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1. Wprowadzenie  

 
Przygotowanie podstawowego dokumentu strategicznego jednostki terytorialnej, 

Strategii rozwoju gminy, jest procesem długotrwałym i skomplikowanym. Otwarty charakter 

dokumentu oraz jego forma (wyrażenie zbioru potrzeb) powoduje konieczność szerokiego 

zaangażowania społecznego oraz pozyskania opinii na temat oczekiwań rozwojowych. 

Gmina Koprzywnica zmierzyć się musi w latach 2007-2013 z szeregiem istotnych 

problemów społecznych i technicznych, wśród których wymienia się m.in.: migrację ludności                  

z obszaru gminy, problemy rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego słabo rozwiniętą 

infrastrukturę techniczną i społeczną. Strategia rozwoju formułuje te problemy oraz proponuje 

spoby zmiany istniejącego stanu rzeczy.      

Strategia rozwoju Gminy Koprzywnica na lata 2007-2013 wskazuje podstawowe cele 

strategiczne, planowane do realizacji w założonym okresie oraz sposoby ich wdrażania. 

Niezbędne jest współdziałanie władz samorządowych oraz społeczności lokalnej dla 

efektywnej wprowadzenia w zycie przyjętych zapisów. Strategia, jako dokument „żywy”                 

i podlegający aktualizacji w pewnych odcinkach czasu ulegać będzie z pewnością korektom 

dostosowującym ją do zmieniających się warunków otoczenia. Korekty te nie będą jednak 

wykraczać poza zakres założonych celów strategicznych.  

Misja gminy Koprzywnica, którą jest poprawa komfortu życia mieszkańców, 

determinuje działania wpływające na wdrażanie Strategii. Konkretne działania (projekty) 

realizowane w powiązaniu z  poszczególnymi celami operacyjnymi włączone zostały do 

dokumentu jako załącznik.  

W obliczu nowego okresu programowania funduszy strukturalnych UE (lata 2007-

2013) koniecznością staje się lepsze wykorzystanie dostępnych środków. Strategia wskazuje 

sposoby realizacji celu, jakim jest poprawa absorpcji funduszy unijnych. Dokument formułuje 

ponadto podstawowe obszary wymagające zmiany stanu istniejącego, wśród nich są działania 

na rzecz poprawy infrastruktury technicznej i społecznej, rozwoju gospodarczego gminy oraz 

podniesienia poziomu życia mieszkańców. 

Wdrożenie strategii, właściwe monitorowanie jej realizacji (zwłaszcza pod kątem 

efektywności działań) oraz pozytywne zakończenie planowanych przedsięwzięć przyczyni się 

do poprawy komfortu życia mieszkańców.                      
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2. Metodyka planowania strategicznego 

2.1. Struktura strategii 
 

Strategia powinna określać cel, jakim jest rozwiązanie określonych problemów 

społecznych (czyli np. poprawa sytuacji ludzi starych, niepełnosprawnych lub zmiana na 

lepsze wybranych obszarów życia społecznego np. mieszkalnictwa) oraz sposób, w jaki 

można go osiągnąć. Bardzo ważne jest określenie wskaźników, według których oceniamy 

zmiany. 

Podstawowe zasady strategii to:  

− ekonomia sił i środków (ocena ilości i jakości zasobów ludzkich, materialnych                     

i finansowych oraz rezerw na wypadek przedłużania się działań lub konieczności ich 

intensyfikacji), 

− zespolenie wysiłków (ludzi, środków, pieniędzy), 

− zachowanie swobody działań w sytuacjach krytycznych,  

− inicjatywa w sytuacjach nieprzewidzianych.  

Na strategię składa się: diagnoza, cel strategiczny (ogólny), cele szczegółowe 

(operacyjne), metody realizacji celu (zadania i projekty) oraz harmonogram. 

Diagnozy należy dokonać dwukrotnie. Najpierw szukając uzasadnienia ideowego dla 

dokonywanej czy zamierzonej zmiany. Potem kiedy formułuje się cele strategii, szczególnie 

cele szczegółowe. Wówczas opracowanie diagnozy wymaga:  

� danych statystycznych z wiarygodnych źródeł,  

� rozkładu tych danych w czasie, aby zaobserwować tendencje danego zjawiska.  

Brak bazy informacyjnej uniemożliwia podejmowanie trafnych decyzji. Ustalenie 

priorytetów nie może opierać się na intuicji władz lokalnych lub danej społeczności, ani być 

skutkiem presji partii politycznych. Najlepszy dostęp do danych mają z reguły departamenty 

polityki regionalnej odpowiedniego województwa.  

Cechy diagnozy:  

1. Diagnoza musi uwzględniać cały kontekst społeczny i gospodarczy, w jakim funkcjonuje 

społeczność lokalna. Ważna jest nie tylko sytuacja materialna, ale też warunki i rynek pracy, 

stan środowiska naturalnego, bezpieczeństwo, opieka zdrowotna, edukacja, kultura, 

komunikacja i obiekty turystyczne oraz infrastruktura handlowa, mieszkaniowa, a także 

porównanie sytuacji danego województwa, powiatu i gminy z pozostałymi. Powinna powstać 
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problemowa „mapa” województwa, powiatu i gminy, ukazująca ich silne i słabe strony.  

2. Diagnoza musi uwzględniać i wskazywać zasoby zarówno materialne, jak ludzkie, a także 

organizacyjne. Te już istniejące i potencjalne.  

3. Diagnoza musi uwzględniać tendencje, kontekst czasowy.  

4. Istotnym jest utrzymanie aktualności diagnozy i strategii.  

Cele strategiczne (ogólne). Należy dążyć do tego, aby był jeden, główny cel strategii               

i stanowił dla danej społeczności istotny element ładu społecznego. W przypadku Strategii 

Gminy wskazane jest wyznaczenie kilku równorzędnych celów strategicznych. 

Cele szczegółowe (operacyjne). Stanowią one konkretyzację celów szczegółowych 

oraz ich rozwinięcie w kierunku większego stopnia szczegółowości. Realizacja 

poszczególnych celów operacyjnych jest możliwa poprzez wyznaczenie właściwych zadań i 

projektów. 

Metody realizacji celów. W ujęciu strategicznym cele są realizowane poprzez 

wyznaczenie zadań dla każdego z celów oraz przypisanych im projektów. Realizacja zadań 

wpływa na wdrażanie celów, z których zadania i projekty wynikają.  

Harmonogram. Harmonogram musi uwzględniać preferencje partnerów oraz 

wszystkie bariery, których pokonanie może odwlekać zakończenie działań.  

� pierwszy etap przygotowawczy – mobilizacja sił i środków, operacjonalizacja celów, 

ustalenie zasad współpracy z partnerami, ustalenie liderów i osób odpowiedzialnych, 

� drugi etap działanie – bezpośrednia realizacja celu,  

� trzeci etap – porównanie działania i jego celu z osiągniętymi rezultatami według 

wcześniej przewidzianych i przyjętych wskaźników. 

2.2. Charakterystyka planowania strategicznego 
 

Proces strategicznego planowania Gminy Koprzywnica przeprowadzono według 

metodyki uwzględniającej szeroki współudział społeczności lokalnej w tworzeniu 

wieloletniego planu rozwoju gminy. Przy opracowaniu strategii rozwoju Gminy Koprzywnica 

oparto się na kilku fundamentalnych zasadach. Pierwszą z nich jest zasada planowania 

partnerskiego opartego na osiąganiu konsensusu przy podejmowanych decyzjach. 

Jednocześnie zachowana była zasada otwartości przygotowywanych kierunków 

rozwojowych, co zwiększyło społeczną akceptację decyzji. Kolejną zasadą przestrzeganą 

przy opracowaniu strategii rozwoju była zasada kreatywności i innowacyjności spojrzenia 

na uwarunkowania. Kreatywne podejście oparte na znajomości istniejących uwarunkowań 
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formalno-prawnych daje możliwość określenia własnej drogi rozwoju dostosowanej do 

specyficznych uwarunkowań rozwoju gminy.  

Opracowana strategia rozwoju zawiera cele strategiczne pierwszego rzędu, które 

zostały rozwinięte w celach bardziej szczegółowych drugiego rzędu. Zadania zawarte w 

strategii rozwoju służą realizacji zakreślonych celów strategicznych. Cele strategiczne wraz z 

zadaniami stanowią podstawę do sformułowania programów rozwojowych na poziomie 

gminy. 

Tworząc strategię przestrzegano zasady, aby władzom gminy nie przypisać roli 

centralnego planisty w warunkach samodzielności i niezależności różnych podmiotów 

działających na terenie jednostki. Przy funkcjonującym systemie politycznym opartym na 

demokracji i mechanizmach gospodarki rynkowej rozwój sytuacji na poziomie gminy jest 

wypadkową oddziaływania wielu niezależnych czynników. Czynniki te są w 

uwarunkowaniach zewnętrznych kształtowane przez podmioty regionalnej i krajowej sceny 

społeczno-politycznej.  

Nieodzowną zasadą jest też zachowanie konsensusu wokół misji i celów rozwoju. 

Przestrzeganie tej zasady będzie owocowało na poziomie gminy zgodnością działań. Przy 

opracowaniu strategii przyjęto założenie, że głównym celem władz gminy jest organizowanie 

współpracy i stwarzanie warunków dla wspólnego realizowania strategii rozwoju.  

Przy formułowaniu celów strategii rozwoju i zadań realizacyjnych wzięto pod uwagę 

funkcjonujące uwarunkowania prawne, które określają ogólne ramy możliwych rozwiązań 

zaproponowanych w strategii rozwoju. Opracowana strategia jest dokumentem otwartym. 

Oznacza to, iż nie jest to dokument dany raz na zawsze, ale wraz z upływem czasu będzie 

wymagał uaktualnienia i adaptacji do zmieniających się warunków. 

 

 
 

3. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej gminy 
 

3.1. Analiza położenia geograficznego gminy 
 
 

 Gmina Koprzywnica położona jest we wschodniej części województwa 

świętokrzyskiego, wchodząc w skład powiatu sandomierskiego. Powierzchnia gminy wynosi 

około 6 935 ha, a samego miasta 1 788 ha.  

Gmina Koprzywnica graniczy:  
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− od północy z gminą Samborzec,  

− od północnego zachodu z gminą Klimontów,  

− od południowego zachodu z gminą Łoniów, 

− od wschodu z gmnią Tarnobrzeg. 

Południowa i wschodnia część gminy położona jest na zachodnim brzegu Wisły. 

 

 

Położenie Gminy Koprzywnica na tle województwa świętokrzyskiego oraz powiatu 

sandomierskiego przedstawiają mapy poniżej. 

    

Źródło: www.gminy.pl 

 

Ludność Gminy zamieszkuje w moeście Koprzywnica oraz 18 sołectwach: Beszyce, 

Błonie, Cegielnia, Ciszyca, Dmosice, Gnieszowice, Kamieniec, Koprzywnica, Krzcin, 

Łukowiec, Niedźwice, Postronna, Sośniczany, Świężyce, Trzykosy, Zarzecze, Zbigniewice 

Kolonia, Zbigniewice Wieś.  

 

 

 



Strategia Rozwoju Gminy Koprzywnica na lata 2007 - 2013 

 9 

Poniżej zaprezentowano podział Gminy Koprzywnica na poszczególne sołectwa: 

 
Źrodło: Dane Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy 

 

3.2. Charakterystyka potencjału demograficznego 
 

 Gmina Koprzywnica należy do grupy niewielkich gmin miejsko - wiejskich. Obszar 

gminy zamieszkuje 7 061 osób (stan z dnia 31.12.2005 r.), z czego w mieście zamieszkuje ok. 

2 500 osób.. Spośród ogółu mieszkańców Gminy większość stanowią kobiety – w 2005 roku 

stanowiły one 51,2% ogółu ludności, czyli 3 615 osób, przy 3 447 mieszkańcach płci męskiej. 

Analiza stanu ludności z lat 2001 - 2005 wskazuje na wyraźny trend spadkowy. Tendencje 

demograficzne występujące w Gminie Koprzywnica obrazują poniższe wykresy.  

Wykres: Liczba mieszkańców w Gminie Koprzywnica w latach 2001 - 2005 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
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Wykres: Liczba ludności w podziale na płeć w Gminie Koprzywnica w latach 2001 - 2005 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 Zdecydowana większość mieszkańców gminy skupiona jest na jej wiejskich terenach.  

Wynika to faktu, iż Miasto Koprzywnica jest niewielkie obszarowo, ponadto ma dosyć 

krótkie tradycje miejskie – prawa miejskie odzyskała dopiero 1 stycznia 2001 roku, po 132 

latach od ich utracenia. Oznacza to, że Miasto Koprzywnica jest dopiero we wczesnej fazie 

rozwoju i nie zdiagnozowano jeszcze jego wszystkich potencjałów rozwojowych. 

 

Wykres: Liczba ludności w Gminie Koprzywnica ze względu na obszar zamieszkiwania w 
latach 2001 - 2005 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 Tendencja spadkowa liczby ludności jest wynikiem migracji mieszkańców gminy, 

przenoszących się do większych miast, zwłaszcza migrujących do stolicy regionu – Kielc oraz 
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ujemnego przyrostu naturalnego. Spadek liczby ludności odnotowuje się począwszy od 2002 

roku i do końca 2005 roku wyniósł 1,35%. 

 Głębsza analiza przyczyn spadku liczby ludności, poparta badaniem przyrostu 

naturalnego w okresie ostatnich pięciu lat oraz trendów migracyjnych pozwala unaocznić 

omówioną powyżej tendencję. Poniżej zestawiono wykresy obrazujące zjawiska migracyjne 

oraz przyrost naturalny w latach 2001-2005.  

  

 Analiza przyrostu naturalnego w gminie w latach 2001-2005 wskazuje na ujemny 

przyrost naturalny począwszy od 2002 roku. Największe nasilenie tendencji zaobserwować 

można w latach 2004 - 2005. Okres ten cechuje się najwyższym wskaźnikiem ujemnego 

przyrostu naturalnego (przyrost na poziomie -23 – -19 osób).  

 

Wykres: Przyrost naturalny w Gminie Koprzywnica w latach 2001 - 2005 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 Analiza salda migracji w gminie wykazuje tendencję spadkową. O ile w latach 2002 – 

2003 saldo przyjmowało wartość dodatnią na poziomie +1 osoby, o tyle w kolejnych latach 

odnotowano wyraźny spadek tego salda, który w 2005 roku ukształtował się na poziomie – 17 

osób. Ciekawy jest fakt, iż z terenu gminy wyjeżdżają glównie mężczyźni (-19 osób w 2005 

roku), natomiast zaznacza się lekki napływ liczby kobiet (+ 2 osoby). 
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Wykres: Saldo migracji w ruchu wewnętrznym w Gminie Koprzywnica w latach 2001 - 2005 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 Badanie struktury wieku mieszkańców Gminy Koprzywnica wskazuje, iż 

najliczniejszą grupę wiekową stanowią osoby w wieku produkcyjnym – 58,6%. 

Zdecydowanie mniej liczne są grupy wiekowe ludności w wieku przedprodukcyjnym i 

poprodukcyjnym. Należy jednak podkreślić, że rosnąca liczba osób w wieku produkcyjnym i 

poprodukcyjnym, połączona z malejącym odsetkiem liczby osób w wieku 

przedprodukcyjnym świadczy o postępującym procesie starzenia się społeczeństwa, co 

stanowi problem na skalę nie tylko krajową, ale ogólnoeuropejską. Szczegóły przedstawia 

wykres poniżej. 

 

Wykres: Struktura wieku ludności Gminy Koprzywnica w latach 2002 – 2005 w podziale na 

wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

  

 Analiza statystyczna obciążenia demograficznego ludności pozwala określić wskaźnik 

procentowy liczby ludności w wieku produkcyjnym w stosunku do liczby osób w wieku 

nieprodukcyjnym. Wskaźnik otrzymany dla Gminy Koprzywnica wskazuje, iż na 100 

pracujących mieszkańców gminy przypada statystycznie 70,5 osoby w wieku 

nieprodukcyjnym (spośród nich ponad 32 osoby znajdują się w wieku emerytalnym).  

 

Tabela: Wskaźnik obciążenia demograficznego ludności Gminy Koprzywnica w 2005 roku  

ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 70,5 

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

przedprodukcyjnym 83,9 

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 32,2 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 W poniższej tabeli zestawione zostały pozostałe dane statystyczne obrazujące sytuację 

demograficzną Gminy Koprzywnica w roku 2005. 

 

Tabela: Ludność: wskaźniki modułu gminnego dla Gminy Koprzywnica w 2005 roku 

Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

Ludność na 1 km2 osoba 102 

Kobiety na 100 mężczyzn osoba 105 

Małżeństwa na 1000 ludności para 5,6 

Urodzenia żywe na 1000 ludności osoba 10 

Zgony na 1000 ludności osoba 12,7 

Przyrost naturalny na 1000 ludności osoba -2,6 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

3.3. Potencjał przyrodniczy i środowiskowy gminy 
 

 Według podziału fizyczno–geograficznego J. Kondrackiego (1997) teren Gminy 

Koprzywnica położony jest w obrębie trzech makroregionów: 

1. Wyżyny Kielecko–Sandomierskiej reprezentowanej przez mezoregion Wyżyny 

Sandomierskiej,  

2. Niecki Nidziańskiej reprezentowanej przez mezoregion Niecki Połanieckiej 

3. Kotliny Sandomierskiej reprezentowanej przez mezoregion Niziny Nadwiślańskiej. 

Wyżyna Sandomierska – obejmuje północną część gminy, po dolinę rzeki Koprzywianki. 

Jest to region wyżynny, stosunkowo płaski, pokryty grubą warstwą lessu. Występująca tu 

rzeźba terenu jest charakterystyczna dla wyżyny lessowej – obszaru szczególnie podatnego  
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na denudację i towarzyszącą jej akumulację deluwiów. Gospodarcza działalność człowieka 

(intensywna uprawa roli, wycięcia lasów) procesy te spotęgowały i w chwili obecnej są one 

głównymi czynnikami, wpływającymi na charakter kształtowania powierzchni – duże 

rozczłonkowanie erozyjne, liczne doliny nieckowate i wciosowe wcinające się  

w wysoczyznę, strome zbocza form i duże deniwelacje w obrębie dolin.  

Niecka Połaniecka – jest wysoczyzną wznoszącą się na wysokość 160–189 m n.p.m.  

w północno–zachodniej części gminy. W rzeźbie wyróżniają się rozcięcia – dolinki boczne, 

dochodzące do doliny rzeki Czarnej i Wisły oraz niewielkie piaszczyste wzniesienia. 

Nizina Nadwiślańska – obejmuje dno doliny Wisły. Obszar jest płaski, monotonny, rozcięty 

w części północno–wschodniej doliną rzeki Koprzywianki. Terasy zalewowe Wisły sięgają 

wysokości 4–8 m. W obrębie tego obszaru występują liczne starorzecza oraz szereg 

niewielkich oczek wodnych. 

Naturalny system powiązań ekologicznych na terenie gminy tworzą: 

− ekosystemy leśne i zaroślowe; 

− ekosystemy roślinności śródpolnej; 

− ekosystemy dolin rzecznych Wisły i Koprzywianki w postaci łąk naturalnych i 

zarośli lęgowych. 

 Szata roślinna i sama rzeka stanowią doskonałe warunki dla bytowania wielu 

gatunków ptaków, szczególnie wodno-błotnych.  

Lasy na terenie gminy charakteryzują się zadawalającą zdrowotnością. Wszystkie 

drzewostany położone są w I strefie zagrożeń przemysłowych (uszkodzenia słabe). 

Lasy i zadrzewienia na terenie gminy zajmują powierzchnię 334 ha, co stanowi 4,8% 

ogólnej powierzchni. Struktura władania lasów przedstawia się następująco: 

− 14,10 ha lasy państwowe pozostające w zarządzie Nadleśnictwa Staszów, 

− 275,00 ha lasy prywatne, 

− 5,00 około 45,00 ha lasy wspólnot gruntowych i wchodzące w skład Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

Lasy na terenie gminy występują w postaci niewielkich skupisk, głównie we wschodniej 

i południowej części gminy w okolicach Koprzywnicy, Błonia, Krzcina, Trzykos oraz 

przysiółka Grzecholiny. 

Są to lasy topolowo-olchowe i lasy sosnowe, w dużej części młode i wieku klasy III-V 

(do 80 lat). W dolinach rzek (głównie Wisły) zachowały się laski łęgowe, szpalery lub kępy 

drzew, głównie topole i wierzby oraz ciągi terenów porośniętych wikliną. 
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Gminę zaliczono do obszarów, na których terenie praktycznie zagrożenia antropogenne 

nie występują, mają jedynie charakter punktowy. 

Mimo obserwowanego w ostatnich latach istniejącego zmniejszenia zanieczyszczenia 

powietrza nadal duże zagrożenie stwarzają tzw. niskie emisje pochodzące z palenisk 

domowych. Emitują one do atmosfery głównie dwutlenek siarki i dwutlenek węgla. 

W porównaniu z innymi gminami zanieczyszczenie powietrza jest znacznie większe ze 

względu na napływające masy powietrza z terenu byłego województwa tarnobrzeskiego – 

Kopalni i Zakładów Przetwórczych Siarki „Siarkopol” w Machowie. 

Z wód podziemnych korzystają wodociągi publiczne czerpiąc wodę ze studni 

głębinowych. Na podstawie przeprowadzonych kontroli wynika, że woda z tych studni nadaje 

się do spożycia. 

Przez teren gminy przepływa rzeka Koprzywianka. Źródła Koprzywianki znajdują się 

na wysokości 400 m n.p.m. na południowych stokach w paśmie Jeleniowskim Gór 

Świętokrzyskich. Rzeka wpada do Wisły pod Sandomierzem jako jej lewy dopływ. Długość 

rzeki wynosi 65,9 km. 

 W zlewni Koprzywianki znajdują się gminy zasobne w wody podziemne i gminy 

bardzo ubogie w wodę. W rzece nie występują poważne zanieczyszczenia. Od kilku lat rzeka 

utrzymuje się w III klasie czystości. 

Na terenie gminy przy rzece Koprzywiance zlokalizowany jest zbiornik retencyjny. 

Stan czystości zbiornika zaklasyfikowany jest do III klasy czystości. 

W celu ochrony wód rzeki, cieków wodnych, stawów oraz ochrony gleby przed 

wprowadzeniem zanieczyszczeń wybudowano 25 studni do celów chemizacji rolnictwa, 

w tym 5 studni powierzchniowych. 

Program gospodarki wodno – ściekowej został rozwiązany poprzez wybudowanie 

oczyszczalni ścieków.  

Oczyszczalnia ścieków w Koprzywnicy o przepustowości 460 m
3
/d. Do oczyszczalni 

doprowadzane są ścieki z miejscowości Koprzywnica. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 

16,2 km. 

Praca oczyszczalni ścieków powoduje zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń 

doprowadzonych do środowiska w ilości znacznej w skali roku, eliminuje wiele źródeł 

zanieczyszczeń, jakimi są gospodarstwa położone nad brzegami rzek. 

W celu ochrony środowiska całego dorzecza Koprzywianki utworzono Ekologiczny 

Związek Dorzecza Koprzywianki, którego celem jest współpraca partnerska gmin 

w działaniach związanych z gospodarką odpadami.  
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3.4. Działalność gospodarcza oraz diagnoza sytuacji w rolnictwie 
 
 

 Działalność gospodarcza w Gmine Koprzywnica prowadzona jest przez stosunkowo niewielką 

liczbę podmiotów. Ilość zarejestrowanych podmiotów w perspektywie pięcioletniej obrazuje wykres 

zamieszczony poniżej. Analiza wykresu wskazuje wyraźnie na spadkową tendencję liczby 

zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej od 2003 roku.  W ujęciu bezwzględnym spadek ten 

wyniósł 48 jednostek gospodarczych.. 

 

 

Wyk.res: Liczba podmiotów gospodarczych w Gminie Koprzywnica w latach  2001-2005. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 

 

 Analiza strukturalna formy działalności podmiotów gospodarczych działających w gminie roku 

2005 prowadzi do następujących wniosków. Wśród 297 podmiotów gospodarczych funkcjonujących                          

w gminie największą liczbę stanowią firmy działające w formie jednoosobowych jednostek prowadzonych 

przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (237 firmy). Łączna liczba podmiotów 

prywatnych działających w gminie wynosiła w 2005 roku 283 samodzielnych jednostek gospodarczych.  

Przewaga liczebna sektora prywatnego nad publicznym jest bardzo wyraźna – funkcjonuje 14 jednostek 

sektora publicznego, co stanowi zaledwie 4,7% ogółu podmiotów.  
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Tabela: Liczba podmiotów  gospodarczych  w Gminie Koprzywnica w latach 2001- 2005 

Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004 2005 

Liczba przedsiębiorstw ogółem 309 322 345 323 297 

Sektro prywatny 292 306 329 308 283 
Osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą 255 267 287 263 237 

Spółki handlowe 4 5 5 6 5 

Spółdzielnie 3 3 3 3 3 

Stowarzyszenia i organizacje społeczne 10 11 15 16 18 

Sektor publiczny 17 16 16 15 14 

Pozostałe 20 20 19 20 20 

Sektor publiczny 17 16 16 15 14 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 

 Obok dominujących firm jednoosobowych w 2005 roku funkcjonowało ponadto 5 

spółek prawa handlowego oraz 3 spółdzielnie  oraz 14 jednostek tzw. trzeciego sektora 

(stowarzyszenia i organizacje pozarządowe).  

 

 W gminie funkcjonujące kilkadziesiąt obiektów handlowych. Dane z roku 2003 

określają ich łączną liczbę na 86 podmiotów, z czego zdecydowana większość z nich 

stanowiła niewielkie sklepy wielobranżowe i inne punkty handlowe.  

 Liczba podmiotów handlowych na obszarze Gminy kształtuje się na zbliżonym 

poziomie w latach 2001 – 2003. Zauważa się lekki wzrost liczby tychże obiektów. 

 

Wykres: Obiekty handlowe wraz z zatrudnionymi pracownikami w latach 2001 – 2003 w 
Gminie Koprzywnica 
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Źródłe: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
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 Sytuacja na koprzywnickim rynku pracy została zdiagnozowana w oparciu o informacje uzyskane 

z Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu. Analiza poziomu bezrobocia w Gminie Koprzywnica 

pozwala stwierdzić, iż  liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych systematycznie spada. Szczególnie 

zauważalny spadek odnotowano w 2006 roku w stosunku do roku poprzedniego, tj.  ok. 15%. W latach 

2001 -2006 liczba bezrobotnych w Koprzywnicy stanowiła średnio ok. 8,8% - 9% ogółu bezrobotnych 

zarejestrowanych na terenie powiatu sandomierskiego. Na przestrzeni lat 2001 – 2006 liczba bezrobotnych 

spadła o 131 osób, tj. o ok. 20%. Poważnym problemem Gminy jest  bezrobocie długookresowe (powyżej 

12 miesięcy), które oscylowało w badanym okresie na poziomie 65 % - 56% ogółu bezrobotnych. 

Obserwuje się, że w 2006 roku liczba bezrobotnych kobiet nieznacznie przekroczyła liczbę bezrobotnych 

mężczyzn. W poprzednich latach rozpiętości były znacznie większe i to na niekorzyść mężczyzn. 

Omawiane tendencje obrazują tabele i wykresy zamieszczone poniżej. 

 

Tabela: Poziom bezrobocia w Gminie Koprzywnica i Powiecie Sandomierskim w latach 2001 -2006 

Liczba 

bezrobotnych Lata Gmina/Powiat 

ogółerm kobiety 

Zwolnieni z 

przyczyn 
dotyczących 

zakładu 

Bezrobotni 

z prawem 
do zasiłku 

Bezrobotni 

w wieku 
18 – 44 

lata 

Pozostający 

bez pracy > 
12 miesięcy 

G.Koprzywnica 624 296 25 48 547 386 2001 
P.Sandomierski 7034 3493 367 612 5996 4266 

G.Koprzywnica 640 286 22 27 562 400 2002 
P.Sandomierski 6942 3336 247 408 5839 4254 

G.Koprzywnica 623 282 17 32 541 382 2003 
P.Sandomierski 6772 3243 208 385 5573 3989 

G.Koprzywnica 592 272 15 32 498 372 
2004 

P.Sandomierski 6722 3191 199 420 5441 4000 

G.Koprzywnica 582 276 20 35 483 359 
2005 

P.Sandomierski 6446 3120 159 363 5089 3729 

G.Koprzywnica 493 251 12 22 401 281 
2006 

P.Sandomierski 5467 2767 141 301 4188 3212 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy Sandomierzu 

 

Wykres: Liczba osób bezrobotnych w Gminie Koprzywnica w latach 2001 - 2006 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy Sandomierzu 

 

Wykres: Zarejestrowani bezrobotni wg płci w Gminie Koprzywnica w latach 2001 - 2006 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy Sandomierzu 

 

 Spadającemu bezrobociu towarzyszy przyrost miejsc pracy, a zatem wzrost liczby 

osób pracujących, obserwowany szczególnie w 2005 roku. Tendencję tę obrazuje tabela 

przedstawiona poniżej. 

 

Tabela Liczba osób pracujących ogółem i w podziale na płeć w Gminie Koprzywnica w 
latach 2001 - 2005 

Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004 2005 

ogółem 371 346 400 379 386 

mężczyźni 126 105 145 128 136 

kobiety 245 241 255 251 250 
Źródlo: Opracowanie własne na podstawie danych Głownego Urzędu Statystycznego 
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 Należy podkreśłić, że mimo popawiających się trendów zarówno bezrobocia, jaki  zatrudnienia, 

sytuacja na miescowym rynku pracy wciąż nie jest satysfakcjonująca i stanowi jeden z najważniejszych 

problemów Gminy. 

 

Rolnictwo 

 Według danych z Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 roku, w Gminie Koprzywnica istniało 

1 772 gospodarstw rolniczych. Zdecydowana większość z nich to gospdoarstwa niewielkie do 5 ha, które 

łącznie stanowią ponad 87% ogółu gospodarstw rolnych w Gminie Koprzywnica. Najwięcej spośród nich 

to gospodarstwa o wielkości od 2 do 5 ha – 663 jednostek i do 1 ha – 445 jednostek. Szczegółowe 

informacje przedstawia tabela poniżej. 

 

 

Tabela: Struktura gospodarstw rolnyh według wielkości 

Wyszczególnienie Ilość 

ogółem 1 772 
do 1 ha włącznie 445 

powyżej 1 do mniej niż 2 ha 437 

od 2 do mniej niż 5 ha 663 

od 5 do mniej niż 7 ha 134 

od 7 do mniej niż 10 ha 71 

od 10 do mniej niż 15 ha 19 
Źródło: Narodowy Spis Rolny 2002 

 

 

Tabela:  Powierzchnia użytków rolnych w Gminie Koprzywnica w latach 2001 – 2005 (w ha) 

Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004 2005 

Ogółem 5  748 5 748 5 739 5 378 5 378 

Grunty orne 3 605 3 605 3 241 3 023 3 023 

Sady ogółem 816 816 1 650 1 650 1 650 

Łąki ogółem 1 123 1 123 723 643 643 

Pastwiska 204 204 125 62 62 
Źródło:  Opracowanei własne na p odstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 

 Powierzchnia rolna w gminie Koprzywnica zajmuje obszar 5 378 ha, co stanowi ponad 83% 

całego obszaru gminy. Wskazuje to bezpośrednio na rolniczy charakter gminy. Zdecydowaną większość 

użytków rolnych (ponad 56%) stanowią grunty orne - 3 023 ha. Analiza powierzchni sadowniczej 

wskazuje na duże znaczenie tego rodzaju wytwórczości rolno-spożywczej dla mieszkańców gminy (aż 1 
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650 ha -  30,7% ogółu użytków rolnych dostępnych w gminie). Należy podkreślić, iż w ostatnich latach 

nastąpił zdecydowany wzrost udziału gruntów przeznaczonych na sady, co świadczy o rozwoju tego 

rodzaju działalności.  

Poniższe tabele w sposób szczegółowy przedstawiają strukturę powierzchni gruntów według form 

własności  i według miejscowości 

 

Struktura powierzchni gruntów wg form własności (w ha) 

Wyszczególnienie 
(sołectwa) 

Własność sektora 
publicznego (ha) 

Własność sektora 
niepublicznego 

(ha) 

Razem 

Sośniczany  21 397 418 

Ciszyca  52 297 349 

Niedźwice  12 266 278 

Trzykosy  13 200 213 

Kamieniec  36 239 275 

Krzcin 137 437 574 

Beszyce 10 315 325 

Zbigniewice Kolonia 4 219 223 

Błonie 40 364 404 

Świężyce  13 231 244 

Dmosice 8 207 215 

Łukowiec 75 365 440 

Zbigniewice Wieś 20 275 295 

Gnieszowice  25 579 604 

Postronna 10 262 272 

Koprzywnica 145 1295 1440 

Zarzecze 4 73 77 

Cegielnia  5 285 273 

Razem gmina 630 6306 6936 

 

Struktura użytkowania gruntów w gminie wg miejscowości 

W tym: Powierzchnia 
terenów 

ogółem 
użytki rolne leśne osiedlowe pozostałe 

Wyszczególnienie 
(sołectwa) 

ha % ha % ha % ha % ha % 
Sośniczany  418 6,04 375 6,69 13 2,87 13 5,09 17 3,86 

Ciszyca  349 5,04 279 4,98 21 4,64 14 5,49 35 7,95 

Niedźwice  278 4,01 246 4,71 8 1,76 14 5,49 10 2,27 

Trzykosy  213 3,07 192 3,42 4 0,88 8 3,13 9 2,04 

Kamieniec  275 3,97 229 4,08 7 1,54 4 1,56 35 7,95 

Krzcin 574 8,29 420 7,49 69 15,2 20 7,84 65 14,7 

Beszyce 325 4,69 277 4,94 23 5,76 11 4,31 14 3,18 

Zbigniewice 

Kolonia 

223 3,22 209 3,73 2 0,44 8 3,13 4 0,90 

Błonie 404 5,83 357 6,37 17 3,76 15 5,88 15 3,40 
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Świężyce  244 3,52 213 3,80 6 1,32 10 3,92 15 3,40 

Dmosice 215 3,10 196 3,49 3 0,66 6 2,35 10 2,27 

Łukowiec 440 6,35 346 6,17 27 5,97 15 5,88 52 11,8 

Zbigniewice Wieś 295 4,26 261 4,65 5 1,10 9 3,52 20 4,54 

Gnieszowice  604 8,72 476 8,49 91 20,1 16 6,27 21 4,77 

Koprzywnica 1440 20,81 1187 21,19 100 22,1 57 22,3 96 21,8 

Zarzecze 77 1,11 68 1,21   6 2,35 3 6,68 

Cegielnia  273 3,94 18 0,32 54 11,9 19 7,45 11 2,5 

Postronna  272 3,93 252 4,49 2 0,44 10 3,92 8 1,81 

Razem gmina 6919 100 5601 100 452 100 255 100 440 100 

  

 

Użytkowanie gruntów wg granic administracyjnych 

W tym 

Przemysł Użytki rolne (ha) 

Gmina/ 

Miasto 

Pow. 

ogólna 
(ha) razem razem grunty 

orne 

sady łąki pastwi-

ska 

grunty 

leśne 

Pozo-

stałe 
Sośniczany  418 - 375 211 113 49 2 13 30 

Ciszyca  349 - 279 92 95 77 15 21 49 

Niedźwice  278 - 246 186 22 32 6 8 24 

Trzykosy  213 - 192 144 13 27 8 4 17 

Kamieniec  275 - 229 67 75 81 6 7 39 

Krzcin 574 13 420 251 31 100 38 69 72 

Beszyce 325 - 277 182 6 64 25 23 25 

Zbigniewice 
Kolonia 

223 - 209 179 12 17 1 2 12 

Błonie 404 - 357 225 29 98 5 17 30 

Świężyce  244 - 213 110 52 45 6 6 25 

Dmosice 215 - 196 131 12 38 15 3 16 

Łukowiec 440 - 346 145 86 93 22 27 67 

Zbigniewice 

Wieś 
295 - 261 171 17 70 3 5 29 

Gnieszowice  604 - 476 357 36 77 6 91 37 

Postronna 272 - 252 197 24 30 1 2 18 

Koprzywnica 1440 - 1187 800 183 204 - 100 153 

Zarzecze 77 - 68 53 9 6 - - 9 

Cegielnia  273 - 189 125 13 32 19 54 30 

Razem 

gmina 

6919  5772 3626 828 1140 178 452 682 

 

 

 Największy udział gruntów ornych posiadają wsie: Gnieszowice, Koprzywnica, 

Niedźwice, zaś najwyższy udział użytków zielonych występuje w Koprzywnicy, Błoniu, 

Ciszycy, Łukowcu. Natomiast najwięcej sadów występuje we wsiach położonych nad Wisłą: 

Błonie, Świężyce, Kamieniec, Ciszyca. 
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Poniższy wykres obrazuje rodzaje użytków rolnych wg zajmowanej przez nie powierzchni.  

 
Wyk.res: Powierzchnia użytków rolnych w Gminie Koprzywnica w roku 2005 

pastwiska

1,2%
łąki ogółem

12,0%

sady ogółem

30,7%

grunty orne

56,2%

 
Źródlo:  Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu  Statystycznego 

 

 Największy obszar powierzchniowy, spośród spotykanych na terenie gminy upraw 

roślinnych  zajmuje produkcja zbóż. W strukturze zasiewów zboża oraz mieszanki zbożowe 

stanowią 66% powierzchni zasiewów. 

 W gminie uprawia się najbardziej wymagające ze wszystkich zbóż pszenicę ozimą 

oraz jęczmień jary. W gospodarstwach posiadających grunty słabsze obok owsa i żyta 

szczególnie przydatne jest pszenżyto, które zajmuje 5,9% powierzchni. 

 Dużą powierzchnię w strukturze zasiewów zajmuje uprawa ziemniaków, co stanowi 

15,5% powierzchni upraw. Rośliny pastewne okopowe, strączkowe i motylkowe uprawiane 

są na terenie gminy w niewielkim stopniu. Spowodowany jest on niewielkim stanem 

pogłowia bydła i trzody chlewnej. 

 Poważną pozycję w produkcji roślinnej zajmują uprawy sadownicze oraz uprawa 

warzyw i truskawek. Powierzchnia upraw warzywniczych wynosi 26 186 ha, co stanowi 

12,3% ogólnej powierzchni zasiewów. Najwięcej warzyw na gruncie i pod foliami uprawia 

się we wsiach położonych w dolinie Wisły: Błonie, Świężyce, Kamieniec, Ciszyca, Krzcina, 

zaś truskawki w zachodniej części gminy. 

Szczegółowe informacje przdstawia tabela poniżej. 

Tabela: Udział upraw w strukturze zasiewów w gospodarstwach na terenie gminy 
Koprzywnica (w ha) 

Wyszczególnienie Powierzchnia w ha Odsetek 

ogółem 212 851 100% 

pszenica ozima 29 789 14,0% 



Strategia Rozwoju Gminy Koprzywnica na lata 2007 - 2013 

 24 

pszenica jara 10 278 4,8% 

żyto 15 152 7,1% 

jęczmień ozimy 1 845 0,9% 

jęczmień jary 17 066 8,0% 

owies 8 366 3,9% 

pszenżyto ozime 12 575 5,9% 

pszenżyto jare 3 523 1,7% 

mieszanki zbożowe ozime 5 053 2,4% 

mieszanki zbożowe jare 36 968 17,4% 

kukurydza na ziarno 2 031 1,0% 

ziemniaki 32 969 15,5% 

okopowe pastewne 2 702 1,3% 

warzywa gruntowe 26 185 12,3% 

truskawki 3 446 1,6% 

inne 3 494 2,3% 
Źródło: Powszechny  Spis Rolny 2002 

 

 Produkcja zwierzęca w gminie obejmuje głównie trzodę chlewną, bydło, a także liczne 

fermy hodowli drobiu.  

Tabela: Pogłowie zwierząt hodowlanych w Gminie Koprzywnica  

Wyszczególnienie Ilość 
bydło 827 

krowy 570 

trzoda chlewna 1 517 

trzoda chlewna lochy 111 

konie 156 

kury 16 179 

kury nioski 8 257 

kozy 74 
Źródło: Powszechny  Spis Rolny 2002 

 

 Usługi w zakresie mechanizacji i chemizacji dla rolników świadczą w większości 

prywatne zakłady mechanizacyjne. Rolnicy indywidualni gminy posiadają dobre wyposażenie 

w maszyny rolnicze oraz ciągniki rolnicze. Liczba ciągników wynosi 780 sztuk, a ilość 

hektarów użytków rolnych przypadająca na jeden ciągnik wynosi 7,5. Oznacza to, że 

wyposażenie rolników z terenu gminy jest dobre, a tym samym obsługa szybsza i sprawna. 

 Na terenie gminy brak jest zakładów zajmujących się przetwórstwem rolnym, istnieją 

podmioty zajmujące się skupem warzyw i owoców stałe w miejscowościach: Koprzywnica, 

Sośniczany, Świężyce. Natomiast w okresie zbiorów owoców i warzyw organizowane są 

punkty skupu sezonowe we wsiach: Ciszyca, Krzcin, Łukowiec. 

 



Strategia Rozwoju Gminy Koprzywnica na lata 2007 - 2013 

 25 

 Powyższe analizy wskazują, że gospodarka Gminy Koprzywnica opiera się głównie na 

indywidualnej przedsiębiorczości mieszkańców, działającej w większości w formie jednosobowych 

jednostek gospodarczych lub gospodarstw rolnych. Obserwuje się niewielkie znaczenie przemysłu, co 

umacnia rolniczy charakter gminy. Znikoma liczba firm zatrudniających więcej niż 9 pracowników 

powoduje ponadto konieczność poszukiwania pracy poza terytorium gminy,.  

 Diagnoza sytuacji gospodarczej gminy nie wskazuje jednoznacznych recept rozwojowych, a także 

nie daje podstaw do dłuższych prognoz.. Z punktu widzenia redukcji występującego bezrobocia istotna 

wydaje się potrzeba przyciągnięcia inwestorów zewnętrznych, mogących stworzyć miejsca pracy,  przy 

czym warunkiem koniecznym do spełnienia przez gminę jest poprawa warunków inwestowania 

(zwłaszcza jeśli chodzi o stan infrastruktury technicznej).   

 

3.5. Stan infrastruktury techniczno-ekonomicznej 
 

3.5.1. Wodociągi 
 
Charakterystyka sieci wodociągowej Gminy Koprzywnica 

Długość sieci wodociągowej i roczne zużycie wody w poszczególnych miejscowościach 

przedstawi się następująco: 

Wyszczególnienie 

(sołectwa) 

Długość sieci 

wodociągowej w 
m.b. 

Roczne 

zużycie wody 
w m3 

Liczba osób 

korzystających z 
wodociągu 

Koprzywnica 

(działalność) 
22,9 39550 

3839 

2169 

Błonie  1,5 6889 324 

Beszyce 6,4 1279 152 

Ciszyca  4,0 5808 313 

Dmosice  2,4 2194 206 

Krzcin  8,0 12217 552 

Kamieniec  2,6 2350 94 

Łukowiec 4,3 4661 280 

Sośniczany  6,2 4543 243 

Świężyce  4,0 2809 166 

Magistrala 16,4 - - 

Niedźwice 1,9 1315 236 

Zbigniewice 5,6 1183 390 

Postronna 4,1 - - 

Trzykosy 1,7 2666 189 

Gnieszowice 3,6 4219 313 

Razem gmina 95,6 95522 5627 
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3.5.2. Gospodarka ściekowa 
 
 Dotychczasowe działania władz gminy w zakresie gospodarki ściekowej skupiły się na 

realizacji oczyszczalni ścieków „Koprzywnica” oraz realizacji układu kolektorów sanitarnych 

Koprzywnicy i Cegielni. Konfiguracja terenu wymusza realizację systemu grawitacyjno–

ciśnieniowego. Zrealizowano dotychczas około 18 km sieci kanalizacji sanitarnych oraz 5 

przepompownie, co pozwoliło odebrać ścieki z 509 szt. budynków. Ilość ścieków 

doprowadzonych na oczyszczanie około 250–290 m
3
/dobę, z czego około  

30 m
3
 to ścieki dowożone do punktu zlewnego. 

 Istniejąca oczyszczalnia ścieków przyjmować będzie w okresie perspektywy ścieki ze 

skanalizowanej części miejscowości oraz ścieki dowożone ze zbiorników bezodpływowych 

(kanalizacja lokalna). Do oczyszczalni będą odprowadzone w sposób grawitacyjno–pompowy 

ścieki z sąsiednich sołectw. 

 Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Koprzywianka, lewobrzeżny dopływ 

Wisły II-go rzędu. Przyjęta technologia oczyszczania ścieków założyła wybudowanie 

mechaniczno–biologicznej oczyszczalni ścieków, z pełnym biologicznym oczyszczaniem 

(nitryfikacja, denitryfikacja, defosfatacja) w zmodyfikowanym systemie UCT oraz tlenową 

przeróbką osadów wtórnych (stabilizacja tlenowa w wydzielonej komorze). 

 

 Oczyszczanie ścieków dowożonych – spust ścieków do komory zlewnej i 

gromadzenie ścieków w zbiorników retencyjnych. Ścieki ze zbiornika będą w godzinach 

nocnych kierowane do procesu oczyszczania. 

Przeróbka osadów ściekowych: 

− Skratka zatrzymane w komorze krat i komorze zlewnej ścieków dowożonych będą 

gromadzone po przesypaniu wapnem chlorowanym w szczelnych pojemnikach 

wywożone poza teren oczyszczalni, 

− Piasek zatrzymany w piaskowniku pionowym po wysuszeniu na poletku ociekowym 

będzie wywożony poza teren oczyszczalni, 

− Osady wtóre ustabilizowane tlenowo w wydzielonej komorze będą odwadniane na 

otwartych poletkach do suszenia osadu i wywożone poza teren oczyszczalni. 

 Generalnie wszystkie osady ściekowe z terenu oczyszczalni należy okresowo wywozić  

w miejsce wskazane przez władze sanitarne miasta (wysypisko odpadów stałych). 
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Wyszczególnienie 
(sołectwa) 

Długość sieci 
kanalizacyjnej 

Gospodarstwa 
podłączone do sieci (%) 

Liczba gospodarstw 
korzystających z sieci 

Koprzywnica  18 15,70 509 

Razem gmina 18 15,70 509 

 

 

3.5.3. Gospodarka odpadami 
 
 Gmina Koprzywnica należy do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza 

Koprzywianki . Siedzibą Związku są Baćkowice , a  władze Związku tworzą Wójtowie i 

Burmistrzowie oraz Przewodniczący Rad wszystkich zrzeszonych gmin .Zadaniem związku 

jest ochrona i kształtowanie naturalnego środowiska dorzecza Koprzewianki .Dla 

zapewnienia właściwej obsługi gmin Związku w zakresie gospodarki odpadami , niezbędne 

jest posiadanie własnego środowiska i takie zostało wybudowane w Janczycach .  Zakład  

Utylizacji Odpadów Komunalnych Janczyce spełnia wymagania unijne .Gmina Koprzywnica 

obsługiwana jest ze względu na przynależność przez EZGD Koprzywianki .Na terenie naszej 

gminy rozstawione jest po sołectwach 16 zestawów kontenerów o pojemności 2,2m³ do 

zbiórki odpadów segregowanych tj.: –biały na szkło bezbarwne , -żółty na plastik , -niebieski 

na makulaturę , -zielony na szkło kolorowe . 

Jednocześnie w szkołach zostały ustawione pojemniki typu dzwon do segregacji odpadów . 

Na terenie gminy wprowadzony został również indywidualny system wywozu odpadów 

komunalnych , oraz odpadów segregowanych prowadzony przez Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o. w Sandomierzu .Mieszkańcy zawarli 

umowy z PGK i M na wywóz odpadów komunalnych z posesji .PGK i M w Sandomierzu 

wydaje kolorowe worki do segregacji odpadów i zgodnie z harmonogramem wywozi odpady 

na składowisko do Janczyc . 

 

3.5.4. Dostępność komunikacyjna 
 

 Komunikacja samochodowa na terenie gminy odbywa się na drogach: krajowych 

wojewódzkich, powiatowych i gminnych.  

 

Układ komunikacyjny gminy stanowią następujące drogi: 

 

Drogi krajowe: 
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Nr 9 – Radom - Iłża - Ostrowiec Świętokrzyski -Opatów - Lipnik - Klimontów - Łoniów -

Nagnajów - Kolbuszowa - Głogów Małopolski -Rzeszów - Babica - Lutcza - Domaradz - 

Miejsce Piastowe - Dukla - Barwinek - Granica Państwa. 

Przez teren gminy przebiega na długości 1,2 km; 

Nr 79 - Warszawa - Kozienice - Zwoleń - Sandomierz -Połaniec - Nowe Brzesko - Kraków - 

Trzebinia -Chrzanów - Jaworzno - Katowice - Chorzów –Bytom 

Przez teren gminy droga ta przebiega na długości 7,734 km. 

 

Drogi wojewódzkie: 

Nr 758 - Iwaniska - Klimontów - Koprzywnica przeprawa promowa przez rzekę Wisłę –

Tarnobrzeg. 

Na terenie gminy przebiega na odcinku o długości 9,682 km. 

 

Drogi powiatowe 

 Zapewniają obsługę miejscowości gminnych i spośród ośmiu ciągów 

komunikacyjnych wytypowanych jako drogi powiatowe, sześć stanowi połączenia  

z gminami sąsiednimi: Łoniów, Klimontów i Samborzec, przy czym drogi Nr 42324 

Wielogóra – Koprzywnica oraz Nr 42389 Ciszyca – Skotniki posiadają nawierzchnię 

gruntową lub gruntową ulepszoną żużlem i nie mają znaczenia w komunikacji między 

gminami.  

 Funkcję drogi powiatowej jako połączenia siedziby powiatu z siedzibą gminy 

przejmuje na siebie droga krajowa Warszawa – Sandomierz – Bytom.  

 

42324 0799T Wielogóra - Bystrojowice - Chobrzany -Koprzywnica 

42333 0805T 

 

Koprzywnica - Krzcin - Chodków Stary 

 
42334 0806T 
 

Krzcin - Zarudcze — Radowąż 
 

42335 0807T Borek Klimontowski - Niedźwice - Koprzywnica 

42379 0845T 
 

Sulisławice — Niedźwice 
 

42380 0789T Postronna - Zbigniewice - Wólka Gieraszowska 

42387 0851T 

 

Koprzywnica - Beszyce Dolne 

 
42389 0853T 

 

Ciszyca - Świężyce – Skotniki 

 Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Koprzywnica 
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Łączna długość dróg powiatowych wynosi 37,771 km 

Drogi gminne 

 

00127T Krzcin wieś 
001268T 

 

Łukowiec wieś 
 001269T 

 

Ciszyca - Radowąż 
 

001270T 

 

Ciszyca - Speranda 

 
001271T 
 

Ciszyca - Kamieniec 
 

001272T 

 

Kamieniec wieś 
 001273T Kamieniec Wisłocki wieś 
 

001274T 

 

Świężyce wieś 
 

001275T Błonie - Sośniczany 
 

001276T 

 

Sośniczany wieś 
 

001277T 

 

Gnieszowice wieś 
 

001278T 
 

Trzykosy wieś 
 

001279T 
 

Postronna wieś 
 

001280T 

 

Niedźwice wieś 
 

001281T Zbigniewice wieś 

001282T 
 

Dmosice wieś 
 001283T 

 

Beszyce wieś 
 001284T 

 

Niedźwice - Beszyce 

 001285T Beszyce Dolne wieś 
001286T 
 

Cegielnia wieś 
 

001287T 

 

Błonie wieś 
 

4222022 

 

Ciszyca - Łukowiec 

 
4222023 
 

Świężyce - Sośniczany 
 

4222024 

 

Ciszyca wieś 
 4222025 

 

Postronna - Kępie 

 4222026 

 

Zarzecze wieś 
 4222027 

 

Skrzypaczewice - Krzcin 

 
4222028 
 

Łukowiec Majorat - wał wiślany 
 

4222029 

 

Krzcin - Facieglowy 

 
4222030 

 

Krzcin - Zagumnie 

 
4222031 

 

Koprzywnica wieś 
 

Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Koprzywnica 
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Łączna długość dróg gminnych wynosi 43,262 km 

 

 Pod względem rodzaju nawierzchni drogowy system komunikacyjny miasta i gminy 

Koprzywnica przedstawia się następująco: 

Rodzaje nawierzchni (km) 
 
Twarda Gruntowa 

Kategorie dróg 
 

ulepszona (bitumiczna) 

 

nieulepszona 

 

ulepszona 

 

nieulepszona 

 Krajowe 8,934 — - - 

Wojewódzkie 9,302 0,380 - - 

Powiatowe 28,615 2,753 1,044 5,359 

Gminne 26,783 0,800 11,950 3,729 

Razem: 
 

73,634 
 

3,933 
 

12,994 
 

9,088 
Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Koprzywnica 

 

 

Wykres: Struktura dróg  na terenie Gminy Koprzywnica 

8,93

9,68

37,77

43,26

99,65

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00
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powiatowe

gminne

razem

 
Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Koprzywnica 

 

Komunikacja zbiorowa 

 Obsługa gminy komunikacją zbiorową w zakresie lokalnych przewozów pasażerskich 

realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej i Miejską Komunikację 

Samochodową w Tarnobrzegu oraz przez prywatnych przewoźników „BUS”. Z Miasta 

Koprzywnica odjeżdżają autobusy dalekobieżne (do takich miasta jak: Kielce, Kraków, 

Lublin, Sandomierz i Zakopane) oraz autobusy na trasach lokalnych do wszystkich 

najważniejszych miejscowości w poweicie sandomierskim. Przewoźnik prywatny „BUS” 

kursuje na trasie do Łoniowa i Sandomierza. 
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Miejsca postojowe 

 

Gmina dysponuje dość dobrze rozwiniętą ofertą miejsc do parkowania. Są to 

wydzielone place o nawierzchni utwardzonej, gruntowej lub ulepszonej gruntowej, 

zlokalizowane w miejscach występowania potrzeb parkingowych.  

Tabela: Miejsca postojowe na terenie Gminy Koprzywnica 

Miejscowość Obiekt użyteczności publicznej Ilość miejsc parkingowych 

Urząd Miasta i Gminy 

Bank Spółdzielczy 

Przystanek dworcowy 

11 

Poczta Polska 1 

Policja 1 

Kościół parafialny przyklasztorny 55 

Szkoła podstawowa 

Gimnazjum 
Liceum Ogólnokształcące 

20 

Cmentarz 20 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 4 

Koprzywnica 

Rynek – centrum usługowo–handlowe  15 

Kościół 15 Postronna 

Szkoła Podstawowa 10 

Niedźwice Szkoła Podstawowa 15 

Trzykosy Remiza OSP 5 

Gnieszowice Remiza OSP 5 

Sośniczany Szkoła Podstawowa 5 

Szkoła Podstawowa 5 Krzcin 

Remiza OSP 5 

Ciszyca Remiza OSP 10 

Szkoła Podstawowa 5 Łukowiec 

Kościół 10 
Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Koprzywnica 

 

3.5.5. Energetyka i ciepłownictwo 
 

3.5.6. Telekomunikacja 
 

 Istniejąca sieć telekomunikacyjna w Gminie Koprzywnica stanowi własność 

Telekomunikacji Polskiej. – Obszar Telekomunikacyjny w Kielcach. 

 Drugim operatorem świadczącym usługi w gminie, oprócz TP S.A., dla 206 

abonamentów systemem radiowym, jest Pilicka Telefonia S.A. 

Abonentów TP S.A. obsługują: 
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1. centrala cyfrowa w Koprzywnicy; 

− pojemność – 1072 telefonicznych łączy standardowych; 

− zajętość – 993 telefonicznych łączy standardowych; 

− zainstalowanych łączy dostępu do ISDN – 8 szt.; 

− wykorzystanych – 6 szt.; 

2. koncentratory ( wyniesiona część centrali) połączone z centralą w Koprzywnicy, 

o pojemności 64 standardowych łączy telefonicznych w Sośniczanach i Postronnej. 

 

Sieć telekomunikacyjną TP S.A. w gminie stanowią: 

− kabel dalekosiężny tradycyjny TKD „Tarnobrzeg – Staszów – Kielce”, 

− kabel światłowodowy „Koprzywnica – Łoniów – Połaniec”, 

− kabel światłowodowy „Koprzywnica – Zbigniewice – Klimontów”, 

− kable sieci rozdzielczej i linie napowietrzne – sieć dostępowa, 

− kanalizacja telefoniczna. 

TP S.A. w miejscowościach: Kamieniec, Ciszyca, Łukowiec obsługuje niektórych 

abonentów drogą radiową ze Stacji Bazowej SDRA umieszczonej na wieżowcu „Centrum” w 

Tarnobrzegu. 

Natomiast aparaty zrzutowe ogólnodostępne znajdują się tylko w ośrodku gminnym: 

− w Rynku, 

− na budynku Poczty. 

 

Pilicka Telefonia S.A. 

 Obsługuje swoich abonentów systemem radiowym NEC (jedna antena zbiorcza – 

wielu abonentów) ze stacji bazowej nadawczo–odbiorczej w Machowie oraz  

w Sandomierzu poprzez maszty antenowe NEC wysokości 15 m rozmieszczone w gminie i 

kable miedziane podwieszone na słupach linii energetycznych niskiego napięcia. 

Abonenci Pilickiej Telefonii znajdują się w miejscowościach: 

− Koprzywnica – 48 abonentów, 

− Błonie – 2 abonentów, 

− Łukowiec – 17 abonentów, 

− Gnieszowice – 1 abonentów, 

− Beszyce – 32 abonentów, 

− Kamieniec – 1 abonentów, 
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− Ciszyca – 29 abonentów, 

− Sośniczany – 2 abonentów, 

− Dmosice – 30 abonentów, 

− Zarzecze – 4 abonentów, 

− Krzcin – 24 abonentów, 

− Zbigniewice – 8 abonentów, 

− Zbigniewice Kolonia – 4 abonentów. 

Obszar gminy jest dobrze stelefonizowany. Wszystkie miejscowości w gminie 

posiadają łączność telefoniczną. Wskaźnik gęstości telefonicznej, obrazujący ilość 

telefonicznych łączy głównych na 100 mieszkańców wynosił w gminie Koprzywnica: 

− 16,68 łączy głównych/ 100 Mk TP S.A., 

− 2,71 łączy głównych/100 Mk Pilickiej Telefonii S.A. 

 

Gmina dysponuje średnio rozwiniętą infrastrukturą dostępu do Internetu. Możliwości 

dostępu do stałych łącz szerokopasmowych stanowi infrastruktura działająca w technologii 

bezprzewodowej oraz wykorzystująca tradycyjne linie przesyłu kablowego (ADSL – usługa 

Neostrada).  

3.5.7. Budownictwo mieszkaniowe 
 

Zdecydowana większość lokali mieszkalnych usytuowanych na obszarze Gminy 

Koprzywnica stanowi własność osób fizycznych. Gmina jest w posiadaniu zaledwie 3 lokali, 

natomiast 2 mieszkania stanowią własność zakładów pracy położonych na terenie gminy.  

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 

l.mieszkań ogółem 1 869 1 867 1 868 

własność gminy 2 2 3 

wlasność zakładów pracy 2 2 2 

własność osób fizycznych 1 860 1 858 1 858 

własność innych podmiotów 5 5 5 

 

Mieszkania są w większości wyposażone w podstawową infrastrukturę techniczną 

(wodociąg, łazienkę oraz ogrzewanie kotłowe), co zostało zaprezentowane na wykresie 

poniżej. 

 

 



Strategia Rozwoju Gminy Koprzywnica na lata 2007 - 2013 

 34 

 Wykres: Wyposażenie mieszkań w podstawową infrastrukturę techniczną w roku 2005 (% 
ogółu mieszkań) 
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Źródło: Opracowanie własne na postawie danych Głównego Urzędu Statystycznego  

 

3.6. Stan infrastruktury społecznej 

3.6.1. Oświata i wychowanie 
 
 

         Na terenie Gminy Koprzywnica znajduje się 6 Szkół Podstawowych w 

miejscowościach: Koprzywnica, Łukowiec, Krzcin, Postronna, Niedźwice, Gnieszowice i 

jedna filia w miejscowości Sośniczany. W Koprzywnicy znajduje się również przedszkole i 

Zespół Szkół (Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące). 

 Jedyne przedszkole w Gminie to  Publiczne Przedszkole w Koprzywnicy. Zapewnia 

ono opiekę i edukację przez zabawę dla najmłodszych mieszkańców Gminy Koprzywnica. 

Posiada widne i duże sale dydaktyczne, opiekę medyczną i pięknie położony w sosnowym 

lasku duży plac zabaw. Do przedszkola uczęszcza około stu dzieci. 

 Największą placówką świadczącą usługi w zakresie szkolnictwa podstawowego jest 

Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy. Szkoła zapewnia 

wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, naukę języków obcych, edukację informatyczną z 

dostępem do Internetu, stały kontakt z pedagogiem szkolnym, programy profilaktyczne i 

korekcyjne, opiekę psychologiczną i socjalną, pomoc dla uczniów w trudnej sytuacji 

materialnej. Szkoła posiada dobrze wyposażone sale lekcyjne, bogaty księgozbiór biblioteki 

szkolnej, świetlicę i stołówkę, siłownię, salę gimnastyczną, pracownię komputerową. W 

Szkole Podstawowej naukę pobiera około 340 uczniów. 
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 Na Zespół Szkół Ogólnokształcących w Koprzywnicy składa się Publiczne 

Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcące. Uczniowie szkoły mają do dyspozycji 

nowoczesną, obszerną pracownię informatyczną z indywidualnymi stanowiskami 

komputerowymi oraz dostępem do Internetu, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, dobrze 

zorganizowany dojazd do szkoły, nowoczesne pomoce naukowe i zaplecze socjalne, naukę 

trzech języków obcych. W budynku szkoły znajduje się 16 sal dydaktycznych, sala 

komputerowa, świetlica, stołówka, biblioteka, szatnie, sanitariaty.  

         Zespół Szkół może poszczycić się wieloma osiągnięciami. Uczniowie odnoszą liczne 

sukcesy w konkursach przedmiotowych, zajmują wysokie miejsca w zawodach sportowych, 

co roku kwalifikują się do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Drogowym. 

Przy szkole działają różne organizacje, m. in. samorząd uczniowski, koło ekologiczne, koło 

polonistyczne, matematyczno-informatyczne, języków obcych i wiele innych. 

 W tabelach poniżej przedstawiono podstawowe dane statystyczne oraz trendy w 

zakresie szkolnictwa na terenie Gminy Koprzywnica. 

 

Szkolnictwo podstawowe 

Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004 2005 
Placówki 7 7 7 7 6 

Uczniowie 640 614 575 571 536 

Absolwenci 109 129 126 94 110 

Szkolnictwo gimnazjalne 

Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004 2005 
Placówki 1 1 1 1 1 

Uczniowie 294 312 321 315 282 

Absolwenci - 106 99 89 122 

Szkolnictwo w Liceum Ogólnokształcącym 

Liceum Ogólnokształcące 2001 2002 2003 2004 2005 
Placówki 1 1 1 1 1 

Uczniowie - 30 61 92 92 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

Na mapie poniżej zaznaczono placówki oświatowe oraz ośrodki zdrowia w Gminie 

Koprzywnica 
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Komputeryzacja 

 Szkoły umiejscowione w gminie Koprzywnica są skomputeryzowane.                      

Funkcjonuje 5 pracowni komputerowych, umiejscowionych w 4 szkołach podstawowych oraz 

w Zespole Szkół w Koprzywnicy. Łączna liczba komputerów dostępnych dla celów 

kształceniowych wynosiła w 2005 roku 54 sztuki, przy czym na szkoły podstawowe 

przypadają 33 jednostki, a na Zespół Szkół – 21. Dane z roku 2005 wskazują, że nie 

wszystkie sale komputerowe posiadają dostęp do Internetu – w podstawowych podłączonych 

jest 28 komputerów, natomiast w zespole szkół – 20.  

 Należy jednak potwierdzić, iż liczba systematycznie rośnie liczba komputerów 

podłączonych do sieci. Szczegóły przedstawia tabela poniżej. 

 

Tabela: Komputeryzacja szkół w Gminie Koprzywnica 

Komputery w szkole 

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 
Ogółem 51 55 54 

szkoły podstawowe 30 34 33 

Zespół Szkół 21 21 21 

Pracownie komputerowe 

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 
Ogółem 4 4 5 



Strategia Rozwoju Gminy Koprzywnica na lata 2007 - 2013 

 37 

szkoły podstawowe 3 3 4 

Zespół Szkół 1 1 1 

Komputery podłączone do Internetu 

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 
Ogółem 39 42 48 

szkoły podstawowe 19 22 28 

Zespół Szkół 20 20 20 

Uczniowie przypadający na 1 komputer 

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 
szkoły podstawowe 32 27 26 

Zespół Szkół 17 17 15 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

3.6.2. Służba zdrowia i opieka społeczna 
 

 Na terenie gminy istnieje Ośrodek Zdrowia, który od 1 stycznia 1999 funkcjonuje jako 

Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej.  Od roku 2001 istnieje jako Niepubliczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk”. W zakładzie tym, zlokalizowanym na ulicy Szkolnej 8 

świadczone są usługi z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. 

         Zakład swoim działaniem obejmuje następujące sołectwa: Ciszyca, Błonie, Łukowiec, 

Krzcin, Koprzywnica, Zarzecze, Sośniczany, Cegielnia, Gnieszowice, Trzykosy, Zbigniewice 

Wieś i Kolonia, Skrzypaczowice, częściowo zapisali się do obsługi przez zakład mieszkańcy 

z Kamieńca i Świeżyc.  

 Do podstawowych zadań tego ośrodka zdrowia należy ochrona zdrowia, a w 

szczególności: 

− badania i porada lekarska, 

− leczenie, 

− szczepienia ochronne i działania zapobiegawcze, 

− profilaktyka i szerzenie oświaty zdrowotnej, 

− higiena szkolna, 

− orzekanie o stanie zdrowia . 

 Świadczeniodawca ma prawo kierowania ubezpieczonych na konsultacje do 

specjalistów przez wystawienie skierowania. Bez skierowania udzielane są następujące 

świadczenia ambulatoryjne: 

− ginekologa i położnika, 

− dermatologa i wenerologa, 

− onkologa, 

− psychiatrę. 
 

Opiekę zdrowotną nad pacjentami sprawują:  
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− 3 lekarze- podstawowej opieki zdrowotnej,  

− 4 lekarze- specjaliści,  

− 4 pielęgniarki,  

− 1 położna, 

− 1 technik analityki medycznej.  

Zakład dysponuje też laboratorium w którym wykonuje się podstawowe badania pobranych 

materiałów.  

Pod opieką „Medyka” jest ok. 4000 pacjentów. W 2005 roku NZOZ udzielił 18 437 porad 

lekarskich. Zdecydowaną większość spośród udzielanych porad stanowią konsultacje lekarzy 

tzw. pierwszego kontaktu. 

W skład NZOZ „Medyk” wchodzą: 

− poradnia ogólna, 

− poradnia dla dzieci;- poradnia stomatologiczna, 

− poradnia „K”, 

− poradnia okulistyczna, 

− poradnia logopedyczna, 

− poradnia psychologiczna. 

 

NZOZ „Rokitek” – Filia Koprzywnica 

 W Koprzywnicy działa także filia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Centrum Medyczne „Rokitek” z Sandomierza, mieszcząca się przy ul. Sportowej 7, gdzie 

świadczone są usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Pod opieką Zakładu 

pozostaje ok. 3.000 pacjentów. 

         W koprzywnickiej filii przyjmuje dwóch lekarzy: specjalista medycyny rodzinnej oraz 

specjalista chorób dziecięcych. Opiekę pielęgniarską, także w domu chorego, sprawują 3 

pielęgniarki. 

         W NZOZ „Rokitek” pobierany jest materiał do badań laboratoryjnych, wykonywane jest 

również badanie USG oraz podstawowe zabiegi rehabilitacyjne (SOLUX, inhalacje). 

 

Zakład Opiekuńczo- Leczniczy dla Osób z Chorobą Alzheimera 

         W lutym 2002 roku z inicjatywy pracowników Niepublicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej „MEDYK” powstało Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera. W 

ostatnich latach na terenie gminy zostało zaobserwowana zwiększającą się liczba zachorowań 
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na Zespoły Otępienne (Alzheimer). Potwierdziły to również dane epidemiologiczne z powiatu 

sandomierskiego oraz województwa świętokrzyskiego. 

         Dlatego też głównym celem Stowarzyszenia stało się stworzenie w Koprzywnicy 

Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla osób z chorobą Alzheimera, jak również pozyskanie 

środków finansowych na ten cel. Ponadto celem statutowym Stowarzyszenia jest objęcie 

opieką i pomocą chorych, ich rodzin, a także organizowanie szkoleń i grup wsparcia 

społecznego. Koprzywnicki zakład oferuje rehabilitację w oparciu dotychczas najlepsze, 

niekonwencjonalne metody, miedzy innymi terapię zajęciową, muzykoterapię i agroterapię, 

czyli leczenie przez kontakt z naturą. Ośrodek położony jest tuż przy lesie sosnowym- 

doskonałym miejscu na spacery i wypoczynek. W zakładzie znalazło zatrudnienie około 18 

pielęgniarek i rehabilitantek, które mają około 25 pacjentów. Zakład ten jest jedyną tego typu 

placówką w województwie świętokrzyskim. 

 Na terenie gminy znajdują się dwie apteki w Koprzywnicy, obsługują on obszar całej 

Gminy – co zaspokaja potrzeby ludności. 

 Reasumując można stwierdzić, że sytuacja służby zdrowia w gminie Koprzywnica jest 

dobra i zaspokaja potrzeby mieszkańców.  

 

Kwestie pomocy społecznej, będące zadaniem zleconym i własnym gminy, stanowią 

obszar kompetencji działającego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dofinansowaniu 

podlegają takie potrzeby mieszkańców, jak dopłaty do posiłków dzieci  i młodzieży, usługi 

opiekuńcze oraz zasiłki celowe i specjalne (zadania własne gminy). Oprócz wymienionych 

gmina realizuje ponadto zadania zlecone, w oparciu o funkcjonujące prawo. Zalicza się do 

nich: zasiłki stałe, okresowe gwarantowane, renty socjalne, zasiłki okresowe, okresowe 

zasiłki macierzyńskie i jednorazowe, zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne.  

W tabeli poniżej wyszczególniono wydatki poniesione przez Gminę na realizację 

zadań z zakresu opieki społecznej w 2005 roku. 

Pomoc społeczna 
Liczba osób objęta 

pomocą 

Kwota udzielonego 

wsparcia 
Zasiłki stałe 42 117 000 

Zasiłki celowe 69 8 000 

Zasiłki okresowe 145 137 096 

Dożywianie 368 72 411 

Zasiłki celowe na zakup posiłku 176 112 469 

Opiekunka specjalistyczna i 

opiekunka 

bd 32 513 

Świadczenia rodzinne  i rzeczowe                                                      bd 1 382 290 

Razem 800 1 861 779 
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 Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koprzywnica za 2005 rok 

 

W roku 2005 udzielono świadczeń na łączną kwotę 1861 779 zł. 

3.6.3. Sport i turystyka 
 

W zakresie rozwoju sportu na ternie Gminy funkcjonują następujące kluby sportowe: 

− Uczniowski Klub Sportowy „Koprzywianka” przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących. W klubie działa sekcja piłki nożnej 

− Uczniowski Klub Sportowy „Arka” przy Parafii św. Floriana W klubie działają 

następujące sekcje: lekkoatletyka, siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy, narciarstwo, 

sporty wodne. 

− Klub Sportowy „Koprzywianka” - w klubie działa sekcja piłki nożnej. 

 

Przez teren Gminy Koprzywnica biegnie tzw. Europejski Szlak Cystersów, będący 

główną atrakcją turystyczną Gminy. Pamiątką po zakonie jest zespół klasztorny Cystersów, 

na który składa się kościół pw. św. Floriana, zbudowany w latach 1207-40 oraz dawne 

zabudowania klasztorne. 

         W kościele można zobaczyć wiele wybitnych dzieł sztuki z różnych epok, a 

wśród nich piękny obraz Wniebowzięcia Matki Boskiej z 1645r. 

         Kolejnym ciekawym zabytkiem jest kościół pw. Matki Bożej Różańcowej z 

1470 roku. Ołtarz główny świątyni pochodzi z XVII wieku, natomiast ogrodzenie i 

dzwonnica z XIX wieku. 

         Niewątpliwą atrakcją, jaką w Polsce spotkać można jedynie w okolicy tego 

kościoła, a odbywającą raz w roku jest obecność podczas procesji rezurekcyjnej bziuków. 

Bziukami nazywa się strażaków, którzy podczas procesji rezurekcyjnej odbywającej się 

wyjątkowo w sobotni wieczór wypluwają naftę na pochodnie, aby w ten sposób chwalić 

zmartwychwstanie Zbawiciela. 

 

Przez miasto przepływa rzeka Koprzywianka, przy której wybudowano zbiornik 

retencyjno- rekreacyjny „Danusia”. W sezonie letnim bardzo chętnie wykorzystywany przez 

turystów z dalszej i bliższej okolicy. Wokół zalewu są tereny przeznaczone na pola 

namiotowe, bazę gastronomiczna i handlowa, jest też sporych rozmiarów parking 

samochodowy. Dzięki zarybieniu przez koło wędkarskie można tam złowić karpia, pstrąga, a 

nawet amura. 
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         W związku z agrarnym charakterem obszaru i jego walorami przyrodniczymi i 

krajobrazowymi: okazałym lasom (pełnych grzybów i jagód) oraz wąwozom lessowym, 

doskonale nadaje się na wszelkiego rodzaju piesze i rowerowe wycieczki. Dzięki czystym 

wodom Koprzywianki- bogatych w ryby i raki jest to prawdziwy raj dla wędkarzy. 

 

3.6.4. Zabytki 
 

 Na terenie gminy Koprzwnica nie występuje dużo zabytków, jedak te, które istnieją 

zachwycają swoim urokiem zarówno mieszkańców, jak i turystów. 

 Najcenniejszym zabytkiem miejscowości jest kościół pocysterski z zachowanym 

wschodnim skrzydłem klasztoru (Zespół Opactwa Cystersów). Opactwo nad rzeką 

Koprzywianka założone w 1185r. z fundacji Kazimierza Sprawiedliwego i komesa Mikołaja 

Bogorii. Kościół został wzniesiony na początku XIII w. w stylu późno romańskim przez 

architekta włoskiego Simona (podobnie jak i opactwo w Wąchocku) jako trójnawowa 

budowla z nawa poprzeczną i prosto zamkniętym prezbiterium, do którego przylegały dwie 

bliźniacze kaplice (do czasów obecnych zachowa się jedynie północna). 

 Zespół położony jest w zachodniej części miasta na równinnym terenie graniczącym z 

drogą Sandomierz – Kraków, wzdłuż północnego boku zespołu znajduje się dolina 

Młynówki, od południa – duży plac. Powierzchnia założenia wynosi około 2,5 ha. 

W skład zespołu wchodzą: 

− kościół p.w. św. Floriana, 

− wschodnie skrzydło  klasztorne,  

− dworek opacki, 

− ogród, 

− ogrodzenie. 

 

Kosciół p. w.  Matki Boskiej Różańcowej 

 Wybudowany jest  przy wschodniej pierzei rynku w Koprzywnicy na wzniesieniu. Do 

niedawna pełnił funkcję kaplicy. Powstał w latach 1693–1694, powierzchnia użytkowa 

wynosi 140 m
2
. 

Cmentarz parafialny w Koprzywnicy wpisany do rejestru zabytków (nr 324/A/88) rzymsko 

– katolicki, założony w pierwszej ćwierci XIX w. 
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W Koprzywnicy występują także miejsca pamięci narodowej. 

Okres II wojny światowej był szczególnie tragiczny dla mieszkańców Koprzywnicy i samego 

miasteczka, a to z powodu założonego tu przez hitlerowców getta. Represje nałożone były nie 

tylko na ludność żydowską, ale również na Polaków, z których wielu należało do ruchu 

oporu.  Tragiczne wydarzenia tamtego okresu upamiętnia pomnik ku czci rozstrzelanych 

przez Niemców. Miejsca pamięci utrzymywane w należytym stanie i porządku, objęte są 

opieką patronacką Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy. 

 

3.6.5. Kultura 
 

Funkcje kulturalne w Gminie Koprzywnica są realizowane dzięki staraniom gminnej 

biblioteki publicznej (wraz z działającą filią jednostki). Instytucje te zatrudniają łącznie 3 

osoby, pełniące funkcje administracyjne oraz obsługi czytelniczej. Księgozbiór bibliotek, 

liczył na koniec 2005 roku 22 033 woluminów i był wyższy pod poziomu z 2004 roku o 

blisko 600 egzemplarzy. W 2005 roku z biblioteki gminnej oraz jej filii korzystało 869 

czytelników, którzy łącznie wypożyczyli 16 771 pozycji książkowych. Szczegółowe 

informacje na temat księgozbiorów i poziomu czytelnictwa w Gminie Koprzywnica 

przedstawiają tabele poniżej. 

 

Wyszczególnienie Jednostka 2001 2002 2003 2004 2005 

biblioteki i filie ob. 2 2 2 2 2 

pracownicy bibliotek osoba 3 3 3 3 3 

księgozbiór wol. 20 515 20 784 21 092 21 434 22 033 

czytelnicy w ciągu roku osoba 861 877 874 870 869 

wypożyczenia księgozbioru na 

zewnątrz wol. 16 310 16 361 16 905 16 672 16 771 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

Wyszczególnienie Jednostka 2002 2003 2004 2005 

ludność na 1 placówkę biblioteczną osoba 3 579,50 3 565,00 3 550,50 3 531,00 

księgozbiór bibliotek na 1000 ludności wol. 2 903,20 2 958,20 3 018,45 3 119,94 

czytelnicy bibliotek na 1000 ludności osoba 122,74 122,41 122,29 123,05 

wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika 

w woluminach wol. 18,66 19,34 19,16 19,30 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

  W Koprzywnicy przy ul. Rynek  został zmodernizowany i oddany do użytku budynek 

Domu Kultury. 
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3.7. Analiza finansów Gminy Koprzywnica 
 

Dla potrzeb niniejszej strategii dokonano analizy dochodów i wydatków budżetowych                    

w latach 2003-2005.  

W analizowanym okresie jednostka odnotowała deficyt budżetowy: w 2004 roku, przy 

czym ależy podkreślić, iżbył on wyraźny - wyniósł on wówczas ponad 1, 5 mln zł. Zarówno 

rok 2003, jak i 2005 zakończyły się nadwyżką budżetową. W 2005 roku nadwyżka 

przekroczyła ona poziom 1,5 mln zł.  

 

 Wykres: Dochody i wydatki budżetu Gminy Koprzywnica w latach 2003-2005 

10 290 024

9 806 624

12 157 446

9 758 865

11 329 210

10 594 889

0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000 14 000 000

2003

2004

2005

dochody budżetowe ogółem wydatki budżetowe ogółem

 
 

 

 Szczegółowa analiza wydatków wskazuje, że dominującą pozycję w strukturze 

wydatków stanowią wydatki oświatowe – blisko 50 %, przy czym odnotować można 

tendencję spadkową w stosunku do roku 2004. Na kolejnym miejscu w strukturze wydatków 

znajduje się pomoc społeczna. Należy jednak podkreślić, że jej udział jest niemal dwukrotnie 

niższy niż wydatków oświatowych, ale z roku na rok jest coraz wyższy. 

Najmniejsze wydatki były ponoszone na realizację zadań z zakresu rolnictwa i leśnictwa, 

gospodarki mieszkaniowej oraz kultury fizycznej i sportu. 

Poniższy wykres przedstawia szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych Gminy 

Koprzywnica w latach 2003 – 2005. 

 

Wykres: Wydatki budżetowe Gminy Koprzywnica w latach 2003 - 2005 



Strategia Rozwoju Gminy Koprzywnica na lata 2007 - 2013 

 44 

39 645

783 706

620 420

8 651

4 544 373

95 703

89 039

939 734

1 769 743

1 285 660

99 485

679 156

10 492

5 527 384

136 637

86 961

1 222 538

48 908

1 730 625

7 946

280 655

552 398

14 642

4 451 175

511 048

65 011

2 077 032

1 858 661

48 658

50 815

0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000

rolnictwo i łowiectwo

transport i łączność

gosp.komunalna

gospodarka m ieszkaniowa

oświata i wychowanie

kultura i ochrona dziedzictwa

ochrona zdrowia

pomoc społeczna

kultura fizyczna i sport

adm in. publiczna

2003 2004 2005

 

 

 Znaczącym źródłem dochodów gminy jest subwencja ogólna z budżetu państwa. 

Odnotowuje się coroczny wzrost kwoty otrzymywanej subwencji, która w roku 2005 

wyniosła 6 251 700 zł. Równolegle wysoki poziom osiągają dochody własne gminy, wśród 

których najistotniejsze pozycje to: udział w podatkach stanowiących dochody budżetu 

państwa, dochody z podatku rolnego oraz dochody z podatku od nieruchomości. W latach 

2003-2005 dostrzegalne są ponadto rosnące dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu 

państwa.  

 

 Poniższy wykres ukazuje zbiorcze zestawienie dochodów Gminy Koprzywnica w 

latach 2003-2005.  
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Wykres: Dochody Gminy Koprzywnica w latach 2003-2005 
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Wykres: Dochody Gminy Koprzywnica w latach 2003-2005, wg źródła dochodów 
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 Zauważalna jest znacząca różnica kwotowa na niekorzyść dochodów własnych gminy, 

które stanowiły w roku 2005 nieco ponad 20% całości dochodów (w roku 2005).  

 

W podsumowaniu analizy budżetu Gminy Koprzywnica w latach 2003-2005 warto 

zaznaczyć stosunkowo niewielki poziom dochodów i wydatków gminy, związany z niewielką 

skalą obszaru oraz małą liczbą mieszkańców jednostki. Znaczną część wydatków gminnych 

stanowią wydatki sztywne, których wydatkowanie jest koniecznością prawną regulowaną 

przez właściwe ustawy i rozporządzenia. Analiza wydatków budżetowych wskazuje na 

stosunkowo niski odsetek wydatków inwestycyjnych. Gmina nie realizuje w chwili obecnej 

projektów, których przygotowanie odbywa się z udziałem środków pochodzących z funduszy 
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strukturalnych i Funduszu Spójności UE. Niskie dochody własne oraz wielość wydatków 

sztywnych powoduje, że koniecznością staje się poszukiwanie zewnętrznych źródeł 

finansowania projektów inwestycyjnych i społecznych. Programy operacyjne (krajowe i 

regionalne) planowane w Polsce na lata 2007-2013, stwarzają szanse pozyskania znaczących 

środków unijnych, mogących posłużyć rozwojowi gminy.     

 

4. Analiza SWOT poszczególnych obszarów problemowych 
 

4.1. Założenia metodologiczne analizy 
 

Analiza obszarów potrzeb rozwojowych oraz zagrożeń dla realizacji strategii opiera 

się na wykorzystaniu techniki analizy SWOT. Analiza SWOT jest jedną                                          

z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych, służących do porządkowania 

informacji. Technika jest stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego jako 

uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej.  

Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanej informacji o danej 

sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych): 

 

� S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę 

analizowanego obiektu,  

 

� W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę 

analizowanego obiektu,  

 

� O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę 

korzystnej zmiany,  

 

� T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu 

niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.  

 

Wreszcie - informacja, która nie może być poprawnie zakwalifikowana do żadnej z 

wymienionych grup, jest w dalszej analizie pomijana jako nieistotna strategicznie. Informacja 

strategiczna, posegregowana według opisanych kryteriów na cztery grupy, jest następnie 
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zapisywana w czterodzielnej macierzy strategicznej, w której lewa połowa zawiera dwie 

kategorie czynników pozytywnych a prawa - dwie kategorie czynników negatywnych.  

W popularnych ujęciach ekonomicznych i strategicznych dwa pierwsze obszary 

odnoszą się najczęściej do środowiska wewnętrznego i zawierają najistotniejsze w jednostce 

elementy, np. silna marka (S), czy słabe zaplecze kapitałowe (W). Natomiast dwa ostatnie 

obszary odnoszą się analogicznie do środowiska zewnętrznego. 

 

4.2. Analiza SWOT – główne obszary problemowe 
 

4.2.1. Gospodarka 
 

ANALIZA SWOT – GOSPODARKA 
Silne strony Słabe strony 

 

+ wysoka aktywność gospodarcza 

mieszkańców, 

+ dobre gleby, dobrze rozwinięte 

sadownictwo i warzywnictwo, 

+ „czwartkowe targi ” gromadzące 

okolicznych kupców, 

+ niewielki udział firm sektora publicznego 

+ malejąca liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych, 

 

- niewielka liczba firm zatrudniających 

więcej niż 9 pracowników, 

- stosunkowo wysokie bezrobocie, 

- brak znaczących inwestycji zewnętrznych, 

- niewielki budżet jednostki samorządu 

terytorialnego i wysoki poziom tzw. 

„sztywnych” wydatków 

 

Szanse  Zagrożenia 
 

+ wzmocnienie kooperacji między rolnikami 

i powstawanie grup producenckich, 

+ wykorzystanie potencjału aktywności 

gospodarczej do tworzenia nowych 

podmiotów gospodarczych 

+ rozwój przedsiębiorstw sektora rolno-

spożywczego, 

+ stworzenie Centrum Wspierania 

 

- brak znaczącej bazy przetwórczej i 

przechowalni jest barierą dla rozwoju 

najsilniejszych gałęzi rolnictwa, 

- zła sytuacja w rolnictwie i niska jego 

dochodowość, 

- uzależnienie dochodów znacznej liczby 

mieszkańców od warunków pogodowych i 

wysokości plonów, 
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Przedsiębiorczości 

+ pozyskanie inwestorów zewnętrznych 

- postępująca migracja mieszkańców 

 

4.2.2. Sfera społeczna 
 

ANALIZA SWOT – SFERA SPOŁECZNA 
Silne strony Słabe strony 

 

+ stosunkowo młode społeczeństwo Gminy 

Koprzywnica 

+ wskaźnik obciążenia demograficznego na 

bezpiecznym poziomie 

+ znaczna część ludności pozyskująca 

dochody ze stabilnych źródeł 

 

- stosunkowo wysoki poziom bezrobocia 

rejestrowanego 

- postępujące procesy migracyjne do obszaru 

gmin sąsiednich oraz Kielc 

- ujemny przyrost liczby mieszkańców 

Szanse  Zagrożenia 
 

+ remigracja ludności (zwłaszcza powrót z 

zagranicy) 

+ zmiana negatywnej tendencji przyrostu 

naturalnego 

 

 

- dalej postepująca migracja ludności 

- rosnący koszt pomocy społecznej oraz 

opieki nad osobami starszymi 

- odpływ ludności młodej oraz mieszkańców 

w wieku produkcyjnym, 

- niewystarczający poziom aktywności 

społecznej 

 

4.2.3. Infrastruktura techniczna i społeczna  
 

ANALIZA SWOT – INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I SPOŁECZNA  
Silne strony Słabe strony 

 

+ korzystne położenie przy drodze krajowej 

Kraków – Sandomierz, 

+ dobrze wykształcona sieć dróg gminnych 

dobrze rozwinięta sieć wodociągowa  

+ wysoki stopień telefonizacji gminy, 

 

- niewystarczający rozwój sieci kanalizacji 

sanitarnej 

- przestarzała technologicznie oczyszczalnia 

ścieków, wymagająca modernizacji 

- konieczność modernizacji infrastruktury 
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+ gazyfikacja miasta Koprzywnica, 

+ dobre wyposażenie szkół i kompetentna 

kadra 

 

drogowej, 

- modernizacja gospodarki odpadami,  

- słabo rozwinięta infrastruktura społeczna i 

oświatowa (koniecznośc modernizacji 

placówek oświatowych), 

- brak Domu Kultury, 

- brak świetlic wiejskich 

 

Szanse  Zagrożenia 
 

+ wykorzystanie środków finansowych 

dostępnych w ramach funduszy 

strukturalnych UE 

+ wykorzystanie innych środków 

finansowych 

 

- niewystarczające wykorzystanie 

dostępnych na rynku środków finansowych 

- postępujące zużycie elementów sieci 

infrastruktury technicznej 

 

 

4.2.4. Środowisko przyrodnicze i turystyka 
 

ANALIZA SWOT – ŚRODOWISKO I TURYSTYKA 
Silne strony Słabe strony 

 

+ stosunkowo czyste środowisko naturalne 

+ brak degradacji środowiska spowodowanej 

przez przemysł, 

+ atrakcyjne zabytki dziedzictwa 

kulturalnego (zwłaszcza zabytki związane z 

Cystersami) 

+ walory przyrodnicze pozwalające na 

rozwój agroturystyki oraz turystyki 

aktywnej(zalew, dolina Koprzywianki), 

+ kultowanie tradycji - tzw. „Bziuki 

Koprzywnickie” przyciągają wielu turystów  

 

- stosunkowo niewielka ilość zabytków 

dostępnych w gminie, 

- brak odpowiedniej promocji walorów 

Gminy, 

- słabo rozwinięta infrastruktura sektora 

obsługi ruchu turystycznego (baza hotelowa, 

żywieniowa) 

     

Szanse  Zagrożenia 
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+ renowacja zabytków położonych na 

terytorium gminy 

+ rozwój oferty agroturystycznej oraz 

turystyki aktywnej, m. in. ścieżki rowerowe 

- brak inwestycji w zakresie infrastruktury 

obsługi ruchu turystycznego 

- możliwa degradacja środowiska z powodu 

ekspansywnego rolnictwa 

 

 

 

5. Analiza strategiczna rozwoju Gminy Koprzywnica 
 

 
Planowanie strategiczne jest przemyślanym, metodycznym sposobem zarządzania, 

prowadzącym w dłuższej perspektywie do rozwiązania najważniejszych problemów oraz 

wykorzystania najważniejszych atutów, przy uwzględnień szans i zagrożeń. Planowanie 

strategiczne oparte zostało o przeprowadzoną uprzednio technikę analizy SWOT, co 

pozwoliło dostrzec mocne i słabe strony gminy, a także rozpatrzyć szanse i zagrożenia stojące 

przed jednostką.  

Wynik analizy ma odzwierciedlenie w takim, a nie innym ułożeniu celów 

strategicznych dokumentu. Uznano przy tym, że cele strategiczne pomagają gminie 

skoncentrować wysiłki na kwestiach wpływających w największym stopniu na rozwój Gminy 

Koprzywnica. Cele strategiczne wskazują, w jaki sposób gmina ma funkcjonować i rozwijać 

się, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców oraz osiągnać zamierzone cele rozwojowe. 

Sformułowane cele strategiczne są metodycznym zaadaptowaniem wizji 

rozwojowych, będących wynikiem przemyśleń mieszkańców i władz jednostki. Duży stopień 

ogólności wizji, wyraz pragnienia obywateli oraz chęci dążenia do stanu zamierzonego, 

przybrał na etapie hierarchizacji celów formę celów strategicznych (ogólnych). Konkretyzacją 

celów strategicznych są cele szczegółowe (operacyjne), powstałe w kolejnym etapie procesu 

przygotowania strategii.  

Cele stanowią przekładnik dla misji rozwoju gminy. Wyrażane są ogólnie, jako 

funkcje definiujące potrzeby , które powinny być zrealizowane w określonym czasie. Cele 

opisują kierunek, w jakim powinien dokonywać się rozwój Koprzywnicy oraz spełniają dwa 

podstawowe warunki: 

− są osadzone w realiach funkcjonowania gminy, 

− wyznaczają tylko te działania, które rzeczywiście mogą zostać spełnione. 

Cele strategiczne zostały wyznaczone w oparciu o: 



Strategia Rozwoju Gminy Koprzywnica na lata 2007 - 2013 

 51 

− diagnozę stanu istniejącego, 

− analizę mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (SWOT). 

Każdej z analizowanych kwestii przypisano odpowiadające im uwarunkowania 

zewnętrzne – kluczowe szanse i zagrożenia tkwiące w otoczeniu gminy, mogące mieć 

pozytywny lub negatywny wpływ na tempo dalszego rozwoju jednostki.  

Niezwykle istotnym elementem strategii jest wyznaczenie misji, jako swego rodzaju 

drogowskazu o najwyższym stopniu ogólności. Misja strategiczna jest odzwierciedleniem 

dążenia do wartości nadrzędnych, a cele strategiczne są narzędziami umożliwiającymi 

zbliżanie się do założnego ideału. Misja jest określana najogólniej jako: 

� posłannictwo pełnione przez osobę lub organizację, które dotyczy wykonania 

specjalnego zadania,  

� charakterystyczna rola do spełnienia przez firmę wyrażająca jej odrębność (tożsamość 

organizacji, sens istnienia). 

W odróżnieniu od misji, wizja jest opisem wizerunku instytucji w stosunku do odległej 

przyszłości, określającym wynik rozwoju tej instytucji przy założeniu możliwie najlepszych 

uwarunkowań. Wizja to ponadto: 

� wyobrażenie przedstawiające obraz rzeczywistości w bliższej lub dalszej perspektywie 

czasowej,  

� koncepcja modelowa przyszłej organizacji, funkcjonowania i pożądanego rozwoju 

firmy określona przez aspirację i twórczą wyobraźnię firmy (także kierownictwa, 

członków organizacji). 

 Wobec ograniczonych środków finansowych będących w dyspozycji mieszkańców i 

władz gminy, liczba celów szczegółowych została ograniczona do najbardziej możliwych do 

zrealizowania. Celom szczegółowym przyporządkowane zostały mierniki ich realizacji, 

pozwalające na monitorowanie oraz nadzór nad realizacji Strategii. 

 

5.1. Misja i wizja Gminy Koprzywnica 
 

Przedstawiona w dokumencie misja Gminy Koprzywnica stanowi odzwierciedlenie 

opinii mieszkańców gminy oraz władz gminnych, będąc wynikiem pewnego kompromisu i 

przeniesienia wyrażanych potrzeb na możliwie wysoki stopień ogólności.  
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MMiissjjąą  GGmmiinnyy  KKoopprrzzyywwnniiccaa  jjeesstt  ssttwwoorrzzeenniiee  wwaarruunnkkóóww  mmaajjąąccyycchh  wwppłłyyww  nnaa  

ppooddnniieessiieenniiee  kkoommffoorrttuu  żżyycciiaa  mmiieesszzkkaańńccóóww  ppoopprrzzeezz  rroozzwwóójj  iinnffrraassttrruukkttuurryy  

tteecchhnniicczznneejj  ii  ssppoołłeecczznneejj,,  wwyykkoorrzzyyssttaanniiee  ppootteennccjjaałłuu  lluuddzzkkiieeggoo  ii  ggoossppooddaarrcczzeeggoo,,  aa  

ttaakkżżee  ddąążżeenniiee  ddoo  mmaakkssyymmaalliizzaaccjjii  tteeggoożż  kkoommffoorrttuu..        
  

 

Wizja Gminy Koprzywnica jest zbiorem haseł wskazujących pożądane kierunki rozwoju 

jednostki. Wymienia się w kolejności następujące wizje cząstkowe: 

 

 

1. Pełna dostępność do rozwiniętej infrastruktury technicznej dla mieszkańców 

Gminy Koprzywnica (sieć kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, systemu 

gospodarki odpadami, systemu drogowego).  

2. Czyste środowisko naturalne. 

3. Zmodernizowane placówki oświatowe wyposażone w nowoczesny sprzęt. 

 

4. Nowoczesne, dobrze rozwinięte rolnictwo oraz przetwórstwo rolno-

spożywcze. 

5. Gmina przyjazna inwestorom zewnętrznym oraz wspierająca przedsiębiorców 

już działających na jej terenie.  

6. Turystyka jako ważny element promocyjny jednostki – większa liczba 

turystów odwiedzających obszar gminy. 

7. Gmina komfortowa i przyjazna mieszkańcom – będąca nie tylko miejscem 

zamieszkania, lecz również zapewniająca możliwość interesującego spędzenia 

czasu wolnego. 

8. Maksymalizacja wykorzystania dostępnych dla gminy funduszy UE i innych 

środków zewnętrznych. 

     

Wskazane wizje rozwojowe zostały pogrupowane według właściwego zaszeregowania 

do obszarów problemowych, wskutek czego wyznaczono 4 cele strategiczne. 

5.2. Cele strategiczne rozwoju gminy 
 

CEL 

1 

CEL 

2 

 

CEL 

3 

CEL 

4 
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Wskutek przeprowadzonej analizy problemowej wyznaczono cele strategiczne, 

wskazujące ogólne kierunki rozwoju Gminy Koprzywnica. Przytoczona kolejność celów nie 

jest wynikiem przeprowadzonej hierarchizacji, każdy z nich traktować należy na równi z 

innymi, bez wartościowania ważności. Dokładne określenie celów pozwoli na odpowiednią 

koordynację działań przez osoby i instytucje, które będą miały wpływ na realizację strategii, 

wytyczającej długofalowe kierunki zrównoważonego rozwoju gminy. Działania objęte 

strategią pozwalają na kompleksowe ujęcie zrównoważonego rozwoju gminy w dziedzinie 

infrastruktury technicznej i społecznej, gospodarki oraz środowiska przyrodniczego. 

 

Cele strategiczne Gminy Koprzywnica, których realizacja mieć będzie miejsce                  

w latach 2007-2013 są następujące: 

 

I. Cel I. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, 

II. Cel II. Wsparcie lokalnej gospodarki, 

III. Cel III. Rozwój usług dla mieszkańców, 

IV. Cel IV. Zwiększenie absorpcji środków finansowych UE oraz innych grantów 

 

Wydzielenie kwestii związanych z pozyskiwaniem przez Gminę środków finansowych                       

z funduszy UE (oraz innych źródeł) jako odrębnego celu strategicznego podyktowane jest 

niewystarczającym poziomem absorpcji w latach 2004-2006. W obliczu szans rozwojowych, 

jakie stwarza polskim gminom nowy okres programowania funduszy UE (2007-2013), 

konieczne wydaje się wzmożenie wysiłków w celu możliwie najlepszego wykorzystania 

dostępnych środków. Poniżej przedstawiono schemat ukazujący wzajemne korelacje 

pomiędzy poszczególnymi celami strategicznymi. 

 

Schemat: Powiązania logiczne pomiędzy celami strategicznymi 

 

 

 

 

 

 

Uszczegółowieniem celów strategicznych są odpowiadające im cele operacyjne, 

przedstawione w kolejnych podrozdziałach Strategii. Każdy z celów strategicznych został 

Cel III. 
Rozwój usług 

dla 

mieszkańców 

 

Cel II. 
Wsparcie lokalnej 

gospodarki 

 

Cel I. 
Poprawa stanu 

infrastruktury 

technicznej 

i społecznej 

Cel IV. 
Zwiększenie 

absorpcji środków 

finansowych UE 

oraz innych 

grantów 
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ponadto scharakteryzowany, w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę oraz wyniki 

analizy SWOT. 

 

6. Cele operacyjne strategii rozwoju gminy 
 

Cele operacyjne stanowią rozwinięcie celów strategicznych i charakteryzują się 

bliższym od nich horyzontem czasowym. Realizacja celów operacyjnych warunkuje 

osiągnięcie strategicznych celów rozwoju. Powinny one zostać sformułowane w taki sposób, 

aby były osiągalne i mierzalne. Do każdego z celów operacyjnych przypisano konkretne 

zadania, których realizacja planowana jest w latach 2007-2013. 

Zadania to konkretne zamierzenia i przedsięwzięcia, które w całości lub w części realizują 

jeden lub więcej celów operacyjnych. 

 

6.1. Cel nr I - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej oraz 
jego cele operacyjne 

  
Stan infrastruktury technicznej i społecznej w Gminie Koprzywnica wymaga poprawy, 

a istniejące już elementy wymagają rozbudowy i polepszenia ich funkcjonalności. Część sieci 

wymaga koniecznej modernizacji i dostosowania do potrzeb obecnych – projektowane 

niejednokrotnie kilkadziesiąt lat temu nie spełniają wymaganych standardów. Stan 

infrastruktury stanowi jeden z podstawowych elementów wpływających na odczuwany przez 

ludność komfort życia w jednostce. Stopień wyposażenia w podstawowe media (wodociąg, 

kanalizacja, sieć gazowa, sieć elektryczna) oraz stan dróg gminnych, powiatowych i 

wojewódzkich jest ponadto jednym z decydujących czynników warunkujących zdolność 

jednostki do przyciągania inwestorów zewnętrznych. Równie istotne, jak poprawa stanu 

infrastruktury technicznej, jest polepszenie jakości funkcjonującej infrastruktury społecznej. 

Analiza potrzeb w tym obszarze wskazuje wyraźnie na konieczność rozbudowy i 

modernizacji bazy oświatowej oraz stworzenie warunków do zaspokajania potrzeb 

kulturalnych mieszkańców gminy. Realizacja zadań w zakresie poprawy stanu infrastruktury 

jest skorelowana ściśle z wdrażaniem pozostałych celów strategicznych, zwłaszcza Celu IV.  
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Cel strategiczny nr I. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

  

Cele operacyjne: 

1. Inwestycje w infrastrukturę techniczną 

1.1. Inwestycje w infrastrukturę drogową 

Zadania 

1.1.1. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Koprzywnica, 

1.1.2. Remont dróg transportu rolnego na terenie Gminy Koprzywnica, 

1.1.3. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koprzywnica, 

1.1.4. Modernizacja i rozbudowa parkingów w Koprzywnicy, 

1.1.5. Remont mostu w Sośniczanach, 

 

1.2. Inwestycje w infrastrukturę sanitarną 

Zadania 

1.2.1. Wymiana wodociągu azbestowego na terenie Gminy Koprzywnica, 

1.2.2. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z drogą dojazdową, placem i 

poletkami osadowymi w Koprzywnicy, 

1.2.3. Budowa kanalizacji i przepompowni na terenie Gminy Koprzywnica 

 

1.3. Uporządkowanie gospodarki odpadami 

Zadania: 

1.3.1.Rekultywacja wyrobiska posiarkowego  w Piasecznie wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą 

1.3.2.Likwidacja wysypiska  odpadów komunalnych, 

1.3.3.Uporządkowanie i zagospodarowanie parku wraz z likwidacją dzikiego wysypiska 

śmieci w Błoniach, 

 

1.4. Pozostałe działania 

Zadania: 

1.4.1 Gazyfikacja wsi na terenie Gminy Koprzywnica 

1.4.2 Konserwacja istniejących i budowa wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy 

Koprzywnica, 

1.4.3 Modernizacja ujęć wodnych na terenie Gminy Koprzywnica 
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Przykładowe wskaźniki: 

� Długość wybudowanych / zmodernizowanych dróg w ciągu roku, 

� Długość wybudowanych / zmodernizowanych chodników / ścieżek rowerowych                  

w ciągu roku 

� Liczba gospodarstw podłączonych do sieci kanalizacyjnej w ciągu roku, 

� Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych w ciągu roku, 

 

2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

 

Zadania: 

2.1. Remonty budynków szkolnych, 

2.2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkole, Urząd 

Gminy, świetlicy wiejskie, budynki OSP), 

2.3. Miasteczko ruchu drogowego przy obiektach szkół w Koprzwnicy 

 

 

Przykładowe wskaźniki: 

� Liczba wyremontowanych budynków szkolnych w czasie realizacji strategii, 

� Liczba zbudowanych / zmodernizowanych sal gimnastycznych w czasie realizacji 

strategiibudynków użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji 

 

6.2. Cel nr II – Wsparcie lokalnej gospodarki 
 

Dobrze rozwinięta struktura działalności gospodarczej stanowi istotny czynnik 

rozwojowy każdej jednostki terytorialnej. Należy dążyć do wykorzystania potencjału 

aktywności gospodarczej mieszkańców Gminy Koprzywnica, poprzez stworzenie dogodnych 

warunków funkcjonowania przedsiębiorczości. Proponuje się wzmocnienie i aktywizację 

trzech obszarów gospodarowania, jako podstaw gospodarczego rozwoju gminy: 

� rolnictwo indywidualne i spółdzielcze oraz przetwórstwo rolno-spożywcze, 

� przedsiębiorstwa prywatne – prowadzone przez mieszkańców gminy oraz potencjalni 

inwestorzy zewnętrzni, 

� turystyka – turystyka aktywna i agroturystyka. 

Zwiększenie liczby działających przedsiębiorstw oraz podniesienie stopia ich 

dochodowości pozwoli zwiększyć dochody Gminy z tytułu podatku od osób prawnych. Dużą 
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wagę przykłada się do wzmocnienia sektora rolnego, jako naturalnego źródła dochodów 

mieszkańców gminy. Poprawa sytuacji w rolnictwie Gminy Koprzywnica nie jest możliwa w 

obecnym stanie rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego oraz niewystarczającej 

dochodowości działalności rolnej.  

Proponuje się ponadto wykorzystanie potencjału kulturowego i turystycznego gminy, 

poprzez rozwój działalności agroturystycznej oraz coraz popularniejszej turystyki aktywnej 

(wędkarstwo, jeździectwo itp.). W perspektywie okresu realizacji strategii planuje się 

zwiększenie rocznej liczby turystów odwiedzających obszar gminy. Omawiana forma 

turystyki jest odzwierciedleniem naturalnego potencjału Gminy Koprzywnica w tym zakresie. 

Przychody z działalności agroturystycznej stanowić mają w zamyśle dodatkowe, ważne 

źródło dochodu rolników indywidualnych oraz pośrednio wpływać na zwiększenie obrotów 

funkcjonującyh punktów handlowych. 

Rozwój turystyki nie jest możliwy bez właściwej, dobrze zaplanowanej polityki 

promocyjnej. Działania w zakresie informacji i promocji Gminy Koprzywnica stanowią jeden 

z poniższych celów operacyjnych.  

 

Cel strategiczny nr II. Wsparcie lokalnej gospdoarki 

 

Cele operacyjne: 

1. Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości 

 

Zadania: 

1.1. Stworzenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – wykorzystanie możliwości 

Gminnego Centrum Informacji, poprzezdoradztwo w zakresie zarządzania, ułatwianie 

dostępu do informacji,  kształcenie i dokształcanie, 

1.2. Utworzenie Agroparku pod działalność przemysłową  na terenach pozyskanych i 

posiadanych w ramach specjalnej strefy ekonomiczne, 

1.3. Opracowanie przyjaznej polityki podatkowej dla inwestujących, 

1.4. Współpraca z instytucjami i organizacjami w gminie, regionie, kraju i zagranicą, 

działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego. 

 

Wskaźniki: 

� Liczba osób korzystających z usług Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz 

liczba osób biorących udział w organizowanych szkoleniach w skali roku, 
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� Liczba osób korzystających z Agroparku w skali roku, 

� Liczba nowoutworzonych przedsiębiorstw w okresie realizacji strategii,  

� Liczba umów partnerstwa z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju 

gospodarczego, podpisanych w okresie realizacji strategii. 

 

2. Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa oraz rozwój przetwórstwa rolno – 

spożywczego 

 

Zadania: 

2.1. Wsparcie specjalizacji produkcji rolnej, 

2.2. Podnoszenie kwalifikacji rolników poprzez programy szkoleniowe, 

2.3. Wsparcie gospodarstw, produkujących żywność ekologiczną, 

2.4. Tworzenie warunków do rozwoju firm przetwórstwa rolno – spożywczego, 

2.5. Wspieranie tworzenia grup producenckich. 

 

Wskaźniki: 

� Liczba rolników biorących udział w specjalistycznych szkoleniach rocznie, 

� Liczba gospodarstw ekologicznych, powstałych w czasie realizacji strategii, 

� Ilość grup producenckich, powstałych w czasie realizacji strategii. 

 

3. Rozwój turystyki, agroturystyki i turystyki aktywnej 

 

Zadania: 

3.1. Wsparcie tworzenia gospodarstw agroturystycznych, 

3.2. Przygotowanie i oznaczenie szlaków turystycznych, rowerowych i pieszych oraz 

tworzenie warunków dla turystyki aktywnej, 

3.3. Poprawa stanu obiektów stanowiących atrakcje turystyczne gminy, 

3.3.1. Remont i rozbudowa Kościelnego Zespołu Klasztornego wraz z 

zagospodarowaniem terenu i budową ścieżki rowerowej  do jeziora w 

miejscowości Piaseczno, 

3.3.2. Zagospodarowanie placu pod wezwaniem Jana Pawła II, 

3.3.3. Przebudowa Rynku  wraz z odnową, 

3.4. Opracowanie kompleksowej oferty turystycznej gminy. 
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Wskaźniki: 

� Liczba turystów odwiedzających Gminę Koprzywnica rocznie, 

� Liczba gospodarstw agroturystycznych, powstałych w czasie realizacji strategii, 

� Długość oznakowanych szlaków pieszych i rowerowych rocznie. 

 

4. Promocja Gminy Koprzywnica 

 

Zadania: 

4.1. Opracowanie i realizacja strategii promocji gminy, 

4.2. Rozwój idei partnerstw międzynarodowych, poprzez poszukiwanie jednostek 

samorządu terytorialnego poza granicami kraju i podpisywanie umów partnerstwa. 

 

Wskaźniki: 

� Opracowana strategia promocji gminy, 

� Ilość nowych umów partnerstwa podpisanych z gminami zagranicznymi, w okresie 

realizacji strategii. 

 

6.3. Cel nr III – Rozwój usług dla mieszkańców  
 

Wzrost poziomu życia mieszkańców jest wartością trudnomierzalną. Na odczuwanie 

komfortu bądź dyskomfortu życia wpływ mają czynniki obiektywne i subiektywne. Do 

czynników obiektywnych zaliczyć można łatwy dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej                       

i społecznej, poziom zamożności jednostek, możliwości kształcenia stworzone dla 

mieszkańców. Czynniki subiektywne są trudniej namacalne i wiążą się najczęściej                            

z zaspokajaniem potrzeb wyższego rzędu – potrzeb kulturalnych, edukacyjnych, atrakcyjnym 

wykorzystaniem czasu wolnego itp. Nie jest możliwe analityczne wydzielenie celów 

mających wyłączny wpływ na poczucie wzrostu poziomu życia mieszkańców, bez 

częściowego przynajmniej odniesienia do pozostałych celów strategicznych. Realizacja zadań 

w ramach Celów I i II ma istotny wpływ na odczuwanie komfortu życia, a komfort jest 

częściowo pochodną odczuć płynących z realizowanych przedsięwzięć. Cele operacyjne 
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przedstawione w ramach tego celu strategicznego odnoszą się głównie do zagadnień dotąd 

nieporuszonych, jak walka z ubóstwem, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i inne. 

 

Cel strategiczny nr III. Rozwój usług mieszkańców  

 

Cele operacyjne: 

1. Działalność na rzecz zwiększenia dochodów mieszkańców gminy i ograniczania 

obszarów biedy 

 

Zadania: 

1.1. Pobudzenie aktywności zawodowej mieszkańców, 

1.2. Pomoc grupom ludności wymagającym opieki – starsi, niepełnosprawni, rodziny 

wielodzietne, matki samotnie wychowujące dzieci, 

1.3. Wsparcie powstawania i rozwoju małych przedsiębiorstw lokalnych. 

 

Wskaźniki: 

� Stopa bezrobocia w gminie na koniec każdego roku realizacji strategii, 

� Liczba odbiorców świadczeń pomocowych na koniec każdego roku realizacji strategii, 

� Liczba firm powstałych w gminie w okresie realizacji strategii. 

 

2. Stworzenie warunków rozwoju działalności kulturalnej 

 

Zadania: 

2.1. Opracowanie strategii działań prokulturalnych w gminie oraz kalendarza imprez 

kulturalnych 

2.2. Organizacja imprez kulturalnych, w tym przy potencjalnym wykorzystaniu centrum 

kulturalnego ulokowanego w obiektach podworskich 

2.3. Promocja kultury lokalnej i regionalnej, 

2.4. Budowa Ośrodka Kultury 

 

Wskaźniki: 

� Liczba imprez kulturalnych organizowanych w ciągu roku, 

� Opracowana strategia działań prokulturalnych oraz strategia promocji kultury 

miejscowej. 
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3. Działalność na rzecz ochrony zdrowia, sportu i rekreacji 

 

Zadania: 

3.1. Wsparcie programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, 

Utworzenie ośrodka rehabilitacji w oparciu o hipoterapię w Osiedlu Cegielnia, 

 

3.2. Wyposażenie Gminy w niezbędne obiekty i urządzenia sportowe 

3.2.1. Budowa basenu 

3.2.2. Zagospodarowanie placów przy szkole i budowa boisk, 

3.2.3. Modernizacja stadionu w Zbigniewicach 

3.3. Opracowanie programu imprez sportowo-rekreacyjnych, w celu zaangażowania 

mieszkańców Gminy w czynne uprawianie sportu. 

 

Wskaźniki: 

� Liczba imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych w ciągu roku, 

� Liczba osób uczestniczących w badaniach profilaktycznych organizowanych w gminie 

w ciągu roku. 

 

4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

 

Zadania: 

4.1. Wsparcie służb mundurowych funkcjonujących w gminie (policja, straż pożarna), 

4.2. Promocja programu ochrony sąsiedzkiej. 

 

Wskaźniki: 

� Ilość sprzętu zakupionego ze środków gminnych dla miejscowych służb 

mundurowych (głównie dla straży pożarnej) w okresie realizacji strategii, 

� Liczba rodzin uczestniczących w programie ochrony sąsiedzkiej w ciągu roku. 
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6.4. Cel nr IV – Zwiększenie absorpcji środków finansowych UE oraz 
innych grantów 

 

Okres programowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE na lata 2007-

2013 stwarza jednostkom samorządu terytorialnego niepowtarzalną szansę finansowania 

projektów rozwojowych, których realizacja byłaby niemożliwa (lub bardzo utrudniona), przy 

wykorzystaniu wyłącznie środków własnych. Naczelnym celem Gminy Koprzywnica w 

latach 2007-2013 jest poprawa stopnia absorpcji zewnętrznych środków dotacyjnych                         

i  grantowych (w tym zwłaszcza funduszy unijnych). W tym celu konieczne jest stworzenie 

właściwych warunków, pozwalających efektywnie pozyskiwać, a następnie wykorzystywać 

dostępne środki. Niezbędne jest podniesienie poziomu wiedzy na temat środków unijnych 

oraz nabycie umiejętności zarządzania projektami już realizowanymi. Co ważne, realizacja 

zadań przyporządkowanych do pozostałych celów strategicznych zależy w dużej mierze od 

umiejętności zdobycia zewnętrznego dofinansowania przygotowywanych przedsięwzięć. 

 

 Cel strategiczny nr IV. Zwiększenie absorpcji środków finansowych UE oraz innych 

grantów 

 

Cele operacyjne: 

1. Stworzenie warunków zwiększających absorpcję grantów unijnych oraz innych 

środków dotacyjnych   

 

Zadania: 

1.1. Opracowanie strategii pozyskiwania środków unijnych oraz innych grantów, 

1.2. Podniesienie kwalifikacji pracowników, 

1.3. Stworzenie referatu gminnego odpowiedzialnego za pozyskiwanie środków                           

i zarządzanie nimi. 

 

Wskaźniki: 

� Opracowana strategia pozyskiwania środków unijnych oraz innych grantów, 

� Liczba godzin szkoleniowych (w zakresie pozyskiwania funduszy) przypadająca na 

jednego pracownika urzędu gminy, 

� Wielkość pozyskanych środków. 
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2. Efektywne zarządzanie realizowanymi projektami    

 

Zadania: 

2.1. Przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych w zakresie zarządzania projektami 

(wg metodyki PRINCE2 lub PCM), 

2.2. Koordynacja działań referatów urzędowych w celu efektywnego zarządzania 

środkami. 

 

Wskaźniki: 

� Liczba godzin szkoleniowych (w zakresie zarządzania projektami) przypadająca na 

jednego pracownika urzędu gminy, 

� Wdrożony system zarządzania projektami unijnymi. 

 

7. Wdrażanie strategii oraz monitoring realizacji celów 
 
 

W realizację Strategii zostaną zaangażowane władze samorządowe gminy, gminne 

jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, lokalni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy 

gminy. Korzyści wynikające z osiągnięcia celów strategicznych będą bowiem udziałem 

wszystkich. 

Aby Strategia osiągnęła zakładane efekty władze Gminy i koordynatorzy strategii 

powinni czuwać nad: 

� skutecznym wdrożeniem Strategii, 

� wyszukiwaniem nowatorskich rozwiązań w otoczeniu rynkowym, 

� modyfikowaniem długofalowych założeń i planów, 

� pobudzaniem prorozwojowych inicjatyw społecznych, 

� wykorzystywaniem dla gminy szans jakie stwarza wolny rynek, 

� niwelowaniem zagrożeń hamujących rozwój gminy, 

� pozyskiwaniem środków finansowych na realizację Strategii ze źródeł 

budżetowych, pozabudżetowych krajowych i zagranicznych, w tym z Unii 

Europejskiej, 

� promocją poszczególnych działań realizowanych w ramach Strategii. 
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Instytucje, organizacje pozarzadowe, liderzy, mieszkańcy gminy bądź osoby z nią 

związane mogą być animatorami rozwoju społeczno – gospodarczego gminy. Eksperci 

zewnętrzni spełniają tylko funkcję katalizatora proponowanych zmian. 

7.1. Monitorowanie realizacji strategii 
 

Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Strategii posiada 

Burmistrz. Dodatkowo w monitorowaniu uczestniczył będzie horyzontalny zespół zadaniowy 

do spraw realizacji Strategii. Główną jego rolą będzie monitorowanie przebiegu realizacji 

zadań zawartych w dokumencie oraz ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia 

opóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania i w razie potrzeby 

aktualizowanie Programu w zakresie dostosowania go do zmieniających się uwarunkowań. 

Do monitorowania, oceny realizacji programu jego aktualizacji służyć będzie system 

współpracy pomiędzy podmiotami Strategii oraz osiągane wskaźniki produktów. 

W celu monitorowania wdrażania Strategii i oceny jego efektywności w stosunku  

do ustalonych celów, konieczne jest ustalenie zestawu wskaźników. Decyzje w tej sprawie 

powinny być podejmowane jeszcze przed rozpoczęciem wdrażania Strategii lub we wczesnej 

fazie jego realizacji tak, aby odpowiednie dane mogły zostać zebrane.  

W większości przypadków można im przypisać poziomy celów, które ogólnie odpowiadają 

celom dokumentu. 

Możemy wyróżnić następujące poziomy wskaźników: 

� wskaźniki wkładu dotyczą przyznanego budżetu na każdym poziomie pomocy. 

Wskaźniki finansowe są wykorzystywane do monitorowania postępów w ramach 

(rocznych) zobowiązań i wypłat funduszy dostępnych dla danego działania w stosunku do 

jego dopuszczalnych kosztów. 

� Wskaźniki wyników odnoszą się do działalności. Są one mierzalne w jednostkach 

fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, liczba przedsiębiorstw, które 

otrzymały wsparcie finansowe). 

� Wskaźniki rezultatu odnoszą się do bezpośredniego efektu spowodowanego przez 

działanie. Dostarczają one informacji o zmianach np. w zachowaniu, zdolności                             

i efektywności bezpośrednich beneficjentów. Wskaźniki te mogą być wyrażane  

w jednostkach fizycznych (np. skrócenie czasu podróży, liczba uczestników, którzy 

ukończyli szkolenie, liczba wypadków drogowych, etc.) lub finansowych (wzrost 

zasobów sektora prywatnego, obniżenie kosztów transportu). 
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� Wskaźniki wpływu odnoszą się od konsekwencji Strategii wykraczających poza jej 

bezpośrednich beneficjentów. Można zdefiniować dwa typy wpływu: wpływ bezpośredni, 

to te efekty, które występują po upływie pewnego czasu, ale bezpośrednio wiążą się  

z podjętymi działaniami; wpływ globalny to efekty w długim okresie, oddziałujące  

na szerszą populację. Badanie tego wpływu jest złożone, a określenie przejrzystych relacji 

przyczynowo-skutkowych często bardzo trudne. 

 

 

Wskaźniki skuteczności, efektywności i wykonania 

 

W ogólnym zarysie, aby działanie mogło być przedmiotem szczegółowej oceny, 

ewaluacja musi dotyczyć całego zespołu specyficznych kwestii. Rysunek przedstawia jak te 

zagadnienia sytuują się w ramach danego Planowania. 

 

Zestawienie:   Zagadnienia specyficzne dla ewaluacji - Odpowiedniość (adekwatność): Do jakiego stopnia cele Strategii są odpowiednie do 

zmieniających się potrzeb i priorytetów na poziomie krajowym i ewolucyjnym? - Efektywność: W jaki sposób zasoby (wkład) zostały przetworzone na wyniki i rezultaty? - Skuteczność: Do jakiego stopnia Strategia przyczynia się do osiągnięcia jego 

szczegółowych i ogólnych celów? - Użyteczność: Czy Startegia przyczyniła się do zaspokojenia potrzeb grup docelowych lub 

społecznych? - Trwałość: Jakie są szanse, że zmiany (lub wytworzone dobra) będą trwały po zakończeniu 

realizacji Strategii? 

 

Przy użyciu wskaźników zdefiniowanych wyżej możemy zmierzyć takie zagadnienia jak 

skuteczność i efektywność. 

 

� Skuteczność porównuje co zostało zrobione z tym co początkowo zostało zaplanowane, 

tzn. porównuje wyniki, rezultaty i/lub wpływ rzeczywisty z oczekiwanym. 

� Efektywność określa relację pomiędzy wynikami, rezultatami i/lub wpływem a wkładem 

(zwłaszcza środkami finansowymi) wykorzystanym do ich osiągnięcia. 
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Wielkości efektywności i skuteczności mogą więc być wyliczone dla każdego etapu 

Strategii lub działania, tzn. dla wyników, rezultatów i wpływu. Te wielkości pozwalają 

porównać to co zostało osiągnięte z tym, co było zaplanowane (skuteczność) oraz ze 

środkami, które zostały  wykorzystane (efektywność). Te wskaźniki dostarczają użytecznych 

informacji dla zarządzających Strategią oraz dla przeprowadzających ewaluację, pomagając  

w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących Planowania lub jego kolejnej edycji. 

Dane „wejściowe” odnoszą się do wielkości początkowych, w stosunku do których 

mierzone następnie są wskaźniki wpływu. Powinny one być ustalane w odniesieniu do celów 

dokumentu i mogą zawierać, między innymi, początkową liczbę miejsc pracy w przemyśle  

w regionie lub aktualną liczbę prywatnych inwestycji w danym sektorze lub przemyśle.  

W praktyce, często spotyka się spore braki w dostępności danych dotyczących niektórych 

istotnych obszarów, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). 

Dane wejściowe są niezbędne jeśli wskaźniki dokumetu mają mieć jakiekolwiek 

znaczenie. Dla przykładu, jeśli celem danego działania jest wzrost liczby MSP w regionie, 

najbardziej odpowiednią daną wyjściową będzie liczba MSP w tym regionie w momencie 

rozpoczęcia Planu. Gdy dysponujemy tą informacją, będzie możliwe obliczenie, bardzo 

precyzyjne, że np. 20% przedsiębiorstw działających w danym regionie kwalifikującym się 

do pomocy skorzystało ze wsparcia w ramach funduszy strukturalnych. 

W miarę realizacji Strategii istnieje możliwość pogłębienie i uzupełnienia tych 

informacji. Ustalanie danych wejściowych powinno być przeprowadzane w taki sposób,  

by odpowiednio odzwierciedlić cele zawarte w danym Planie. W niektórych przypadkach 

może być użyteczne zebranie specyficznych danych dotyczących beneficjentów Strategii, np. 

MSP. Bardziej szczegółowe wskaźniki, dotyczące przemysłu, wielkości lub płci mogą 

dostarczyć pełniejszego opisu beneficjentów i pozwolić na porównanie ich z efektami 

wcześniejszych działań lub z działaniami podejmowanymi w innych regionach. 

Głównym źródłem dla większości danych wejściowych są oficjalne statystyki. Czasem 

jednak te źródła mogą powodować pewne problemy, takie jak: 

� niedostępność danych na odpowiednim poziomie geograficznym; 

� opóźnienia w publikowaniu danych (dla przykładu, Eurostat, dane dotyczące PKB na 

osobę są publikowane dwu/trzyletnim opóźnieniem); 

� braki w oficjalnych statystykach w odniesieniu do potrzeb Planu (dla przykładu,  

w oficjalnych statystykach może nie znajdować się rozróżnienie na pracowników 

zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze pracy); 
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� brak danych dostatecznie szczegółowo rozbitych na poszczególne sektory. 

Obowiązkiem instytucji odpowiedzialnej za zadanie monitorowania, czyli władz 

zarządzających, jest określenie, na podstawie istniejących priorytetów i zdolności, struktury 

systemu monitorowania i takiego poziomu szczegółowości, który zapewni przeprowadzanie 

monitorowania zgodnego z potrzebami różnych grup użytkowników. 

Należy zapewnić regularne monitorowanie postępów rzeczowych i finansowych 

podejmowanych działań i, o ile to możliwe, również rezultatów. Pomimo że środki 

administracyjne i zarządcze stanowią ważnych czynnik, również rezultaty powinny być 

monitorowane, przynajmniej dla najbardziej istotnych dla Strategii działań. 

Ocena szczegółowego wpływu (w kategoriach celów szczegółowych) może się 

rozpocząć dopiero, gdy system monitorowania dostarczy odpowiednich informacji na temat 

postępów w realizacji oraz odpowiadających im rezultatów (efekty natychmiastowe oraz 

pośrednie wobec zatrudnienia, bezpośrednie zatrudnienie uczestników po zakończeniu 

szkolenia). Działanie systemu monitorowania powinno wyrażać to stopniowe podejście, 

biorąc pod uwagę zarówno specyficzne okoliczności i potrzeby, jak również poziom zasobów 

dostępnych do podjęcia tych działań. 

7.2. Ocena efektywności wdrażania oraz aktualizacja strategii 
 

Zaleca się skwantyfikowanie celów i związanych z nimi wskaźników 

odpowiadających Planom, priorytetom i działaniom. W przeciwnym razie niemożliwe będzie 

określenie do jakiego stopnia osiągane są początkowe cele. Dane pozwalające na 

skwantyfikowanie celów Planu zazwyczaj są dostępne. Nieuchronnie, jak we wszystkich 

zadaniach związanych z przewidywaniem, będzie w tej sytuacji wymagany, oprócz 

przetwarzania danych, element oceny. Kwantyfikacja powinna opierać się na danych 

wyjściowych i odnosić się do wartości miernika (benchmarku) uzyskanych z wcześniejszego 

monitorowania i ewaluacji, na przykład koszt utworzenia lub utrzymania jednego miejsca 

pracy w danym sektorze. 

Zadanie ewaluacji każdego Planu może być podzielone na trzy etapy: ewaluację ex-

ante,  w połowie okresu i ex post. Na każdym z tych etapów ewaluacja musi odnieść się do 

specyficznych zagadnień związanych z wykonywaniem Planu. Wskaźniki stanowią więc 

główne źródło informacji, na których opiera się ewaluacja, ale jednocześnie same są 

przedmiotem specyficznej oceny na różnych etapach. 

Ewaluacja ex-ante powinna odnosić się do następujących elementów: 
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� Powiązania i spójności pomiędzy celami ogólnymi, celami szczegółowymi i 

działaniami, które powinny być zawarte w uzupełniającym dokumencie Planowym; 

� Istnienia i odpowiedniości wskaźników wyników, rezultatów i wpływu na każdym 

poziomie pomocy; 

� Wiarygodności poziomu kwantyfikacji celów. 

� Przeprowadzający ewaluację powinni odgrywać aktywną rolę w podnoszeniu jakości 

systemu wskaźników. 

Ewaluacja w połowie okresu powinna badać stopień osiągniętej skuteczności na 

podstawie wskaźników zebranych w toku monitorowania oraz ocenić jakość i odpowiedniość 

tych wskaźników. 

Ewaluacja ex post pozwala, na podstawie końcowych danych uzyskanych poprzez 

monitorowanie, na porównanie celów oczekiwanych z celami rzeczywiście osiągniętymi 

(włącznie z wpływem). 

Biorąc pod uwagę, że prawdopodobnie nie jest możliwe uzgodnienie jednej definicji 

„ewaluacji”, która cieszyłaby się powszechną aprobatą, identyfikuje się pewne kluczowe 

elementy, które powinny charakteryzować ewaluację: 

� ewaluacja powinna być analityczna – powinna opierać się na uznawanych 

technikach badawczych; 

� ewaluacja powinna być systematyczna – wymaga dokładnego zaplanowania 

i spójnego wykorzystywania wybranych technik; 

� ewaluacja powinna być rzetelna – ustalenia ewaluacji powinny być podobne 

w przypadku przeprowadzania jej przez różnych ewaluatorów mających dostęp 

do tych samych danych i wykorzystujących te same metody analizy danych; 

� ewaluacja powinna być skoncentrowana na problemach – ewaluacja powinna 

odnosić się do istotnych problemów dotyczących Planu, mianowicie jego trafności, 

efektywności i skuteczności; 

� ewaluacja powinna być przydatna dla użytkowników – oznacza to po prostu, 

że ewaluacja powinna być zaprojektowana i wdrażana w taki sposób, który zapewni 

dostarczenie użytecznych informacji dla osób podejmujących decyzje, w zależności 

od okoliczności politycznych, ograniczeń projektu oraz dostępnych zasobów. 

Głównym celem przeprowadzania ewaluacji Planów jest oczywiście ich ulepszenie. 

Ewaluację można także przeprowadzić z zamiarem określenia efektów Planu dla 

społeczeństwa lub wsparcia osób podejmujących decyzję w wyrobieniu sobie opinii na temat 

wartości Planu. Rozróżnia się trzy podstawowe przyczyny ewaluacji: 
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� usprawnienie zarządzania; 

� dla celów odpowiedzialności; 

� wsparcie alokacji zasobów finansowych. 

Ewaluacja ex-post i w połowie okresu często podejmowana jest dla celów 

zarządzania, np. w celu ocenienia i usprawnienia wdrażania Planu. Z zasady osoby 

zaangażowane w zarządzanie Planem powinny wiedzieć jakie są jego silne i słabe strony, jak 

może on być usprawniony, jakie aspekty Planu funkcjonują prawidłowo, a jakie nie i jaki jest 

stosunek klientów, pracowników i innych osób do realizowanego Planu. Może to 

doprowadzić osoby odpowiedzialne za zarządzanie Planem i podejmowanie decyzji 

do powtórnego przemyślenia problemów, które leżą u podłoża Planu. 

Odpowiedzialność jest kolejnym ważnym powodem przeprowadzania ewaluacji, 

zwłaszcza w kontekście UE, gdzie staje się ona coraz częściej obowiązkiem wynikającym 

z przepisów prawa. Przeprowadzeniem ewaluacji zainteresowani są zarówno zwolennicy, jak 

i przeciwnicy Planu, a także przeciętni obywatele. Ewaluacja przeprowadzana dla celów 

odpowiedzialności koncentruje się najczęściej na oddziaływaniu Planu (stopniu w jakim 

przyczynia się on do osiągnięcia zakładanych efektów) oraz na relacji jego efektów 

do kosztów (value for money) i ma na celu poprawę przejrzystości. 

Ewaluacja może być wreszcie wykorzystywana w celu poprawy alokacji zasobów 

finansowych w ramach danej organizacji. W kontekście UE, powód ten jest ściśle związany 

z zagadnieniem odpowiedzialności.  

 

Ocena (ewaluacja) ex-ante, w połowie okresu Planowania oraz ex-post Planów a cykl 

zarządzania Planami 

 

EA

1 

 MT1   EP1   
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     Wdrażanie Planu 
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     Ocena (ewaluacja) ex-ante (EA), w połowie okresu Planowania (MT) oraz ex-post (EP) 

 

Główne cele ewaluacji charakteryzuje się w sposób następujący:  

� Cel poznawczy - głównym celem oceny (ewaluacji) w takim podejściu jest 

zwiększenie wiedzy zamawiającego oraz zainteresowanych partnerów na temat zasad 

działania Planu lub projektu, poznanie wewnętrznych i zewnętrznych mechanizmów 

działających w Planach, uzyskanie informacji dotyczącej efektów Planu, jego 

sukcesów i niepowodzeń itp. Wiedza uzyskana w trakcie oceny (ewaluacji) 

poznawczej ma pomóc w wypracowywaniu polityki i Planów w danej dziedzinie. 

Ocena (ewaluacja), której głównym celem jest cel poznawczy jest także 

wykorzystywana w badaniach naukowych prowadzonych w dziedzinie, której dotyczy 

Plan będący przedmiotem oceny (ewaluacji);  

� Cel instrumentalny - głównym celem oceny (ewaluacji) w podejściu instrumentalnym 

jest wykorzystanie jej wyników i rezultatów do podejmowania decyzji związanych z 

realizowanymi Planami. Cel instrumentalny wyraża się w dwojakiego rodzaju 

podejściu do oceny (ewaluacji). Przeprowadzenie oceny (ewaluacji) 

Pracę zespołu ewaluacyjnego można podzielić na cztery etapy: 

� Strukturyzacja - etap ten nie zawsze występuje przy realizacji zadania 

ewaluacyjnego. Jeśli cele oceny (ewaluacji) są zdefiniowane w precyzyjny  

i jednoznaczny sposób, członkowie zespołu ewaluacyjnego mogą od razu 

przystąpić do drugiego etapu realizacji oceny - obserwacji. Jeśli jednak zakres 

zadań jest niejasny lub pewne kwestie związane z ocenianym Planem 

wymagają sprecyzowania, w początkowej fazie realizacji zadania 

ewaluacyjnego, konieczne jest między innymi określenie (ewaluacja ex-ante) 

lub przywrócenie logicznej struktury ocenianego Planu.  

� Obserwacja - na etapie tym dokonuje się określenia zakresu przedmiotowego  

i podmiotowego badań (np. z jakimi osobami należy przeprowadzić wywiad i 

na jaki temat) i na tej podstawie przystępuje do zbierania danych i faktów 

związanych z ocenianym Planem.  

� Analiza - po zebraniu odpowiednich danych zespół ewaluacyjny wykorzystuje 

odpowiednie techniki w celu interpretacji danych, ich porównania oraz 

szacowania efektów Planu. 
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� Ocenianie (ang. judgement) - w ostatnim etapie ewaluacji dokonuje się oceny 

efektów Planu w stosunku do określonych kryteriów (pytań ewaluacyjnych) 

oraz formułuje się syntetyczne wnioski i rekomendacje. Na tym etapie procesu 

ewaluacyjnego eksperci winni stwierdzić faktyczną jakość ocenianego Planu. 

W fazie oceniania określa się przykładowo, czy stworzoną w ramach 

ocenianego Planu liczbę miejsc pracy należy uznać za sukces Planu czy też 

biorąc pod uwagę różne czynniki, mogła być ona znacznie wyższa 

Aktualizacja Strategii jest ważnym wymogiem aktywnej jej realizacji, umożliwia 

bowiem stwierdzenie, czy Strategia realizowana jest prawidłowo, a jej założenia nadal są 

aktualne. 

Uaktualnianie Strategii powinno polegać na : 

� analizowaniu raportów o sytuacji gospodarczej i społecznej gminy w sposób 

cykliczny, 

� stałej kontroli i ocenie stanu środowiska przyrodniczego gminy i jej sąsiedztwa, 

� sporządzaniu ekspertyz dla władz gminy dotyczących perspektyw rozwoju gminy, 

� bieżącej kontroli stopnia realizacji Strategii i informacji o efektach podejmowanych 

działań, 

� utworzeniu i aktualizacji danych gminnego banku danych o firmach, ofercie 

turystycznej, rekreacyjnej, ofertach pracy, osobach bezrobotnych, formach pomocy, 

możliwościach edukacji, źródłach finansowania rozwoju i promocji gminy, 

� stworzeniu systemu wczesnego ostrzegania o nieprawidłowościach w rozwoju gminy 

Oceny skuteczności realizacji Strategii dokonywać winien raz do roku zespół ekspertów 

powołany przez Gminę Koprzywnica.  

Zapisy Strategii mogą być modyfikowane w trybie właściwym dla jej uchwalenia. 

 

8. Podsumowanie  
 

Strategia Rozwoju Gminy Koprzywnica wskazuje podstawowe kierunki rozwoju 

jednostki samorządu terytorialnego. Wśród podatwowycjh problemów, z jakimi gmina musi 

się zmierzyć w okresie realizacji Strategii na I-wszy plan wysuwają się kwestie migracji 

ludności zamieszkującej ten obszar i wynikająca z tego malejąca liczba mieszkańców gminy 

oraz konieczność poprawy stanu gminnej infrastruktury technicznej. Niewielka skala 

jednostki oraz stosunkowo mały budżet wpływają na potrzebę poszukiwania zewnętrznych 
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źródeł finansowania projektowanych przedsięwzięć, zwłaszcza w ramach funduszy 

strukturalnych UE. Konieczna jest poprawa stopnia absorcji środków unijnych, z uwagi na 

niewystarczające wykorzystanie funduszy w latach 2004-2006. Istotność tej kwestii 

podkreślona została poprzez wyznaczenie właściwego, odrębnego celu strategicznego.  

Korzystne zmiany, których wprowadzenie zakłada niniejsza strategia, możliwe są do 

zrealizowania przy aktywnym zaangażowaniu społecznym ze strony ludności i przy 

wykorzystaniu istniejącego potencjału ludnościowego. Zakłada się poprawę atrakcyjności 

turystycznej gminy, poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych oraz rozwój oferty 

agroturystycznej i dotyczącej turystyki aktywnej. 

Realizacja Strategii pozwoli znacząco podnieść komfort życia mieszkańców Gminy 

Koprzywnica, co wpłynie bezpośrednio na pozytywną realizację misji jednostki, wskazanej w 

dokumencie.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


