia” a takŜe miejsca spotkań zarówno na świeŜym powietrzu 

przeznaczonego do organizacji np. grilla/ogniska jak i te pod zadaszeniem typu kawiarnia, 

pizzeria, galeria handlowa. 

 Podczas spotkania z dyrektorami szkół i przedszkoli okazało się, Ŝe głównym 

problemem, z którym borykają się placówki jest zły stan infrastruktury technicznej  

i wyposaŜenia, którym dysponują. Wszystko to utrudnia prowadzenie zajęć na wysokim 

poziomie w związku z czym realizacja chociaŜby części tych potrzeb jest uzasadniona.  
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2. Mocne strony Gminy i czynniki sprzyjające rozwojowi  

Opracowanie Strategii zostało poprzedzone przeprowadzeniem kompleksowej analizy 

czynników wewnętrznych i zewnętrznych związanych z rozwojem miejscowości. Analiza 

SWOT słuŜy do uporządkowania danych i informacji oraz jest wykorzystywana  

w uspołecznionym procesie planowania. Polega ona na ocenie szans i zagroŜeń procesu 

rozwoju w kontekście własnych atutów (silnych stron) i słabości.  

Nazwa SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów:   

- strenghts – silne strony – w postaci przewagi zjawisk i procesów pozytywnych dla rozwoju 

Miasta i Gminy Koprzywnica, które powinny być kontynuowane i wzmacniane,  

- weaknesses - słabe strony – w postaci procesów i barier, wad, ograniczających moŜliwości 

rozwojowe, które powinny być zmniejszone bądź niwelowane,  

- opportunities - szanse/moŜliwości – w postaci czynników obiektywnych, zewnętrznych,  

na które nie ma bezpośredniego wpływu sprawczego oraz wyjątkowej sytuacji jaką daje 

moŜliwość wykorzystania znacznych środków pomocowych UE, 

- threats – zagroŜenia – wynikające przede wszystkim z czynników zewnętrznych 

stwarzających niebezpieczeństwo zmiany niekorzystniej.  

Przedstawiona poniŜej analiza stanowi syntezę poszczególnych obszarów Ŝycia 

społeczno-gospodarczego Miasta i Gminy Koprzywnica.  

 
Tabela 36: Analiza SWOT 

Mocne strony Słabe strony 
Mocne strony - obszar społeczny  

• Pozytywne nastawienie władz 
samorządowych co do działań 
prorozwojowych podejmowanych 
przez mieszkańców 

• Dobrze działający samorząd 

• Dobry dostęp do edukacji dzięki 
publicznym szkołom podstawowym 
oraz Zespołowi Szkół   

• DuŜa ilość zarejestrowanych 
Stowarzyszeń  

• Działalność Miejsko - Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu 

• Działalność Biblioteki Publicznej 

Słabe strony - obszar społeczny  

• Niedostateczna baza do rozwoju 
kultury fizycznej (boiska sportowe)  
i rekreacji dla mieszkańców 

• Mała ilość obiektów pełniących 
funkcje kulturalne i społeczne 

• Mała ilość świetlic wiejskich,  a te 
które istnieją często nie spełniają 
potrzeb mieszkańców  

• Niewystarczająca oferta opieki 
zdrowotnej  
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• Funkcjonujący Dom Pomocy 
Społecznej dla osób chorych 

• Fundusz Sołecki, który stanowi 
instrument aktywizacji mieszkańców 
i ich partycypacji w wydatkowaniu 
wspólnych środków  

Mocne strony - obszar gospodarczy  

• tradycje rolnicze i sadownicze 

• malownicze tereny, 

• rzeka Wisła i Koprzywianka, 

• warunki sprzyjające rozwojowi 
agroturystyki,  

• bliska odległość do miasta 
powiatowego – Sandomierz i 
Tarnobrzeg. 

 

Słabe strony - obszar gospodarczy  

• bezrobocie, 

• zupełny brak gospodarstw 
agroturystycznych jako źródła na 
dodatkowe dochody rolników, 

• niewystarczająca rozwinięta baza 
turystyczno- gastronomiczna, 

• niewystarczająca promocja Miasta  
i Gminy pod względem walorów 
przyrodniczo-turystycznych, 

• niedostateczny poziom 
zagospodarowania obiektów 
turystycznych, 

• niewystarczające połączenia 
komunikacyjne, 

• brak duŜych inwestorów 
zewnętrznych, 

Mocne strony - infrastruktura techniczna 

• dobra telefonizacja, 

• dobry stan dróg na terenie Gminy na 
większości głównych odcinków,  

• dostęp do kanalizacji w Mieście 
Koprzywnica i prace nad jej 
powstaniem w pozostałych 
sołectwach 

• zabytki kultury i architektury, 

• własna oczyszczalnia ścieków, 

• wystarczające zasoby wód 
podziemnych, 

• wystarczająca wydajność istniejących 
stacji na ujęciach wody, 

• objęcie mieszkańców 

Słabe strony - infrastruktura techniczna 

• potrzeba modernizacji i budowy 
niektórych fragmentów dróg 

• potrzeba budowy chodników  
i poboczy przy głównych drogach, 
tam, gdzie ruch samochodowy jest 
największy 

• brakuje w niektórych 
miejscowościach oświetlenia 
ulicznego 

• słaby transport komunikacyjny, 
zwłaszcza w małych 
miejscowościach, gdzie 
przewoźnikom prywatnym „nie 
opłaca” się jeździć,  

• niewystarczająca ilość ścieŜek 
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zorganizowanym odbiorem odpadów 
komunalnych 

 

rowerowych 

• niewystarczający dostęp do Internetu 

• brak skanalizowania wielu 
miejscowości  

 

3. Szanse i zagroŜenia rozwoju 

Szanse ZagroŜenia 

Szanse w obszarze społecznym  

• budowa/adaptacja obiektów mających 
na celu poprawienie  rozwoju 
kulturalno–rekreacyjnego 
mieszkańców np. świetlic wiejskich,  

• dostępność środków zewnętrznych – 
UE, grantodawcy, dzięki czemu 
istnieje moŜliwość finansowania 
pomysłów na działalność np. 
stowarzyszeń, 

• nawiązanie stałej współpracy 
pomiędzy Stowarzyszeniami z terenu 
Miasta i Gminy (sieciowanie). 

ZagroŜenia w obszarze społecznym  

• migracja młodych osób, 

• starzenie się społeczeństwa, 

• zuboŜenie społeczeństwa, o czym 
świadczą dane OPS 

• wzrost patologii społecznych 
zwłaszcza wśród młodych, 
spowodowany słabą ofertą 
moŜliwości spędzania wolnego czasu, 

• małe środki finansowe na wsparcie 
inicjatyw lokalnych 

Szanse w obszarze gospodarczym  

• promocja innowacyjnych pomysłów 
na rozwój gospodarczy Miasta  
i Gminy, 

• dostępność zewnętrznych środków 
finansowania inwestycji np. z UE, 

• korzystne warunki dla rozwoju 
rolnictwa ekologicznego, 

• racjonalne wykorzystanie zasobów 
przyrodniczo-turystycznych gminy, 

• pobudzenie przedsiębiorczości wśród 
mieszkańców, 

• uproszczenie przepisów oraz większy 
dostęp informacji  o środkach UE, 

• renowacja zabytków, 

• korzystne warunki dla rozwoju 
gospodarstw agroturystycznych, 

• moda na wypoczynek na wsi, 

ZagroŜenia w obszarze gospodarczym  

• mała ilość inwestorów zewnętrznych, 

• klęski Ŝywiołowe  

• postępująca degradacja zabytków 
spowodowana niewystarczającymi 
funduszami na ich odnowę, 

• postępująca dewastacja 
niezagospodarowanych obiektów  
i terenów poprzemysłowych, 

• małe moŜliwości zatrudniania dla 
osób młodych,  

• obniŜenie się standardów Ŝycia 
mieszkańców gminy, 

• powiększenie się ilości osób 
emigrujących poza granice Miasta  
i Gminy, regionu i kraju,  

• niejasne i niestabilne przepisy prawa, 

• słaby przepływ informacji 
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• wzrost popularyzacji ekologicznych 
stylów Ŝycia – w zgodzie z naturą, 

• przekształcanie się gospodarstw 
rolnych w małe przedsiębiorstwa – 
właściwie jedyna szansa na 
zachowanie opłacalności produkcji 
rolnej 

 

o moŜliwościach rozwoju, 
wspomaganych przez dofinansowanie 
inwestycji ze środków unijnych, 

• mała opłacalność produkcji rolnej  

• rozdrobnione gospodarstwa rolne 

• brak rozbudowy wodociągów, 
kanalizacji i gazociągów na terenie 
poszczególnych miejscowości  

Szanse w obszarze infrastruktura 
techniczna 

• poprawa jakości stanu dróg poprzez 
ich modernizację, 

• budowa chodników oraz poboczy 
(poprawa bezpieczeństwa osób 
poruszających się po terenie Miasta  
i Gminy), 

• opracowanie koncepcji kanalizowania 
gminy np. poprzez budowę 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków/szczelnych szamb. 

 

 

ZagroŜenia w obszarze infrastruktura 
techniczna 

• największym zagroŜeniem jest 
niewykorzystanie szansy rozwojowej 
realizacji projektów 
infrastrukturalnych ze środków 
zewnętrznych spowodowane np. 
brakiem wkład własnego, 

• ograniczony dostęp do środków UE 
i trudne procedury aplikacyjne, 

• coraz większe problemy samorządów 
z zapewnieniem wkładu własnego do 
projektów UE, 

• wzrastające natęŜenie ruchu 
samochodowego,  

• niewystarczające oświetlenie ulic 
i dróg, 

• przeinwestowanie samorządu w drogi 
tzn. podejmowanie racjonalnych 
decyzji zgodnych z potrzebami 
mieszkańców odnośnie szerokości 
drogi i nie koniecznie budowanie ich 
ze środków UE, które wymagają, aby 
droga miała określone parametry, 

Źródło: Opracowanie własne
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Część III. Wizja, cele i działania 
 

1. Misja strategii 

Misja strategii rozwoju gminy jest pochodną holistycznego podejścia do ujmowania 

charakteru egzystencji wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy, opartego na zintegrowanym 

traktowaniu procesów zachodzących w kaŜdym z najwaŜniejszych obszarów funkcjonowania 

JST takich jak sfera społeczna, gospodarka i infrastruktura techniczna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Misja strategii jest czynnościową interpretacją załoŜeń Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 

Koprzywnica i obejmuje szereg celów strategicznych i operacyjnych znajdujących 

odzwierciedlenie w szczegółowych działaniach zmierzających do urzeczywistnienia wizji 

rozwoju Miasta i Gminy Koprzywnica w roku 2020. 

 

Gmina Koprzywnica miejscem sprzyjającym mieszkańcom, turystom oraz 
gospodarstwom rolnym. To takŜe teren atrakcyjny kulturowo i przyrodniczo, 

nastawiony na rozwój nowoczesnej infrastruktury, efektywnego rolnictwa  
i ekologicznych sektorów działalności gospodarczej. To gmina 
uwzględniająca dąŜenia oraz potrzeby lokalnej społeczności.  
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2. Wizja strategii rozwoju - cel generalny 

  

Określenie załoŜeń strategicznego planu rozwoju Miasta i Gminy Koprzywnica 

wymaga uprzedniego określenia wizerunku Gminy, do którego ustawicznie dąŜyć będą jej 

władze oraz mieszkańcy, przy moŜliwie najpełniejszym wykorzystaniu zasobów 

psychospołecznych, tkwiących w Gminie oraz w jej mikrospołecznym i makrospołecznym 

otoczeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprzywnica –to Miasto i Gmina atrakcyjna turystycznie, czysta 
ekologicznie, zasobna ekonomicznie dzięki: zmodernizowanej 

infrastrukturze technicznej, wyspecjalizowanemu rolnictwu i turystyce 
a takŜe wykształconym mieszkańcom oraz ich przedsiębiorczości. 

Gmina przyjazna mieszkańcom, inwestorom i gościom. 
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3. Cele strategiczne (obszary priorytetowe) 

 W dąŜeniu do urzeczywistnienia wizji rozwoju Miasta i Gminy Koprzywnica 

kluczową rolę odgrywa sformułowanie celów strategicznych, nakreślających kierunki 

zrównowaŜonego rozwoju pozostającego w harmonii z polityką regionu i państwa. 

 

Schemat 3: Cele strategiczne  
 

Cele strategiczne: 

1. Rozwój infrastruktury technicznej sprzyjającej poprawie jakości Ŝycia mieszkańców. 

2. Wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych i dochodów rolników. 

3. Stworzenie optymalnych warunków do rozwoju turystyki. 

4. Rozwój Ŝycia kulturalnego wśród mieszkańców gminy. 

5. Pobudzenie rozwoju gospodarczego gminy poprzez tworzenie klimatu przyjaznego 

przedsiębiorczości. 



Wizja, cele i działania  

 

Strategia Rozwoju Gminy Koprzywnicy na lata 2014-2020                                                   126 | 

S t r o n a  

 

 

3.1. Cele operacyjne 

Kolejny etap planowania strategicznego opiera się na operacyjnej interpretacji załoŜeń  

zawartych w celach strategicznych. Stąd niezbędne jest sformułowanie celów operacyjnych 

będących uszczegółowieniem celów strategicznych. 
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Schemat 4: Cele operacyjne 
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3.2. Cele szczegółowe – kierunki działań 

 

 Cele szczegółowe zajmują najniŜszą pozycję w hierarchii celów wynikających 

z planowania strategicznego, bowiem charakteryzują się najwyŜszym stopniem 

uszczegółowienia treści i odnoszą się do konkretnych działań, słuŜących realizacji 

sformułowanych uprzednio celów operacyjnych.  
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Schemat 5:  Kierunki działań  
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Tabela 37: Propozycje wskaźników do mierzenia celów zawartych w Strategii 

L.p. Cel operacyjny i propozycja wskaźnika Cel na 2020 

Instytucja odpowiadająca 
za monitorowanie 

wskaźnika 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Razem 
% 

wykonania 

1. 
Realizacja inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 

  

1.2. 
Liczba ludności korzystającej z nowo powstałej sieci 

kanalizacyjnej (w %) 20% 
Urząd Miasta i Gminy  

w Koprzywnicy  - - 5% 5% 10% - - 20% 100% 

1.3. Liczba km nowo powstałej sieci kanalizacyjnej 30 km 
Urząd Miasta i Gminy  

w Koprzywnicy  - - 7 km 7 km 16 km - - 30 km 100% 

1.5. Liczba zmodernizowanych gminnych ujęć wody 5 
Urząd Miasta i Gminy 

w Koprzywnicy  - 1 1 1 1 1 - 5 100% 

2. 
 Poprawa stanu technicznego dróg, rozbudowa infrastruktury okołodrogowej i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 

2.1. 
liczba km wyremontowanych dróg gminnych, 

powiatowych i wojewódzkich 20 km 
Urząd Miasta i Gminy  

w Koprzywnicy  - 2 km 5 km 5 km 4 km 4 km - 20 km 100% 

2.2. liczba km nowo wybudowanych dróg gminnych 10 km 
Urząd Miasta i Gminy  

w Koprzywnicy  - 2 km 2 km 3 km 3 km - - 10 km 100% 

2.3. liczba km nowo wybudowanych chodników 10 km 
Urząd Miasta i Gminy  

w Koprzywnicy  - 3 km 3 km 4 km 4 km - - 10 km 100% 

3. 
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

  

3.1. 
Liczba gospodarstw domowych korzystających z 

innowacyjnych technologii grzewczych 300 
Urząd Miasta i Gminy  

w Koprzywnicy  - 20 40 60 100 200 300 300 100% 

3.2. 
Liczba powstałych na terenie gminy źródeł energii 

odnawialnych 5 
Urząd Miasta i Gminy  

w Koprzywnicy  - - 1 1 1 1 1 5 100% 
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3.3. 

Ilość przeprowadzonych przedsięwzięć – szkoleń, 
warsztatów na temat odnawialnych źródeł energii i 
porad/pomocy w celu pozyskania środków np. na 
panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne itp. 500 

Urząd Miasta i Gminy  
w Koprzywnicy  

- 50 50 100 100 100 100 500 100% 

4. 
Modernizacja obiektów dydaktycznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych. 

  

4.1. 
Wartość inwestycji infrastrukturalnych w zakresie 

modernizacji obiektów dydaktycznych w zł 1 500 000 zł 
Urząd Miasta i Gminy  

w Koprzywnicy  - 250 000 zł 250 000 zł 250 000 zł 250 000 zł 250 000 zł 250 000 zł 1 500 000 zł 100% 

4.2. 
Wartość inwestycji infrastrukturalnych w zakresie 

modernizacji obiektów kulturalnych w zł 1 500 000 zł 
Urząd Miasta i Gminy  

w Koprzywnicy  - 250 000 zł 250 000 zł 250 000 zł 250 000 zł 250 000 zł 250 000 zł 1 500 000 zł 100% 

4.3. 
Wartość inwestycji infrastrukturalnych w zakresie 

modernizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych z zł 1 500 000 zł 
Urząd Miasta i Gminy  

w Koprzywnicy  - 250 000 zł 250 000 zł 250 000 zł 250 000 zł 250 000 zł 250 000 zł 1 500 000 zł 100% 

5. Rozwój gospodarstw ekologicznych  

5.1. 
Liczba gospodarstw prowadzących działalność 

ekologiczną 950 
Urząd Miasta i Gminy  

w Koprzywnicy  - 50 100 150 200 200 250 950 100% 

5.2. 
Liczba przeprowadzonych spotkań informacyjnych na 

temat ekologicznego rolnictwa 12 
Urząd Miasta i Gminy  

w Koprzywnicy  - 2 2 2 2 2 2 12 100% 

5.3. 
Powierzchnia upraw w gospodarstwach produkujących 

metodami ekologicznymi (ha) 200 
Urząd Miasta i Gminy  

w Koprzywnicy  - 30 30 30 30 30 50 200 100% 

6. Rozwój pozarolniczych form działalności gospodarczej   

6.1. Liczba utworzonych miejsc pracy poza rolnictwem 100 
Urząd Miasta i Gminy  

w Koprzywnicy  - 10 10 20 20 20 20 100 100% 

6.2 

Ilość przeprowadzonych przedsięwzięć o charakterze 
edukacyjnym – szkoleń, warsztatów na temat 
możliwości przekwalifikowania zawodowego 120 

Urząd Miasta i Gminy  
w Koprzywnicy  - 20 20 20 20 20 20 120 100% 

7. 
Wspieranie działań prowadzących do poprawy wydajności i jakości produktów rolnych 

  

7.1. 
Liczba przyznanych certyfikatów jakości na terenie 

gminy 20 
Urząd Miasta i Gminy  

w Koprzywnicy  - 3 3 3 3 3 5 20 100% 

7.2. 

Liczba zorganizowanych targów  dla rolników mających 
na celu zapoznanie uczestników z nowymi 

możliwościami podnoszącymi wydajność i jakość 
uprawianych produktów   6 

Urząd Miasta i Gminy  
w Koprzywnicy  - 1 1 1 1 1 1 6 100% 

7.3. 

Liczba rolników, którym udzielono pomocy w 
dostosowaniu się do norm opartych na prawodawstwie 

wspólnotowym poprzez częściowe pokrycie 
dodatkowych kosztów lub utraconych dochodów 

wynikających z nowych obowiązków 150 
Urząd Miasta i Gminy  

w Koprzywnicy  - 25 25 25 25 25 25 150 100% 

8. 
Wykorzystanie i ochrona zabytkowych obiektów wraz z ich otoczeniem 
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8.1. Liczba zrewitalizowanych zabytkowych obiektów 6 
Urząd Miasta i Gminy  

w Koprzywnicy  - 1 1 1 1 1 1 6 100% 

8.2. 
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych na 

terenach zabytkowych obiektów 20 
Urząd Miasta i Gminy  

w Koprzywnicy  - 3 3 3 3 3 5 20 100% 

8.3. 
Liczba przeprowadzonych zabiegów konserwacyjnych 

na terenie zabytkowych obiektów 6 
Urząd Miasta i Gminy  

w Koprzywnicy  - 1 1 1 1 1 1 6 100% 

9. 
Aktywna promocja oferty turystycznej 

  

9.1. 
Liczba instytucji i podmiotów zaangażowanych w 

tworzenie i funkcjonowanie systemu promocji turystyki 10 
Urząd Miasta i Gminy  

w Koprzywnicy  - 1 1 2 2 2 2 10 100% 

9.2. 
Liczba wydanych publikacji informacyjnych na temat 

walorów turystycznych gminy 12 
Urząd Miasta i Gminy  

w Koprzywnicy  - 2 2 2 2 2 2 12 100% 

9.3. Liczba turystów odwiedzających gminę 1000 
Urząd Miasta i Gminy  

w Koprzywnicy  - 100 100 200 200 200 200 1000 100% 

10. 
Rozwój jakości infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 

  

10.1. 
Wartość inwestycji przeznaczonych na budowę i 

modernizację infrastruktury turystycznej w zł 1 500 000 
Urząd Miasta i Gminy  

w Koprzywnicy  - 250 000 zł 250 000 zł 250 000 zł 250 000 zł 250 000 zł 250 000 zł 1 500 000 zł 100% 

10.2. 
Powierzchnia terenów przeznaczonych na rozwój funkcji 

turystycznej (ha) 2,5 ha 
Urząd Miasta i Gminy  

w Koprzywnicy  - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 2,5 100% 

10.3. Liczba km nowo wybudowanych ścieżek rowerowych 20 km 
Urząd Miasta i Gminy  

w Koprzywnicy  - 2 2 2 4 5 5 20 100% 

11. 
Zwiększenie dostępu do kultury jako sposobu spędzania czasu wolnego 

  

11.1. Liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalnych  60 
Urząd Miasta i Gminy  

w Koprzywnicy  - 10 10 10 10 10 10 60 100% 

11.2. 
Liczba zorganizowanych wycieczek do obiektów 

kulturalnych na terenie gminy 24 
Urząd Miasta i Gminy  

w Koprzywnicy  - 4 4 4 4 4 4 24 100% 
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11.3. 
Liczba nowych, powołanych do życia zajęć o charakterze 

kulturalnym prowadzona przez MGOKiS oraz szkoły 25 

MGOKiS oraz szkoły z 
terenu gminy 
Koprzywnica - 2 3 5 5 5 5 25 100% 

12. 
Rozwój i modernizacja infrastruktury kulturalnej 

  

12.1. 
Liczba odnowionych obiektów zabytkowych i 

historycznych 6 
Urząd Miasta i Gminy  

w Koprzywnicy  - 1 1 1 1 1 1 6 100% 

12.2. 

Kwota przeznaczona na doposażenie 
instytucji/obiektów kulturalnych działających na terenie 

gminy 

1 500 000 zł 
Urząd Miasta i Gminy  

w Koprzywnicy  - 250 000 zł 250 000 zł 250 000 zł 250 000 zł 250 000 zł 250 000 zł 1 500 000 zł 100% 

13. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy 

13.1. Powierzchnia terenów inwestycyjnych (ha) 10 ha 
Urząd Miasta i Gminy  

w Koprzywnicy  - 2 ha 2 ha 2 ha 2 ha 2 ha - 10 ha 100% 

13.2. Powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych (ha) 5 ha 
Urząd Miasta i Gminy  

w Koprzywnicy  - - - 1 ha 1 ha 3 ha - 5 ha 100% 

13.3. 
Powierzchnia terenów pod budownictwo mieszkaniowe 

(ha) 5 ha 
Urząd Miasta i Gminy  

w Koprzywnicy  - - - 1 ha 1 ha 3 ha - 5 ha 100% 

14. 
Wspieranie powstawania nowych oraz kreowanie warunków sprzyjających już istniejącycm podmiotom gospodarczym w oparciu o lokalne zasoby 

  

14.1. 
Liczba nowych zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w Ewidencji Podmiotów Gospodarczych 50 
Urząd Miasta i Gminy w 

Koprzywnicy  - 5 5 10 10 10 10 50 100% 

14.2. 
Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych z 

Ewidencji Podmiotów Gospodarczych 10 
Urząd Miasta i Gminy w 

Koprzywnicy  2 2 2 1 1 1 1 6 100% 

14.3. Liczba osób zarejestrowanych bezrobotnych w PUP 100 OPS w Koprzywnicy 200 180 160 145 130 110 100 100 100% 
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Tabela 38: Propozycje zadań inwestycyjnych do 2020 roku 

L.p. Nazwa zadania Lata 
realizacji 

Źródła środków 

1. Budowa kanalizacji w sołectwach: Zbigniewice Kolonia, 
Zbigniewice Wieś i Niedźwice 

2016-
2017 

Środki własne 
JST, środki z UE 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. 
Niedźwice, Zbigniewice Wieś, Zbigniewice Kolonia i 
Dmosice w Gminie Koprzywnica 

2016-
2020 

Środki własne 
JST, środki z UE 

3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. 
Gnieszowice i Trzykosy w Gminie Koprzywnica 

2016-
2020 

Środki własne 
JST, środki z UE 

4. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. 
Błonie i Sośniczany w Gminie Koprzywnica 

2016-
2020 

Środki własne 
JST, środki z UE 

5.  Rewitalizacja Miasta Koprzywnica wraz z Zespołem 
Klasztornym (odnowienie Kościoła w tym w zabytki 
ruchome: ołtarze, organy, detale architektoniczne, 
polichromie, elewacje, wieŜa Opactwa, 
zagospodarowanie terenu Ogrodu Pocysterskiego; 
rozbudowa/modernizacja budynków klasztornych na 50 
miejsc noclegowych, zagospodarowanie byłej 
„Opatówki” na Dom Opieki Społecznej) i Kościołem 
Matki BoŜej RóŜańcowej w Rynku (modernizacja muru 
kościelnego) + budowa kanalizacji burzowej + 
modernizacja ul. 11 listopada i Rynek 

2017-
2018 

Środki własne 
JST, środki z UE 

6. Modernizacja drogi gminnej Krzcin-Łukowiec + chodnik 
wzdłuŜ drogi 

2016-
2017 

Środki własne 
JST, środki z UE 

7. Modernizacja drogi gminnej  
w Sośniczanach + chodnik wzdłuŜ drogi 

2017-
2018 

Środki własne 
JST, środki UE 

8.  Modernizacja drogi gminnej  
w Mieście Koprzywnica ul. Osiecka 

2017-
2018 

Środki własne 
JST, środki z UE 

9. DoposaŜenie świetlicy w Dmosicach  2019 Środki własne 
JST 

10. DoposaŜenie świetlicy w Beszycach 2019 Środki własne 
JST 

11. Modernizacja świetlicy wraz z jej doposaŜeniem w 
Ciszycy  

2016 Środki własne 
JST 

12. Modernizacja świetlicy wraz z jej doposaŜeniem w 
Postronnej 

2016 Środki własne 
JST 

13. Zakup i wymiana oświetlenia ulicznego w Koprzywnicy 2015 Środki własne 
JST, środki z UE 

14. Zakup i wymiana oświetlenia ulicznego w Kamieńcu 2016 Środki własne 
JST, środki z UE 

15. Zakup i wymiana oświetlenia ulicznego w Krzcinie 2017 Środki własne 
JST, środki z UE 

16. Modernizacja drogi powiatowej  
w Niedźwicach + chodnik wzdłuŜ drogi 

2019 50% - gmina 50% 
- powiat 

17. Dokończenie ścieŜki rowerowej i zagospodarowanie 
terenów wokół zalewu 

2016 Środki własne 
JST, środki z UE 

18. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Kamieniec i Beszyce 

2019 Środki własne 
JST, środki z UE 
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19. Termomodernizacja remizy OSP  
w Krzcinie 

2016 Środki własne 
JST, środki z UE 

20. Budowa placu zabaw w Kamieńcu 2020 Środki własne 
JST, środki z UE 

21. DoposaŜenie placu zabaw w Postronnej 2020 Środki własne 
JST, środki z UE 

22. Rozbudowa stadionu w Koprzywnicy 2020 Środki własne 
JST, środki z UE 

23. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Koprzywnicy 

2016-
2020 

Środki własne 
JST, środki z UE 

24. Budowa świetlic wiejskich w msc. Błonie i Łukowiec 2016-
2019 

Środki własne 
JST, środki z UE 

25. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy poprzez 
przygotowanie terenów inwestycyjnych w msc. Błonie  
i Koprzywnica 

2016-
2019 

Środki własne 
JST, środki z UE 

26. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. 
Krzcin, Łukowiec, Ciszyca, Kamieniec, ŚwięŜyce w 
Gminie Koprzywnica 

2016-
2020 

Środki własne 
JST, środki z UE 

27. Przekwalifikowanie  i budowa drogi gminnej w 
Trzykosach na odcinku: Trzykosy- Postronna, Trzykosy- 
Jachimowice 

 
2016-
2018 

Środki własne 
JST, środki z UE 

28. Remont, odbudowa nawierzchni dróg wewnętrznych tj. 
transportu rolnego w Trzykosach, połoŜonych wzdłuŜ 
rzeki Koprzywianki (utwardzenie kruszywem ) 

 
2016-
2017 

Środki własne 
JST 

29. Budowa nawierzchni zatoki przystankowej w 
Trzykosach, Krzcinie i innych sołectwach w których 
istnieje taka potrzeba na terenie gminy. 

 2015 50%-gmina, 50%-
powiat 

30. Termomodernizacja budynku  remizy OSP w Trzykosach 
(wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej  
i drzwiowej) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół 
remizy, budowa parkingu z kostki brukowej 
 i zabezpieczenie osuwającej się skarpy za remizą.  

2016-
2017 

Środki własne 
JST, środki z UE 

31. Budowa boiska sportowego do piłki noŜnej (obok placu 
zabaw  i altany wiejskiej) wraz z oświetleniem całego 
terenu 

2016 Środki własne 
JST, 

32. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Trzykosach 2016-
2017 

Środki własne 
JST, 

33. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w 
miejscowościach  Postronna i Beszyce w gminie 
Koprzywnica  

2019-
2020 

Środki własne 
JST, środki z UE 

34.  Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w 
Niedźwicach 

2019-
2020 

Środki własne 
JST, środki z UE 
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4. Źródła finansowania 

Zadanie do realizacji zapisane w „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Koprzywnica na 

lata 2014-2020” mogą być wsparte z następujących programów: 

1. „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 

2. „Regionalny Program Środki własne JST, środki z UE Operacyjny Województwa 

Świętokrzyskiego  

na lata 2014-2020”  

3. ,,Fundacja Wspomagania Wsi” 

4. ,, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności”  

NajwaŜniejsze zadania realizowane w ramach tego Programu związane są  

z tworzeniem dogodnych warunków dla rozwoju miejscowości, aktywizacją ludności 

wiejskiej, projektami związanymi z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym  

z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi 

oraz podniesieniem atrakcyjności turystycznej danej miejscowości. 

 

Celem Fundacji jest wspomaganie inicjatyw gospodarczych i społecznych 

mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatyw związanych z poprawą stanu infrastruktury 

obszarów wiejskich, poprawa warunków Ŝycia i gospodarowania na wsi, rozwój społeczny               

i kulturalny wsi, rozwój oświaty wśród ludności wsi, ochrona środowiska naturalnego, 

wspieranie rozwoju niekonwencjonalnych źródeł energii, organizowanie opieki społecznej na 

wsi, pomoc dla mieszkańców obszarów wiejskich. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

udzielanie ze środków pienięŜnych Fundacji kredytów przez banki, z którymi Fundacja ma 

podpisane umowy o współpracy, na realizacje przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie 

działalności objętej celami statutowymi,  udzielanie dotacji lub zwrotnej pomocy finansowej 

na warunkach preferencyjnych na realizacje przedsięwzięć, prowadzenie doradztwa 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Fundacja Wspomagania Wsi 
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techniczno-ekonomicznego, prowadzenie szkoleń, popularyzowanie wiedzy teoretycznej  

i praktycznej, organizowanie zaopatrzenia technicznego wspomaganych przedsięwzięć. 

 

Fundacja działa na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji                 

i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego                  

i społecznego, a jednocześnie wspiera procesy transformacji w innych krajach Europy 

Środkowo-Wschodniej. PAFW urzeczywistnia swoje cele poprzez realizację programów                              

w następujących obszarach tematycznych: Inicjatywy w zakresie edukacji, Rozwój 

społeczności lokalnych, Obywatel w demokratycznym państwie prawa i Dzielenie się 

polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji. W działaniach na terenie Polski 

Fundacja koncentruje się obecnie na inicjatywach edukacyjnych, słuŜących przede wszystkim 

wyrównywaniu szans, a takŜe na wyzwalaniu i umacnianiu energii obywatelskiej w miejscach 

wymagających szczególnego wsparcia. Wsparcie ze strony Fundacji moŜna uzyskać tylko            

w ramach jej programów. Zainteresowani uzyskaniem finansowego wsparcia ze strony 

PAFW ubiegają się o dotacje składając wniosek bezpośrednio u realizatora określonego 

programu. Decyzje w sprawie przyznania dotacji podejmują komisje ekspertów powoływana 

przez Fundację. 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW) 
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Tabela 39: MoŜliwość finansowania zadań z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2014-2020 

Oś 
prioryteto

wa 

Wspa
rcie 
UE 

Cel tematyczny Priorytety inwestycyjne 

Cele 
szczegółowe 
priorytetów 

inwestycyjnych 

Wspólne i specyficzne 
dla programu 

wskaźniki rezultatu 
odpowiadające 

poszczególnym celom 
szczegółowym 

Typy beneficjentów Grupy docelowe Rodzaje działań 

8. Rozwój 
edukacji i 
aktywne 
społeczeńst
wo 

13,63 
mln € 

8.Promowanie 
trwałego i 
wysokiej jakości 
zatrudnienia 
oraz wsparcie 
mobilności 
pracowników 

8.10. aktywne i zdrowe 
starzenie się 

Cel 
szczegółowy: 
Wspieranie 
wydłuŜenia 
aktywności 
zawodowej 
osób w wieku 
produkcyjnym 
 

Liczba osób, które po 
opuszczeniu programu 
podjęły pracę lub 
kontynuowały 
zatrudnienie 
 

Wszystkie podmioty z 
wyłączeniem osób 
fizycznych (nie dotyczy 
osób prowadzących 
działalność gospodarczą lub 
oświatową na podstawie 
przepisów odrębnych 

- Przedsiębiorcy i ich 
Pracownicy, w tym w 
szczególności pracownicy 
pracujący w warunkach 
szkodliwych dla zdrowia, 
- osoby powyŜej 50 roku 
Ŝycia, 
- osoby nieaktywne 
zawodowo 

1. podnoszenie aktywności 
zawodowej osób powyŜej 50 
roku Ŝycia  

2. przeciwdziała nie 
przedwczesnemu opuszczaniu 
rynku pracy przez osoby w 
wieku produkcyjnym, 
szczególnie ze względów 
zdrowotnych  

 
29,99 
mln € 

10. 
Inwestowanie w 

kształcenie, 
szkolenie oraz 

szkolenie 
zawodowe na 

rzecz 
zdobywania 

umiejętności i 
uczenia się przez 

całe Ŝycie 

10.1. Ograniczenie i 
zapobieganie 
przedwczesnemu kończeniu 
nauki szkolnej oraz 
zapewnianie równego 
dostępu do dobrej jakości 
wczesnej edukacji 
elementarnej oraz 
kształcenia podstawowego, 
gimnazjalnego i 
ponadgimnazjalnego, z 
uwzględnieniem 
formalnych, nieformalnych 
i pozaformalnych ścieŜek 
kształcenia 
umoŜliwiających ponowne 
podjęcie kształcenia i 
szkolenia.  

Cel 
szczegółowy: 
Poprawa 
dostępu do 
wysokiej 
jakości 
edukacji, w tym 
edukacji 
przedszkolnej.  
 

Liczba przedszkoli, 
które funkcjonują 2 lata 
po uzyskaniu 
dofinansowania ze 
środków EFS  
 
Liczba nauczycieli 
prowadzących zajęcia z 
wykorzystaniem TIK  

Wszystkie podmioty z 
wyłączeniem osób 
fizycznych (nie dotyczy 
osób prowadzących 
działalność gospodarczą lub 
oświatową na podstawie 
przepisów odrębnych, 
Policja 

- dzieci w wieku 
przedszkolnym, w tym dzieci 
z niepełnosprawnościami 
określone w ustawie o 
systemie oświaty, 
- uczniowie i 
wychowankowie 
szkół/placówek 
prowadzących kształcenie 
ogólne oraz specjalne, w tym 
z niepełnosprawnościami (z 
wyłączeniem słuchaczy szkół 
dla dorosłych), 
- nauczyciele kształcenia 
ogólnego oraz specjalnego, 
- pracodawcy 
- partnerzy społeczno – 
gospodarczy 

1. zmniejszania dysproporcji w 
upowszechnianiu edukacji 
przedszkolnej pomiędzy 
miastem a wsią oraz 
wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnym 

2. przeciwdziałania 
rozwarstwieniu społecznemu i 
segregacji w edukacji 
prowadzonej w szkołach i 
placówkach kształcenia 
podstawowego i 
ponadpodstawowego (w tym 
szkół/placówek specjalnych), 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
wyrównywania dysproporcji 
pomiędzy obszarami miast i 
wsi 
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3. rozwój nowoczesnego 
nauczania na wszystkich 
progach edukacji kształcenia 
podstawowego i 
ponadpodstawowego poprzez 
upowszechnianie metod pracy 
z praktycznym wykorzystaniem 
narzędzi TIK ( połączone ze 
wzmacnianiem kompetencji 
zawodowych nauczycieli w 
zakresie praktycznego ich 
wykorzystania). 

4. rozwój wysokiej jakości 
szkolnictwa 
ponadpodstawowego 

5. kontynuacja wdraŜania załoŜeń 
rządowego programu „Cyfrowa 
szkoła” w obszarach e - 
nauczyciel e - szkoła 

 
5,45 
mln € 

10.2 Wyrównywanie 
dostępu do uczenia się 
przez całe Ŝycie o 
charakterze formalnym, 
nieformalnym i 
pozaformalnym wszystkich 
grup wiekowych, 
poszerzanie wiedzy, 
podnoszenie umiejętności i 
kompetencji siły roboczej 
oraz promowanie 
elastycznych ścieŜek 
kształcenia , w tym poprzez 
doradztwo zawodowe i 
potwierdzanie nabytych 
kompetencji  
 

Cel 
szczegółowy: 
Upowszechniani
e uczestnictwa 
osób dorosłych 
w kształceniu  
 

Liczba osób, które 
nabyły kompetencje w 
ramach lub po 
opuszczeniu programu  
 

Wszystkie podmioty z 
wyłączeniem osób 
fizycznych (nie dotyczy 
osób prowadzących 
działalność gospodarczą lub 
oświatową na podstawie 
przepisów odrębnych 

- osoby dorosłe podnoszące 
kompetencje we własnym 
zakresie (w tym osoby z 
niepełnosprawnościami) 

1. upowszechnianie uczenia się w 
róŜnych sytuacjach i przez całe 
Ŝycie 

19,08 
mln € 

10.3 BIS lepsze 
dopasowywanie systemów 
kształcenia i szkolenia do 
potrzeb rynku pracy, 

Cel 
szczegółowy: 
Poprawa jakości 
i 

Liczba osób, które 
uzyskały kwalifikacje 
po opuszczeniu 
programu (C)  

Wszystkie podmioty z 
wyłączeniem osób 
fizycznych (nie dotyczy 
osób prowadzących 

- uczniowie szkół/placówek 
kształcenia zawodowego, 
- nauczyciele kształcenia 
zawodowego, 

1. dostosowywanie kształcenia 
zawodowego do wymagań rynku 
pracy 

2. zwiększanie kompetencji 
uczniów i słuchaczy szkół 
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ułatwianie przechodzenia z 
etapu kształcenia do etapu 
zatrudnienia oraz 
wzmacnianie systemów 
kształcenia i szkolenia 
zawodowego i ich jakości, 
w tym poprzez mechanizmy 
prognozowania 
umiejętności, dostosowania 
programów nauczania oraz 
tworzenia i rozwoju 
systemów uczenia się 
poprzez praktyczną naukę 
zawodu realizowaną w 
ścisłej współpracy z 
pracodawcami  

upowszechnieni
e kształcenia 
zawodowego  

 
Liczba uczniów szkół i 
placówek kształcenia 
zawodowego objętych 
wsparciem w 
programie, 
uczestniczących w 
kształceniu lub 
pracujących po 6 
miesiącach po 
ukończeniu nauki  

działalność gospodarczą lub 
oświatową na podstawie 
przepisów odrębnych 

- szkoły/placówki prowadzące 
kształcenie zawodowe oraz 
ustawiczne, 
- pracodawcy/przedsiębiorcy/ 
uczelnie, 
- partnerzy społeczno 
– gospodarcz 

zawodowych, 
3. doskonalenie umiejętności 

nauczycieli zawodu we 
współpracy z uczelniami i z 
pracodawcami/ 
przedsiębiorcami, jako część 
projektów wspierających 
edukację kształcenia 
zawodowego. 

4. tworzenie centrów kształcenia 
zawodowego i wsparcie usług 
przez nie realizowanych 

9. 
Włączenie 
społeczne i 
walka z 
ubóstwem 

27,26 
mln € 

9. Promowanie 
włączenia 

społecznego, 
walka z 

ubóstwem i 
wszelką 

dyskryminacją 

9.4. Aktywne włączenie, w 
tym z myślą o promowaniu 
równych szans oraz 
aktywnego uczestnictwa i 
zwiększaniu szans na 
zatrudnienie  

Cel 
szczegółowy: 
Wspieranie 
aktywizacji 
społecznej i 
zawodowej 
osób 
wykluczonych i 
zagroŜonych 
wykluczeniem 
społecznym  

Liczba osób 
pracujących po 
opuszczeniu programu 
(łącznie z pracującymi 
na własny rachunek)  
 
Liczba osób 
pracujących 6 miesięcy 
po opuszczeniu 
programu (łącznie z 
pracującymi na własny 
rachunek)  

Wszystkie podmioty z 
wyłączeniem osób 
fizycznych (nie dotyczy 
osób prowadzących 
działalność gospodarczą lub 
oświatową na podstawie 
przepisów odrębnych, 
Policja 

- Osoby wykluczone lub 
zagroŜone wykluczeniem 
społecznym. 
- Otoczenie osób 
wykluczonych lub 
zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym, 
w zakresie niezbędnym do 
wsparcia osób wykluczonych 
lub zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym w 
ramach programu. 

1. kompleksowa i 
zindywidualizowana 
aktywizacja społeczno 

–zawodowa, wykorzystująca w 
zaleŜności od potrzeb elementy 
aktywizacji edukacyjnej, 
zdrowotnej, kulturalnej, 
społecznej i zawodowej, 
obejmująca 
2. monitoring problemów 

społecznych słuŜących 
diagnozie przyczyn, skali oraz 
przestrzennego zróŜnicowania 
występujących problemów 
społecznych w regionie, 
monitorowanie działalności 
instytucji sprzyjających 
aktywnej integracji 

51,80 
mln € 

9.7. Ułatwianie dostępu do 
przystępnych cenowo, 
trwałych oraz wysokiej 
jakości usług, w tym opieki 
zdrowotnej i usług 
socjalnych świadczonych w 

Cel 
szczegółowy: 
Poprawa 
dostępności do 
wysokiej 
jakości usług 

Liczba osób w 
niekorzystnej sytuacji 
społecznej 
poszukujących pracy, 
uczestniczących w 
kształceniu lub 

Wszystkie podmioty z 
wyłączeniem osób 
fizycznych (nie dotyczy 
osób prowadzących 
działalność gospodarczą lub 
oświatową na podstawie 

- osoby wykluczone lub 
zagroŜone wykluczeniem 
społecznym oraz ich 
otoczenie, 
- rodziny oraz ich dzieci, w 
tym z problemami 

1. usług o charakterze 
profilaktycznym (świetlic i 
klubów w tym sportowych, 
ognisk wychowawczych, 
placówek wsparcia dziennego, 
doradztwa rodzinnego i 
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interesie ogólnym  społecznych i 
zdrowotnych  
 

szkoleniu, 
zdobywających 
kwalifikacje, 
pracujących (łącznie z 
prowadzącymi 
działalność na własny 
rachunek) po 
opuszczeniu programu 
(C)  

przepisów odrębnych, 
Policja 

opiekuńczo -
wychowawczymi, 
- dzieci w zakresie wczesnego 
wykrywania wad wrodzonych 
i szczepień ochronnych, 
- pensjonariusze placówek 
opiekuńczych, 
- osoby funkcjonujące w 
ramach rodzinnej i 
instytucjonalnej pieczy 
zastępczej, 
-osoby zaleŜne, osoby 
sprawujące opiekę nad osobą 
zaleŜną lub po zakończonym 
okresie sprawowania opieki 

psychologicznego np. ośrodki 
wsparcia rodziny, słuŜące 
pomocą rodzinie i 
przeciwdziałające moŜliwym 
patologiom, zaangaŜowania w 
wolontariat), 

2. usług o charakterze 
opiekuńczym w formie 
instytucjonalnej i 
pozainstytucjonalne 

9,54 
mln € 

9.8. wspieranie 
przedsiębiorczości 
społecznej i integracji 
zawodowej w  
przedsiębiorstwach 
społecznych oraz ekonomii 
społecznej i solidarnej w 
celu ułatwiania dostępu do 
zatrudnienia.  

Cel 
szczegółowy: 
Wzmocnienie 
sektora 
ekonomii 
społecznej  
 

Liczba miejsc pracy 
utworzonych w 
przedsiębiorstwach 
społecznych  
 
Liczba miejsc pracy 
istniejących co najmniej 
30 miesięcy, 
utworzonych w 
przedsiębiorstwach 
społecznych  

Wszystkie podmioty z 
wyłączeniem osób 
fizycznych (nie dotyczy 
osób prowadzących 
działalność gospodarczą lub 
oświatową na podstawie 
przepisów odrębnych), w 
tym np. LGD 

- podmioty ekonomii 
społecznej, 
- osoby i podmioty planujące 
rozpocząć działalność 
gospodarczą w obszarze 
ekonomii społecznej (w tym 
JST, organizacje 
pozarządowe), 
- podmioty wspierające sektor 
ekonomii społecznej 

1.  kompleksowe usługi na rzecz 
rozwoju sektora ekonomii 
społecznej, 

2.  wspiera nie zatrudnienia w 
sektorze ekonomii społecznej 
poprzez tworzenie nowych i 
wsparcie istniejących 
podmiotów ekonomii 
społecznej, 

3.  tworzenie regionalnych i 
lokalnych partnerstw na rzecz 
rozwoju ekonomii społecznej i 
przedsiębiorczości społecznej, 
w tym klastrów ekonomii 
społecznej, 

4. koordynacja i monitoring 
działań w zakresie ekonomii 
społecznej 

10. Otwarty 
rynek pracy 

68,16 
mln € 

8. Promowanie 
trwałego i 

wysokiej jakości 
zatrudnienia 

oraz wsparcie 
mobilności 

pracowników 

8.5. Dostęp do zatrudnienia 
dla osób poszukujących 
pracy i osób biernych 
zawodowo, w tym 
długotrwale bezrobotnych 
oraz oddalonych od rynku 
pracy, takŜe poprzez 
lokalne inicjatywy na rzecz 

Cel 
szczegółowy: 
Zwiększenie 
dostępu do 
zatrudnienia i 
wspieranie 
aktywności 
zawodowej  

Liczba osób 
pracujących po 
opuszczeniu programu 
(łącznie z pracującymi 
na własny rachunek)  
 
Liczba osób, które 
uzyskały kwalifikacje 

Wszystkie podmioty z 
wyłączeniem osób 
fizycznych (nie dotyczy 
osób prowadzących 
działalność gospodarczą lub 
oświatową na podstawie 
przepisów odrębnych), w 
tym np. LGD 

- osoby pozostające bez 
zatrudnienia w tym 
zarejestrowane w 
powiatowym/miejskim 
urzędzie pracy jako 
bezrobotne, 
- osoby znajdujące się w 
szczególnej sytuacji na rynku 

1. pomoc w aktywnym 
poszukiwaniu pracy poprzez 
pośrednictwo pracy i 
doradztwo zawodowe, w tym 
Indywidualne Plany Działania, 

2. podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych i ich dopasowanie 
do potrzeb rynku pracy (m.in. 
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zatrudnienia oraz 
wspieranie mobilności 
pracowników  

po opuszczeniu 
programu  
 
Liczba osób 
pracujących 6 miesięcy 
po opuszczeniu 
programu (łącznie z 
pracującymi na własny 
rachunek)  

pracy, w szczególności: 
długotrwale bezrobotne, z 
niepełnosprawnościami w 
wieku 
25 – 30 lat, powyŜej 50 roku 
Ŝycia, 
- osoby odchodzące z 
rolnictwa, 
- osoby pracujące, 
- pracodawcy w zakresie 
działań EURES 

szkolenia zawodowe, 
specjalistyczne kursy, studia 
podyplomowe i uzupełniające) 

3. pomoc w zdobyciu 
doświadczenia zawodowego 
(m.in. staŜe, praktyki, 
subsydiowanie zatrudnienia, 
wsparcie adaptacyjne w 
miejscu pracy, doposaŜenie i 
wyposaŜenie stanowiska pracy, 
wolontariat zatrudnienie 
wspomagane dla osób z 
niepełnosprawnościami), 

4. zapobieganie dezaktualizacji 
kwalifikacji zawodowych 
rodziców/opiekunów (ze 
szczególnym uwzględnieniem 
kobiet) w okresie pełnienia 
opieki nad osobą zaleŜną, m.in. 
poprzez szkolenia i kursy, 

5. wspieranie aktywizacji 
rodziców/opiekunów (ze 
szczególnym uwzględnieniem 
kobiet), którzy chcą powrócić 
na rynek pracy po okresie 
sprawowania opieki nad osobą 
zaleŜną, 

6. wspieranie wolontariatu jako 
etapu przygotowującego do 
zatrudnienia (w tym np. 
poprzez szkolenia i doradztwo), 

7. zwiększanie mobilności 
przestrzennej (regionalnej) 
pracowników oraz osób 
poszukujących pracy (np. 
jednorazowy dodatek 
relokacyjny), wyłącznie w 
obrębie województwa 
świętokrzyskiego. 

8. upowszechnianie elastycznych 



Wizja, cele i działania  

147 | S t r o n a                                                                   Strategia Rozwoju Gminy Koprzywnica na lata 2014 - 2020 

 

form zatrudnienia (telepraca, 
praca rotacyjna, praca w 
niepełnym wymiarze czasu), 
zatrudnienie wspomagane dla 
osób z niepełnosprawnościami 

9. działania dotyczących EURES 
związane z bezpośrednim 
świadczeniem usług dla 
bezrobotnych, poszukujących 
pracy i pracodawców 

. 
64,48 
mln € 

8.7. Praca na własny 
rachunek, przedsiębiorczość 
i tworzenie przedsiębiorstw, 
w tym innowacyjnych 
mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw  

Cel 
szczegółowy: 
Wspieranie 
samozatrudnieni
a i 
przedsiębiorczo
ści  

Liczba utworzonych 
mikroprzedsiębiorstw 
działających 30 
miesięcy po uzyskaniu 
wsparcia finansowego  
 
Liczba utworzonych 
miejsc pracy w ramach 
udzielonych z EFS 
środków na podjęcie 
działalności 
gospodarczej  

Wszystkie podmioty z 
wyłączeniem osób 
fizycznych (nie dotyczy 
osób prowadzących 
działalność gospodarczą lub 
oświatową na podstawie 
przepisów odrębnych), w 
tym np. LGD 

- osoby pracujące oraz 
pozostające bez zatrudnienia, 
- studenci i pracownicy 
naukowi/naukowo 
- dydaktyczni uczelni 
zamierzający rozpocząć 
prowadzenie działalności 
gospodarczej w formie 
przedsiębiorczości 
akademickiej, 
- osoby odchodzące z 
rolnictwa 

1. wsparcie doradczo - 
szkoleniowe dla osób 
planujących rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, w 
tym w formie 
przedsiębiorczości 
akademickiej, 

2. bezzwrotne wsparcie finansowe 
na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej oraz wsparcie 
pomostowe 

3. zwrotne wsparcie finansowe na 
rozpoczęcie działalności 
gospodarczej (np. w formie 
mikropoŜyczek) 
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40,90 
mln € 

8.9. Przystosowanie 
pracowników, 
przedsiębiorstw i 
przedsiębiorców do zmian  

Cel 
szczegółowy: 
Wzmacnianie 
adaptacyjności 
przedsiębiorstw 
i ich 
pracowników  

Liczba osób, które 
nabyły kompetencje w 
ramach lub po 
opuszczeniu programu  
Liczba osób, które po  
opuszczeniu programu 
podjęły pracę lub 
kontynuowały 
zatrudnienie  
Liczba osób 
znajdujących się w 
lepszej sytuacji na 
rynku pracy 6 miesięcy 
po opuszczeniu 
programu  

Wszystkie podmioty z 
wyłączeniem osób 
fizycznych (nie dotyczy 
osób prowadzących 
działalność gospodarczą lub 
oświatową na podstawie 
przepisów odrębnych 

- Przedsiębiorstwa oraz ich 
pracownicy, w tym 
pracownicy przewidziani do 
zwolnienia lub zagroŜeni 
zwolnieniem z pracy, 
- Przedsiębiorstwa i 
pracownicy przedsiębiorstw 
przechodzących procesy 
restrukturyzacyjne, 
- Osoby, które utraciły pracę z 
przyczyn dotyczących 
zakładu pracy, 
- Pracownicy naukowi 
jednostek naukowych, 
- Pracownicy naukowi, 
naukowo–dydaktyczni, 
dydaktyczni uczelni, 
- Doktoranci. 
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Tabela 40: MoŜliwość finansowania zadań JST z RPOWŚ 2014-2020 

 

Oś 

prioryte

towa 

Wsparci

e UE 
Cel tematyczny Priorytety inwestycyjne 

Cele 

szczegółowe 

priorytetów 

inwestycyjnych 

Wspólne i specyficzne 

dla programu 

wskaźniki rezultatu 

odpowiadające 

poszczególnym celom 

szczegółowym 

Typy beneficjentów Grupy docelowe Rodzaje działań 

Oś 
prioryte
towa 2 

68,16 
mln 
euro 

Cel główny 
przedmiotowej 
osi priorytetowej 
realizowany 
będzie w oparciu 
o realizację Celu 
Tematycznego 2 
Zwiększanie 
dostępności, 
stopnia 
wykorzystania i 
jakości TIK, Celu 
tematycznego 3 
Wzmacnianie 
konkurencyjności 
MŚP oraz Celu 
tematycznego 9 
Promowanie 
włączenia 
społecznego, 
walka z 
ubóstwem i 
wszelką 
dyskryminacją, 
które 
bezpośrednio 
wpływają na 
rozwój 
przedsiębiorczości 

3.1. Promowanie 
przedsiębiorczości, w 
szczególności poprzez 
ułatwianie gospodarczego 
wykorzystywania nowych 
pomysłów oraz sprzyjanie 
tworzeniu nowych firm, w 
tym również poprzez 
inkubatory 
przedsiębiorczości. 

Wzrost liczby 
trwałych miejsc 
pracy w 
przedsiębiorstw
ach 

Liczba nowo 
utworzonych miejsc 
pracy 

Typy beneficjentów:  
Mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność na 
terenie województwa 
świętokrzyskiego, 
przedsiębiorstwa 
społeczne, instytucje 
otoczenia biznesu z terenu 
województwa 
świętokrzyskiego, jednostki 
samorządu terytorialnego 
województwa 
świętokrzyskiego, 
wojewódzkie samorządowe 
osoby prawne. 

Mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa, osoby 
fizyczne, w tym absolwenci 
szkół wyższych, planujące 
założenie działalności 
gospodarczej. 

1.wsparcia mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw na 
wczesnym etapie rozwoju 
2. wsparcia mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw we 
wprowadzaniu na rynek nowych 
produktów/usług, 
3. rozwoju inkubatorów 
przedsiębiorczości oraz ośrodków 
wspierających przedsiębiorczość 
akademicką, 
4. tworzenia nowej i rozwoju 
istniejącej infrastruktury na rzecz 
rozwoju gospodarczego  
(w tym na obszarach 
powojskowych, 
poprzemysłowych, pokolejowych 
i popegeerowskich), 
5. wsparcia istniejących 
przedsiębiorstw społecznych, 

Oś 34,08 Nie ma  4.1. wspieranie Zwiększenie 1.Udział produkcji -  Jednostki samorządu Nie ma wskazanej 1.wytwarzania energii 
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prioryte
towa 3 

mln 
euro 

wytwarzania  
i dystrybucji energii 
pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych 

produkcji 
energii w 
województwie 
świętokrzyskim, 
pochodzących 
ze źródeł 
odnawialnych, 
oraz budowa 
systemów 
dystrybucji 
energii ze 
źródeł 
odnawialnych. 

energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych w 
produkcji energii 
elektrycznej ogółem 
2. Liczba 
wybudowanych 
jednostek wytwarzania 
energii cieplnej z OZE 
3. Liczba 
wybudowanych 
jednostek wytwarzania 
energii elektrycznej z 
OZE 

terytorialnego,  
-  przedsiębiorstwa duże, 
średnie, małe, mikro 
prowadzące działalność na 
terenie województwa 
świętokrzyskiego,  
-  uczelnie,  
-  związki i stowarzyszenia 
JST,  
-  podmioty lecznicze 
wykonujące na terenie 
województwa 
świętokrzyskiego 
działalność leczniczą 
finansowaną ze środków 
publicznych,  
-  państwowe jednostki 
budżetowe,  
-  instytucje kultury, 

elektrycznej i cieplnej 
pochodzącej ze wszystkich źródeł 
odnawialnych (energia wodna, 
wiatru, słoneczna, geotermalna, 
biogazu, biomasy) wraz z 
podłączeniem do sieci 
dystrybucyjnej, 
2. budowy instalacji do produkcji 
biokomponentów i biopaliw, 
3. budowy oraz modernizacji 
zakładów do produkcji urządzeń 
OZE, 
4. budowa lub modernizacja 
jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła w wysokiej 
kogeneracji z OZE 

51,93 
mln 
euro 

4.3. wspieranie 
efektywności energetycznej 
inteligentnego zarządzania 
energią i wykorzystania 
odnawialnych źródeł 
energii w infrastrukturze 
publicznej, w tym w 
budynkach publicznych  
i sektorze mieszkaniowym 

Zmniejszenie 
emisji gazów 
cieplarnianych 
m.in. poprzez 
poprawę 
efektywności 
energetycznej w 
budynkach 
publicznych 
oraz w sektorze 
mieszkaniowym
. 

1. Emisja gazów 
Cieplarnianych* 
2. Liczba 
zmodernizowanych 
energetycznie 
budynków 
 

- jednostki samorządu 
terytorialnego,  
- spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe,  
- związki i stowarzyszenia 
JST,  
- TBS,  
- samorządowe jednostki 
organizacyjne posiadające 
osobowość prawną,  
- uczelnie, 

Nie ma wskazanej 1. ociepleniem obiektu,  
2.wymianą okien, drzwi 
zewnętrznych, oraz oświetlenia 
na energooszczędne,  
3.przebudową systemów 
grzewczych (wraz z wymianą i 
podłączeniem do źródła ciepła ), 
systemów wentylacji i 
klimatyzacji, systemów wodno-
kanalizacyjnych,  
4.instalacja OZE w 
modernizowanych energetycznie 
budynkach,  
5.instalacja systemów 
chłodzących, w tym również z 
OZE,  
6.instalowaniem urządzeń 
energooszczędnych najnowszej 
generacji  
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7.wymiana pokrycia dachowego,  
8.budowy lub modernizacji 
jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła  
9.w wysokosprawnej kogeneracji, 
wraz z infrastrukturą do 
dystrybuowania wytworzonej 
energii. 

61,34 
mln 
euro 

4.5. promowanie strategii 
niskoemisyjnych dla 
wszystkich rodzajów 
terytoriów, w szczególności 
dla obszarów miejskich, w 
tym wspieranie 
zrównoważonej 
multimodalnej mobilności 
miejskiej i działań 
adaptacyjnych mających 
oddziaływanie łagodzące na 
zmiany klimatu 

Wsparcie dla 
realizacji 
inwestycji 
wynikających z 
założeń planów 
niskoemisyjnych 

1.Emisja gazów 
cieplarnianych 
(1990=100)* 
2. Liczba 
zmodernizowanych 
źródeł oświetlenia 
ulicznego 
3. Liczba zakupionych 
lub zmodernizowanych 
jednostek taboru 
pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym 
4. Długość 
wybudowanych lub 
przebudowanych dróg 
dla rowerów 
5. Długość 
zmodernizowanej sieci 
ciepłowniczej 
6. Liczba 
zmodernizowanych 
dworców i centrów 
przesiadkowych 

- jednostki samorządu 
terytorialnego,  
- przedsiębiorstwa duże, 
średnie, małe, mikro,  
- partnerzy społeczni i 
gospodarczy działający na 
terenie województwa 
świętokrzyskiego ,  
- organizacje pozarządowe 
(NGO),  
- samorządowe osoby 
prawne,  
- państwowe jednostki 
budżetowe,  
- instytucje kultury. 

 1.działania informacyjno-
promocyjne dotyczące np. 
oszczędności energii,  
2. kampanie promujące:  
3.budownictwo zeroemisyjne,  
4. inwestycje w zakresie 
budownictwa pasywnego,  
5.modernizacja oświetlenia 
ulicznego (ulic placów, terenów 
publicznych)na energooszczędne,  
6.budowa i modernizacja sieci 
ciepłowniczej,  
7.wymiana źródeł ciepła 
8.parkingi Park&Ride, Bike&Ride  
9.zintegrowane centra 
przesiadkowe,  
10.infrastruktura dworcowa,  
11.wspólny bilet,  
12.inteligentne systemy 
transportowe,  
13.ścieżki rowerowe, 
14.publiczne wypożyczalnie 
rowerów. 

Oś 
prioryte
towa 4 

20,45 
mln 
euro 

Nie ma  

5.2. wspieranie inwestycji 
ukierunkowanych na 
konkretne rodzaje zagrożeń 
przy jednoczesnym 
zwiększeniu odporności na 
klęski i katastrofy i 
rozwijaniu systemów 

Zwiększenie 
skuteczności 
przeciwdziałani
a skutkom klęsk 
żywiołowych 
oraz usuwania 
skutków 

1.Jednostki służb 
ratunkowych działające 
w Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym 
(OSP) 
2. Liczba zbiorników 
małej retencji 

Jednostki samorządu 
terytorialnego, jednostki 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej. 

Nie ma wskazanej 1.budowy i modernizacji 
wielofunkcyjnych zbiorników 
wodnych małej retencji;  
2.tworzenia i poprawy jakości 
systemów wczesnego reagowania 
i ratownictwa w sytuacjach 
nagłego wystąpienia zjawisk 
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zarządzania klęskami i 
katastrofami 

katastrof wspartych w wyniku 
realizacji projektów 
3. Liczba jednostek 
służb ratowniczych 
doposażonych w sprzęt 
do prowadzenia akcji 
ratowniczych i 
usuwania skutków 
katastrof 
 

katastrofalnych (dostosowanie 
do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami), w tym 
z uwzględnieniem zakupu sprzętu 
i wyposażenia dla Ochotniczych 

Straży Pożarnych. 

13,63 
mln 
euro 

6.1. inwestowanie w sektor 
gospodarki odpadami 
celem wypełnienia 
zobowiązań określonych w 
dorobku prawnym Unii w 
zakresie środowiska oraz 
zaspokojenia 
wykraczających poza te 
zobowiązania potrzeb 
inwestycyjnych określonych 
przez państwa 
członkowskie 

Zapewnienie 

efektywnego 

działania 

systemu 

gospodarowani

a odpadami 

 

1. Liczba odpadów 
przypadających na 1 
mieszkańca 
2. Liczba 
rozbudowanych/zmode
rnizowanych zakładów 
zagospodarowania 
odpadów 

Jednostki samorządu 
terytorialnego lub 
podmioty działające w 
imieniu JST. 

Nie ma wskazanej 1.kompleksowych działań 
skierowanych na poprawę 
gospodarowania odpadami, 
zgodnie z postanowieniami 
WPGO. 

88,61 
mln 
euro 

6.2. inwestowanie w sektor 
gospodarki wodnej celem 
wypełnienia zobowiązań 
określonych w dorobku 
prawnym Unii w zakresie 
środowiska oraz 
zaspokojenia 
wykraczających poza te 
zobowiązania potrzeb 
inwestycyjnych, 
określonych przez państwa 
członkowskie 

Poprawa 
dostępu 
mieszkańców 
regionu do 
systemów 
oczyszczających 
ścieki 
komunalne. 

1.Odsetek ludności 
korzystającej z 
oczyszczalni ścieków 
2. Odsetek ludności 
korzystającej z sieci 
kanalizacyjnej 
3. Liczba 
wybudowanych 
oczyszczalni ścieków 
komunalnych 
4. Liczba 
rozbudowanych lub 
zmodernizowanych 
oczyszczalni ścieków 
komunalnych 
5. Długość 

Jednostki samorządu 
terytorialnego lub 
podmioty działające w 
imieniu JST, związki  
i porozumienia JST, 
przedsiębiorcy. 

Nie ma wskazanej 1.kompleksowe wsparcie 
gospodarki wodno-ściekowej, w 
tym wyposażenie aglomeracji  
w odpowiednie systemy odbioru 
ścieków komunalnych, budowa 
oczyszczalni ścieków bądź 
poprawa parametrów już 
istniejących oczyszczalni, 
wsparcie dla gospodarki osadami 
ściekowymi,  
-2.kompleksowe wsparcie 
budowy systemów 
indywidualnych oczyszczalni 
ścieków w terenach zabudowy 
rozproszonej (budowa 
przydomowych lub 
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wybudowanej 
kanalizacji sanitarnej 
6. Liczba nowych 
przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

przyzakładowych oczyszczalni 
ścieków – na obszarach gdzie 
budowa sieci kanalizacyjnej jest 
ekonomicznie lub technicznie 
niezasadna),  
3.budowa i rozbudowa systemów 
zaopatrzenia w wodę (sieci 
wodociągowe, ujęcia i stacje 
uzdatniania wody) – wyłącznie w 
ramach projektów dot. 
infrastruktury służącej 
oczyszczaniu ścieków,  
 
Zakłada się realizowanie 
inwestycji przede wszystkim na 
obszarach aglomeracji o wielkości 
poniżej 10 tys. RLM, ujętych w 
KPOŚK, , a także na pozostałych 
terenach w celu wypełnienia 
dyrektywy ściekowej. 

54,53 
mln 
euro 

 

6.3. zachowanie, ochrona, 
promowanie i rozwój 
dziedzictwa naturalnego i 
kulturowego 

Ochrona, 
zachowanie i 
efektywne 
wykorzystanie 
zasobów 
dziedzictwa 
kulturowego o 
znaczeniu 
regionalnym i 
ponadregionaln
ym. 

1.Liczba uczestników 
wydarzeń kulturalnych ( 
w tym zwiedzający 
muzea i oddziały) 
2. Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem 
3. Liczba instytucji 
kultury objętych 
wsparciem 
4. Liczba wydarzeń 
kulturalnych 
zrealizowanych w 
wyniku realizacji 
projektu 
5. Liczba obiektów 
dziedzictwa 
kulturowego, instytucji 
kultury 

Jednostki samorządu 
terytorialnego, 
samorządowe wojewódzkie 
osoby prawne, instytucje 
kultury, instytucje ochrony 
dziedzictwa narodowego, 
kulturowego ( w tym 
archiwum państwowe), 
ROT i lokalne organizacje 
turystyczne, organizacje 
pozarządowe posiadające 
osobowość prawną, związki 
i stowarzyszenia JST, 
kościelne osoby prawne, 
przedsiębiorcy działający na 
terenie województwa 
świętokrzyskiego, związki 
wyznaniowe oraz szkoły  
i uczelnie artystyczne, 

Nie ma wskazanej 1.zachowaniu i zabezpieczeniu 
obiektów dziedzictwa 
kulturowego i obiektów 
zabytkowych dla celów rozwoju 
społeczno-gospodarczego, 
dostosowaniu obiektów 
dziedzictwa kulturowego do 
funkcji turystycznych lub 
kulturowych,  
2.promocji dziedzictwa 
kulturowego regionu wraz z 
tworzeniem i promocją 
produktów tradycyjnych i 
regionalnych oraz 
kompleksowych produktów 
turystycznych (w tym tworzenie 
szlaków kulturowych i organizacja 
wydarzeń kulturalno – 
promocyjnych,  
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przystosowanych do 
osób 
niepełnosprawnych 

Telewizja Polska. 3.rozwojowi zasobów kultury i 
ochrony dziedzictwa 
narodowego, kulturowego (w 
tym poprawie jakości 
funkcjonowania instytucji kultury 
i ochrony dziedzictwa 
narodowego, kulturowego), 
budowie, przebudowie i 
renowacji instytucji kultury i 
ochrony dziedzictwa 
narodowego, kulturowego oraz 
budowie, przebudowie, i 
remoncie instytucji kultury oraz 
konserwacji i restauracji 
obiektów zabytkowych wraz z 
dostosowaniem do prowadzenia 
działalności kulturalnej, w tym 
działalności gospodarczej,  
4.zakupowi wyposażenia oraz 
konserwacji muzealiów, 
materiałów archiwalnych 
starodruków itp.,  
5.wsparciu i rozwojowi centrów 
informacji turystycznej, 
kulturalnej i promocji kultury,  
6.promocji dziedzictwa 
naturalnego regionu oraz jego 
wykorzystaniu do celów 
turystycznych. 

 

6,82 

mln 

euro 

 
 

6.4. ochrona i przywrócenie 
różnorodności biologicznej, 
ochrona i rekultywacja 
gleby oraz wspieranie usług 
ekosystemowych, także 
poprzez program "Natura 
2000" i zieloną 
infrastrukturę. 

Ochrona 
obszarów 
cennych 
przyrodniczo 
oraz 
wykorzystanie 
lokalnych  
i regionalnych 

1.Stopień 
wykorzystania miejsc 
noclegowych 
2. Liczba parków 
krajobrazowych i 
rezerwatów przyrody 
objętych wsparciem 
3. Liczba 

-  jednostki samorządu 
terytorialnego, ich związki i 
stowarzyszenia,  
-  samorządowe osoby 
prawne zajmujące się 
ochroną przyrody,  
- Państwowe Gospodarstwo 
Leśne Lasy Państwowe i 

Nie ma wskazanej 1.podniesieniu standardu bazy 
technicznej i wyposażenia 
parków krajobrazowych  
i rezerwatów przyrody (w tym 
położonych na obszarach 
NATURA 2000), wraz  
z opracowaniem planów ochrony 
lub planów zadań ochronnych 
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zasobów 
przyrodniczych 
dla 
zrównoważoneg
o i przyjaznego 
środowisku 
rozwoju 
turystyki. 

wybudowanych 
obiektów turystycznych 
i rekreacyjnych 
4. Liczba 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych 
obiektów turystycznych 
i rekreacyjnych 
5. Liczba ośrodków 
prowadzących 
działalność w zakresie 
edukacji ekologicznej 
objętej wsparciem 

jego jednostki 
organizacyjne,  
- parki, krajobrazowe i ich 
zespoły,  
-  instytucje badawcze,  
- organizacje pozarządowe 
posiadające osobowość 
prawną, zajmujące się 
ochroną przyrody,  
- jednostki budżetowe (np. 
RDOŚ),  
- uczelnie,  
- administracja rządowa. 

tych obszarów,  
2.ochronie różnorodności 
biologicznej na obszarach 
miejskich i pozamiejskich w 
oparciu  
o gatunki rodzime np. banki 
genowe, parki miejskie, ogrody 
botaniczne, ekoparki, służące 
rozwojowi zielonej infrastruktury 
(np. ogrody deszczowe w 
miastach, parki miejskie, 
korytarze ekologiczne, zielone 
bariery akustyczne),  
3.zarządzaniu i ochronie 
krajobrazu (np. inwentaryzacja 
przyrodnicza obszarów 
chronionych, audyt 
krajobrazowy, urbanistyczne 
zasady krajobrazu),  
4.promocja i zagospodarowanie 
do celów zrównoważonego i 
przyjaznego środowisku rozwoju 
turystyki (m.in. infrastruktura dla 
ruchu rowerowego),  
5.polegające na budowie i 
modernizacji niezbędnej 
infrastruktury związanej z 
ochroną, przywróceniem 
właściwego stanu siedlisk 
przyrodniczych i gatunków,  
6.rozbudowie, modernizacji i 
doposażeniu ośrodków 
prowadzących działalność w 
zakresie edukacji ekologicznej 
(m.in. w parkach 
krajobrazowych),  
7.opracowaniu dokumentacji 
dotyczącej planowania ochrony 
(planów, ekspertyz, 



Wizja, cele i działania  

 

Strategia Rozwoju Gminy Koprzywnica na lata 2014-2020                                                                                                                                             156 | S t r o n a  

  

inwentaryzacji) rezerwatów oraz 
obszarów Natura 2000 oraz 
ochrony czynnej na tych 
obszarach. 

Oś 
prioryte
towa 6 

13,63 
mln 
euro 

Nie ma  

4.3. wspieranie 
efektywności 
energetycznej, 
inteligentnego zarządzania 
energią i wykorzystywania 
odnawialnych źródeł 
energii w infrastrukturze 
publicznej, w tym w 
budynkach publicznych i 
sektorze mieszkaniowym 

Poprawa 
warunków do 
rozwoju 
gospodarczego 
obszarów 
miejskich 

1.Emisja gazów 
cieplarnianych* 
2. Liczba 
zmodernizowanych 
energetycznie 
budynków 

-  jednostki samorządu 
terytorialnego,  
-  samorządowe jednostki 
organizacyjne posiadające 
osobowość prawną, 

Nie ma wskazanej Interwencja zostanie skierowana 
na projekty, dotyczące 
kompleksowej modernizacji 
energetycznej budynków 
publicznych (z wyłączeniem 
jednostek podległych 
administracji centralnej) oraz 
mieszkalnych wchodzących w 
skład zasobu mieszkaniowego 
gminy wraz  
z wymianą wyposażenia tych 
obiektów na energooszczędne, w 
zakresie związanym m.in. z:  
1. ociepleniem obiektu,  
2.wymianą okien, drzwi 
zewnętrznych oraz oświetlenia na 
energooszczędne,  
3.przebudową systemów 
grzewczych (wraz z wymianą 
źródła ciepła – likwidacja pieców 
grzewczych na opał stały), 
systemów wentylacji i 
klimatyzacji, systemów wodno-
kanalizacyjnych,  
4.instalacją OZE w 
modernizowanych energetycznie 
budynkach,  
5.instalacją systemów 
chłodzących, w tym również z 
OZE,  
6.instalowaniem urządzeń 
energooszczędnych najnowszej 
generacji (np. kolektory 
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słoneczne). 

11,59 
mln 
euro 

 

4.5. promowanie strategii 
niskoemisyjnych dla 
wszystkich rodzajów 
terytoriów, w szczególności 
dla obszarów miejskich, w 
tym wspieranie 
zrównoważonej 
multimodalnej mobilności 
miejskiej i działań 
adaptacyjnych mających 
oddziaływanie łagodzące na 
zmiany klimatu. 

Wsparcie dla 
realizacji 
planów 
niskoemisyjnych
. 

1.Emisja gazów 
Cieplarnianych* 
 

jednostki samorządu 
terytorialnego na obszarze 
objętym ZIT 

Nie ma wskazanej W priorytecie inwestycyjnym 4.5 
dofinansowanie znajdą projekty, 
realizujące założenia planów 
niskoemisyjnych dla 
poszczególnych obszarów 
miejskich.  
Wsparcie dla projektów 
mogących wynikać z planów 
gospodarki niskoemisyjnej dla 
poszczególnych typów obszarów 
miast i niekwalifikujących się do 
dofinansowania w ramach innego 
PI np.  
1.modernizacja oświetlenia 
ulicznego,  
2.zrównoważona mobilność 
miejska ( w tym np. ścieżki 
rowerowe, centra przesiadkowe).  
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10,22 
mln 
euro 

Nie ma 

6.4 ochrona i przywrócenie 
różnorodności biologicznej, 
ochrona i rekultywacja 
gleby oraz promowanie 
usług ekosystemowych, w 
tym programu natura 2000 
oraz zielonej infrastruktury 

Poprawa i 
ochrona 
obszarów 
cennych 
przyrodniczo na 
terenie 
Kieleckiego 
Obszaru 
Funkcjonalnego 
oraz 
wykorzystanie 
tych zasobów 
dla rozwoju 
turystyki. 

1.Stopień 
wykorzystania miejsc 
noclegowych 
2. Liczba 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych 
obiektów turystycznych 
i rekreacyjnych 

Jednostki samorządu 
terytorialnego na obszarze 
objętym ZIT 

Nie ma wskazanej Podniesienie standardu bazy 
technicznej i wyposażenia 
parków krajobrazowych, 
rezerwatów przyrody, 
opracowanie planów lub 
programów ochrony dla 
obszarów cennych przyrodniczo, 
w tym:  
1.podniesienie standardu bazy 
technicznej i wyposażenie 
parków krajobrazowych  
i rezerwatów przyrody,  
2.opracowanie planów lub 
programów ochrony dla 
obszarów cennych przyrodniczo,  
3.ochrona różnorodności 
biologicznej na obszarach 
miejskich i pozamiejskich w 
oparciu  
o gatunki rodzime np. banki 
genowe, parki miejskie, ogrody 
botaniczne, geoparki i ekoparki,  
4.zabezpieczenie miejsc 
przyrodniczo cennych na 
terenach parków krajobrazowych  
i rezerwatów przyrody,  
5.działania inwestycyjne 
umożliwiające wykorzystanie 
lokalnych zasobów 
przyrodniczych wraz z promocją 
np. zbiorniki wodne, stawy 
widokowe, tereny 
wypoczynkowe, ścieżki 
dydaktyczne,  
6.tworzenie warunków dla 
prowadzenia działalności 
gospodarczej w oparciu o zasoby 
przyrodnicze regionu, poprzez ich 
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promocję i zagospodarowanie do 
celów zrównoważonego i 
przyjaznego środowisku rozwoju 
turystyki,  
7.budowa i modernizacja 
niezbędnej infrastruktury 
związanej z ochroną, 
przywróceniem właściwego stanu 
siedlisk przyrodniczych i 
gatunków (również na terenach 
chronionych),  
8.rozbudowa, modernizacja i 
doposażenie ośrodków 
prowadzących działalność w 
zakresie edukacji ekologicznej (m. 
in. parki krajobrazowe, rezerwaty 
przyrody, Geopark, ogrody 
botaniczne) oraz prowadzenie 
działań/kampanii informacyjno-
edukacyjnych. 

 

54,53 
mln 
euro 

 

9.2. wspieranie rewitalizacji 
fizycznej, gospodarczej i 
społecznej ubogich 
społeczności na obszarach 
miejskich i wiejskich 

Poprawa 
warunków do 
rozwoju 
społeczno-
gospodarczego 
obszarów 
miejskich, w 
tym 
poprzemysłowy
ch. 

1.korzystające ze 
świadczeń pomocy na 
10 tys. ludności 
2. Liczba nowych 
/przebudowanych 
/przekształconych 
obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
obszarach 

Jednostki samorządu 
terytorialnego, podmioty 
działające w imieniu JST, 
przedsiębiorstwa, partnerzy 
społeczni i gospodarczy, 
spółdzielnie, wspólnoty 
mieszkaniowe i instytucje 
kultury w ramach 
kompleksowych projektów 
koordynowanych przez JST. 

Nie ma wskazanej W ramach priorytetu 
inwestycyjnego 9.2 wsparcie 
kierowane będzie na projekty 
wpisujące się w Lokalne 
Plany/Programy Rewitalizacji, 
mające na celu rozwiązywanie 
zdiagnozowanych problemów 
społecznych. 

Oś 
prioryte
towa 5 

109,06 
mln 
euro Nie ma  

7.2. zwiększanie mobilności 
regionalnej poprzez 
łączenie węzłów 
drugorzędnych i 
trzeciorzędnych z 

Poprawa 
warunków do 
rozwoju 
gospodarczego 
obszarów 

1.Liczba wypadków 
drogowych na 100 tys. 
ludności 
2. Całkowita długość 
przebudowanych lub 

Jednostki samorządu 
terytorialnego na obszarze 
objętym ZIT, Samorząd 
Województwa 
Świętokrzyskiego 

Nie ma wskazanej W ramach priorytetu 7.2 
zaplanowano budowę, 
przebudowę dróg różnych 
kategorii na terenie miasta 
Kielce, obszarze funkcjonalnym 
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infrastrukturą TEN-T, w tym 
z węzłami multimodalnymi 

miejskich, w 
tym 
poprzemysłowy
ch. 

zmodernizowanych 
dróg 

Kielc usprawniających połączenia 
komunikacyjne z jego rdzeniem, 
w tym inwestycje na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa  
i przepustowości ruchu na tych 
drogach (ITS). 

24,45 
mln 
euro 

 

7.4. rozwój i rehabilitacja 

kompleksowych, wysokiej 

jakości i interoperacyjnych 

systemów transportu 

kolejowego oraz 

propagowania działań 

służących zmniejszaniu 

hałasu 

 

Poprawa jakości 
wewnętrznych 
połączeń 
komunikacyjnyc
h w regionie, 
szczególnie w 
kontekście 
zwiększenia 
dostępu do 
transportu 
kolejowego, 
lokalnych 
rynków pracy 
oraz stref 
aktywności 
gospodarczej 

1.Oszczędność czasu 
przejazdu 
2. Całkowita długość 
nowych linii kolejowych 

Samorząd Województwa 
Świętokrzyskiego, zarządca 
infrastruktury kolejowej, 
zarządca infrastruktury 
dworcowej. 

Nie ma wskazanej W ramach priorytetu 
inwestycyjnego 7.4 planuje się 
realizację co najmniej jednego 
projektu, dotyczącego budowy i 
przebudowy infrastruktury 
kolejowej. 

Oś 
prioryte
towa 7 

13,63 
mln 
euro 

Nie ma 

8.2. wspieranie wzrostu 

gospodarczego 

sprzyjającego zatrudnieniu 

poprzez rozwój potencjału 

endogenicznego jako 

elementu strategii 

terytorialnej dla 

określonych obszarów, w 

tym poprzez 

przekształcanie 

upadających regionów 

przemysłowych i 

zwiększenie dostępu do 

określonych zasobów 

Wspieranie 
nowych funkcji 
społeczno-
gospodarczych 
terenów ze 
specyficznymi 
potrzebami. 

1.Dynamika PKB na 1 
mieszkańca (w cenach 
bieżących) rok 
poprzedni =100 
2. Liczba nowych 
produktów 
turystycznych 
 

Jednostki samorządu 
terytorialnego z terenu 
województwa 
świętokrzyskiego, partnerzy 
społeczni i gospodarczy w 
tym organizacje 
pozarządowe. 

Nie ma wskazanej W ramach priorytetu 
inwestycyjnego 8.2 przewidziane 
jest wsparcie dla obszarów dla 
których kluczowe jest nadanie 
nowych funkcji społeczno – 
gospodarczych tych terenów, 
uwzględniając poprawę dostępu 
do zasobów dziedzictwa 
kulturowego, przemysłowego  
i naturalnego, rozwój zasobów 
kultury, jak również wspieranie 
rozwoju turystyki kulturowej (city 
& culture) oraz tworzenia nowych 
produktów turystycznych w 
oparciu o te zasoby w celu 
podniesienia atrakcyjności 
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naturalnych i kulturalnych 

oraz ich rozwój 

inwestycyjnej i pobudzenia 
rozwoju gospodarczego.  
Powinno ono wynikać ze strategii 
opracowanych dla terytoriów ze 
specyficznymi potrzebami. Cała 
infrastruktura powstała w 
ramach Priorytetu 
inwestycyjnego będzie 
dostosowana do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 

44,99 
mln 
euro 

 

9.1 inwestycje w 

infrastrukturę zdrowotną i 

społeczną, które 

przyczyniają się do rozwoju 

krajowego, regionalnego i 

lokalnego, zmniejszania 

nierówności w zakresie 

stanu zdrowia, promowanie 

włączenia społecznego 

poprzez lepszy dostęp do 

usług społecznych, 

kulturalnych i 

rekreacyjnych, oraz 

przejścia z usług 

instytucjonalnych na usługi 

na poziomie społeczności 

lokalnych 

Poprawa 
dostępności 
infrastruktury 
ochrony 
zdrowia oraz 
pomocy  
i integracji 
społecznej. 

1.Oczekiwana, 
przeciętna długość życia 
2. Liczba wspartych 
podmiotów leczniczych 
3. Liczba wspartych 
obiektów z zakresu 
polityki społecznej 

Jednostki samorządu 
terytorialnego z terenu 
województwa 
świętokrzyskiego, podmioty 
lecznicze, wykonujące na 
terenie województwa 
świętokrzyskiego 
działalność leczniczą 
finansowaną ze środków 
publicznych, 
stowarzyszenia i fundacje, 
instytucje działające na 
rzecz świadczenia usług 
społecznych. 

Nie ma wskazanej Interwencja, zaplanowana w 
priorytecie inwestycyjnym 9.1 
dotyczy następujących typów 
przedsięwzięć:  
-  infrastruktura ochrony zdrowia  
-  inwestycje których celem jest 
poprawa dostępu do usług z 
zakresu ochrony zdrowia w tym 
profilaktyki zdrowotnej, medycy 
pracy, opieki nad matką i 
dzieckiem; oraz opieki 
paliatywnej,  
-  inwestycje w infrastrukturę 
sanatoriów i szpitali 
uzdrowiskowych,  
-  infrastruktura usług 
społecznych w zakresie pomocy 
społecznej w tym: usług o 
charakterze profilaktycznym, 
opiekuńczym, opieki nad rodziną i 
pieczy  
zastępczej, usług towarzyszących 
procesowi usamodzielniania się, 
mieszkalnictwa wspomaganego, 
chronionego, treningowego i 
socjalnego. Inwestycje dotyczące 
placówek/ośrodków interwencji 
kryzysowej, a także 
diagnozowania i monitoringu 
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problemów społecznych. 
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Część IV Monitoring i ewaluacja strategii 
 

4.1 Zarządzanie Strategią Rozwoju  
 

Koordynacja procesu wdraŜania i aktualizacji Strategii będzie odbywać się poprzez 

wykorzystanie samorządowego modelu zarządzania strategią. Model ten przekazuje proces 

zarządzania Strategią w ręce przedstawicieli władz jednostek samorządowych, a więc w tym 

przypadku – Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica oraz Rady Miejskiej. Decyzje, 

podejmowane w porozumieniu tych organów, oparte na kompleksowym podejściu do 

uwarunkowań społeczno-gospodarczych, będą w bardzo istotny sposób wpływały na rozwój 

lokalny Miasta i Gminy Koprzywnica. 

JeŜeli Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Koprzywnica ma osiągnąć zakładane efekty władze 

Gminy oraz wszystkie osoby, które uczestniczyły w procesie jej tworzenia, powinny: 

• Brać udział w realizacji poszczególnych celów strategicznych  

• Pilnować tego, aby załoŜenia Strategii były sukcesywnie wdraŜane, 

• Monitorować postępy w jej wdraŜaniu, 

• Wnosić nowe rozwiązania i pomysły, a takŜe uwagi i propozycje zmian, 

• Wykorzystywać nowe szanse na rozwój gminy, 

• Identyfikować oraz ograniczać zagroŜenia i przeszkody, które mogłyby opóźnić 

rozwój gminy, 

• Stymulować prorozwojowe inicjatywy społeczne, gospodarcze, kulturalne, 

• AngaŜować się w pozyskiwanie środków finansowych na realizację załoŜeń Strategii 

ze źródeł budŜetowych, pozabudŜetowych krajowych i zagranicznych, w tym z Unii 

Europejskiej. 
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4.2. System monitorowania strategii 
 

Kluczowe znaczenie dla oceny podejmowanych działań ma ich monitoring. 

Monitorowanie Strategii to systematyczne i ciągłe zbieranie, analiza i wykorzystywanie 

informacji o przebiegu jej wdraŜania na potrzeby lepszego zarządzania, oceny oraz 

podejmowania decyzji. Proces ten dostarcza niezbędnych informacji na temat postępów 

realizacji i efektywności wdraŜania poszczególnych projektów inwestycyjnych i programów 

oraz diagnozuje stan wykorzystania udzielonej pomocy finansowej.  

Poza stałym monitoringiem zaleca się równieŜ dokonywanie ewaluacji dokumentu na 

podstawie rocznych sprawozdań, tj. oceny stopnia realizacji strategii do załoŜonych 

wskaźników, prawidłowości ich realizacji, oceny przyjętych wskaźników w odniesieniu do 

celów strategicznych i operacyjnych. Ewaluacja powinna dostarczyć odpowiedzi na pytanie 

jakie są efekty realizacji strategii, pokazać szanse i zagroŜenia z nią związane oraz celowość 

przyjętych zasad i procedur, powinna takŜe zmierzyć poziom zadowolenia mieszkańców  

z dokonanych zmian.  

4.3. Aktualizacja Strategii 

Strategia jest dokumentem „Ŝywym” i wprowadzanie zmian w jej zapisach jest nie 

tylko moŜliwe, lecz w niektórych sytuacjach wręcz konieczne.  

Ze względu na zmieniające się uwarunkowania, zarówno wewnątrz Gminy, jak i w jej 

otoczeniu, zachodzi konieczność modyfikacji Strategii. Najlepszą metodą na wprowadzanie 

zmian w dokumencie jest ich weryfikacja w społecznym procesie, zbliŜonym do tego, jaki 

towarzyszył tworzeniu Strategii. Burmistrz po zapoznaniu się z corocznymi sprawozdaniami 

podejmie decyzję o przedłoŜeniu aktualizacji Strategii na sesji Rady Miejskiej w celu 

zatwierdzenia.  

Organem uprawnionym do aktualizacji Strategii jest Rada Miejska w Koprzywnicy  

i będzie ona dokonywana w przypadku wniesionych uwag.  
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