UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Kozłów na lata 2017-2030”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 446 ze zm.), Rada Gminy Kozłów uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje
się
„Strategię
Rozwoju
brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
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na

lata

2017-2030”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Teresa Florek
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Wprowadzenie
Strategia Rozwoju Gminy Kozłów na lata 2017-2030 jest dokumentem określającym kierunki i
sposób działania samorządu gminnego, jak również poządane kierunki działania potencjalnych
partnerów prywatnych i pozarządowych, mieszkańców, a także partnerów zewnętrznych, w
odniesieniu do społeczności i przestrzeni gminy - dla osiągnięcia strategicznych celów rozwoju.
Wyznacza priorytety, cele oraz projekty i zadania priorytetowe, a także wskazuje metody weryfikacji
osiąganych rezultatów polityki rozwoju. Stanowi narzędzie wspierania pozytywnych zmian
społeczno-gospodarczych w całej gminie oraz niwelowania barier rozwojowych.
Strategia Rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Kozłów ustala 2 obszary priorytetowe
w perspektywie 2030 roku:
OBSZAR PRIORYTETOWY 1: KOZŁÓW JAKO MIEJSCE ROZWOJU ROLNICTWA I OKOŁOROLNICZEJ
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
OBSZAR PRIORYTETOWY 2: KOZŁÓW JAKO PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DO ŻYCIA – JAKOŚĆ ŻYCIA
ORAZ AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA MIESZKAŃCÓW

Priorytety te bazują m.in. na wnioskach z oceny aktualnego poziomu rozwoju i pozycji rozwojowej
gminy oraz wyników analizy strategicznej pozycji gminy na tle bliższego – powiatowego i
regionalnego - otoczenia, szczególnie w zakresie wykorzystania własnych zasobów i potencjałów w
kontekście pozycji rozwojowej oraz dynamicznie zmieniającego się otoczenia gminy. Bierze się także
pod uwagę wnioski z diagnozy społeczno-gospodarczej, bazującej na danych statystki publicznej,
jak również nowe regulacje europejskiej polityki spójności i polskiej polityki rozwoju.
Strategia jest wyrazem dążenia do poprawy jakości życia mieszkańców przy wykorzystaniu zasobów
własnych i zagospodarowaniu endogenicznych potencjałów społeczności lokalnej, przy wsparciu z
zewnątrz w postaci potencjanych inwestorów publicznych i prywatnych oraz maksymalizacji
korzyści z programów rozwoju współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej obowiązujących w
perspektywie finansowej do 2020 roku.

Dokument Strategii i metodologia prac
Strategia Rozwoju Gminy Kozłów na lata 2017-2030 powstała w oparciu o metodę eksperckokonsultacyjną, z wykorzystaniem metod analizy eksperckiej, wizyt badawczych i spotkań
konsultacyjnych z urzędnikami odpowiedzialnymi za lokalną politykę rozwoju gminy.
Dokument uwzględnia cele dokumentów strategicznych, obowiązujących na poziomie europejskim,
krajowym i regionalnym, w tym Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020
wraz z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
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Pozycja rozwojowa gminy
Jednym z elementów prac nad Strategią Rozwoju Gminy jest opracowanie diagnozy społecznogospodarczej dla jej obszaru.
Materiał analityczny, opisujący stan istniejący oraz tendencje społeczno-gospodarcze zachodzące w
gminie w ostatnich latach bazuje na danych i opracowaniach uzyskanych z Urzędu Gminy w
Kozłowie, Głównego Urzędu Statystycznego, Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Analizę pozycji rozwojowej
przeprowadzono w ujęciu dynamicznym (ukazując zachodzące tendencje) i porównawczym
(zestawiając gminę z innymi jednostkami o podobnej charakterystyce i potencjałach rozwojowych –
tło powiatu, a także w niektórych wypadkach w kontekście średnich wyników dla powiatu
i województwa małopolskiego). Kluczowe wnioski płynące z przeprowadzonej analizy przedstawiono
poniżej w podziale na obszary tematyczne, determinujące pozycję rozwojową, potrzeby i potencjał
rozwojowy gminy.
***
Kozłów to kameralna gmina wiejska, położona na północnym skraju województwa małopolskiego,
w powiecie miechowskim, przy granicy z województwami śląskim i świętokrzyskim. Na mapach
województwa małopolskiego jest dobrze widoczna - wyróżnia się jako najdalej na północ wysunięta
gmina w województwie.
Od południa i południowego-wschodu gmina Kozłów graniczy z gminami Książ Wielki oraz
Charsznica, od zachodu z gminą Żarnowiec (powiat Zawiercie, województwo śląskie); od północy i
północnego-wschodu z gminami: Sędziszów i Wodzisław (powiat Jędrzejów, województwo
świętokrzyskie).
Na powierzchni około 86 km2 mieszka tu niespełna 5 tysięcy mieszkańców, co stanowi ok. jednej
dziesiątej liczby mieszkańców w całym Powiecie Miechowskim, którego gmina jest częścią.
Administracyjnie gmina obejmuje 12 sołectw:
-

Bogdanów
Bryzdzyń
Kamionka
Karczowice
Kępie
Kozłów
Marcinowice
Przybysławice
Przysieka
Rogów
Wierzbica
Wolica
4
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Pod względem jednostek rozwojowych województwa małopolskiego należy do subregionu
Krakowskiego Obszaru Metropolitanego (KOM), rozciągającego się w środkowej i północnej części
województwa małopolskiego, z ośrodkiem w Krakowie

Przestrzeń gminy
Przestrzeń gminy i jej bezpośrednie otoczenie to słabo zurbanizowany, stosunkowo czysty
ekologicznie rejon Wyżyny Małopolskiej, ze spokojnym, rolniczym krajobrazem wzbogaconym
lasami i zaroślami, z bogatym środowiskiem przyrodniczym, zabudową częściowo rozproszoną,
relatywnie skromną, licznymi gospodarstwami rolnymi.
Gmina zajmuje niewielki obszar - 86 km2, rozciągłość liniowa nie przekracza 12 km (odległości od
granicy do granicy administracyjnej).
Mapa. Mapa poglądowa Gminy Kozłów 1

1

Źródło: WWW.kozlow.pl
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82% powierzchni gminy stanowią użytki rolne, kolejne 10% lasy. Gleby główne lessowe, znaczna
częsć terenu niekorzystna dla budownictwa ze względu na zawodnienie.
W kontekście rozwoju rolnictwa gleby średnioprzydatne „predysponowane do uprawy roślin o

średnich wymaganiach glebowych (jęczmień, owies, ziemniaki, rośliny pastewne, motylkowe i
średnowymagajqcych warzyw)”. 2
Kozłów (gmina) leży w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej (wraz z
pobliskimi gminami - Książem Wielkim, Charsznicą, Racławicami, Słaboszowem i Miechowem),
ustanowionego uchwałą nr XVIII/303/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego
2012 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej.
Uchwała ta wprowadziła dla obszaru gminy ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów
leśnych i nieleśnych oraz wodnych.
W kontekście rozwojowym w uchwale mówi się m.in. o:
- promowaniu w Obszarze Chronionym agroturystyki i rolnictwa ekologicznego,
- zalesianiu i zadrzewianiu gruntów mało przydatnych do produkcji rolnej i nie przeznaczonych na
inne cele,
- kształtowaniu zróżnicowanego krajobrazu rolniczego,
- zakazie realizacji przedsięwzięć mogacych znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczenstwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
dla których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak
niekorzystnego wpływu na ochronę przyrody Obszaru).3
Na terenie gminy wyznaczono także trzy obszary ochrony Natura 2000 (częściowo pokrywają się z
innymi formami ochrony):
Biała Góra PLH120061
Kępie na Wyżynie Miechowskiej PLH120070
Dolina Górnej Mierzawy PLH260017.
Pozostałe obecne na terenie gminy formy ochrony przyrody to dwa rezerwaty - Kępie na Wyżynie
Miechowskiej oraz Biała Góra, oraz uznane za pomnik przyrody źródło rzeki Nidzicy. 4

2

Za: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kozłów, 1999-2000.

3

Uchwała Nr XVIII/303/12 Sejmiku Województwa małopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie
wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyzyny Miechowskiej. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego,
z dnia 20 marca 2012 r. poz. 1193.
4

Źródło: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody prowadzony przeez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska,
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf
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Mieszkańcy i warunki życia
Gmina Kozłów należy do najmniejszych pod względem liczby mieszkańców w województwie.
Zgodnie z danymi Urzędu Gminy, w 2015 roku w granicach gminy mieszkało około 4,8 tysiąca osób.
Na przestrzeni ostatnich lat liczba mieszkańców wyraźnie się zmniejsza. Podobnie jest w odniesieniu
do całego powiatu miechowskiego, który jest jednym z 6 powiatów ziemskich w województwie
małopolskim, w których notuje się ubytek ludności.

Mapa. Liczba ludności w
Kozłowie
na
tle
gmin
województwa małopolskiego w
roku 2015
(im jaśniejszy kolor tym
mniejsza liczba ludności)

Mapa. Liczba ludności w gminach powiatu miechowskiego w roku 2015 i 20085

5

Źródło: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, www. obserwatorium.maloposka.pl

7

Id: 433A95EC-5D90-4852-8267-8229A7DBB747. Podpisany

Strona 8

Średnie zagęszczenie ludności w gminie wyniosło w 2015 roku 55 os./km2, przy dużo wyższej
średniej dla terenów wiejskich w skali całego województwa małopolskiego - 128 os/km2.
Mapa. Gęstość zaludnienia w gminach woj. małopolskiego oraz powiatu miechowskiego, 2015 6

Gęstość zaludnienia w obrębie granic gminy jest dość zróżnicowana i waha się w sołectwach od 24
do prawie 104 osób/km2. Najgęściej zaludnionym sołectwem jest miejscowość Kamionka (103,9
os./km2), a najrzadziej zaludnionym największe pod względem terytorialnym sołectwo - Kępie (24,7
os./km2).

Społeczność gminy nie tylko maleje, ale i się starzeje. Wprawdzie wciąż 61% mieszkańców to osoby
w wieku produkcyjnym co jest zjawiskiem korzystnym, jednakże udział osób w wieku
przedprodukcyjnym jest niższy niż średnio w województwie i kraju (16,7% wobec 18,9 dla
województwa oraz 18,0 dla kraju) i na przestrzeni ostatnich lat maleje.
W 2016 odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat był stosunkowo niski
i wyniósł w gminie 59% - co lokuje Kozłów na odległym 161 miejscu pod tym względem wśród gmin
małopolskich. Nie było zorganizowanych żadnych instytucjonalnych form opieki w żłobkach lub
klubach dziecięcych dla dzieci młodszych. W gminie działają obecnie, w roku szkolnym 2016/2017, 4
placówki edukacyjne: Szkoła Podstawowa nr 1 w Kozłowie, Gimnazjum w Kozłowie, Społeczna
Szkoła Podstawowa w Przybysławicach, punkt przedszkolny w Kamionce przy Szkole Podstawowej

6

źródło: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, www. obserwatorium.maloposka.pl
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nr 1 w Kozłowie. Osiągnięcia edukacyjne kształtują się na poziomie niższym niż średnie dla
województwa7.
Udział osób w wieku poprodukcyjnym – 22,2% - jest wyższy niż średnio dla gmin województwa i
rośnie. Podobna sytuacja jest prawie w całym powiecie miechowskim – wyjątkiem jest gmina
Gołcza. Grupa seniorów w ostatnich latach rośnie, a prognozy demograficzne wskazują na dalszy
wzrost liczebności grupy starszych mieszkańców w nadchodzących latach: oczekiwana przeciętna
długosć życia obecnie wynosi dla kobiet ok. 82 lata, dla mężczyzn ok. 74 lata, natomiast w roku
2050 prognozuje się odpowiednio 87 i 82.

Na przestrzeni lat 2011 - 2015 populacja gminy zmniejszyła się o ponad sto osób.
Najwyższy odpływ ludności odnotowano w sołectwach Kępie oraz Marcinowice, a jedynie w dwóch
sołectwach nie odnotowano spadku liczby mieszkańców - Karczowice (wzrost o 24) oraz Bryzdzyn
(wzrost o 7).

Mapa. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w gminach woj. małopolskiego oraz powiatu
miechowskiego, 2015 (im ciemniejszy kolor tym udział tej grupy ludności większy) 8

7

Wskazująna to wyniki sprawdzianów po szkole podstawowej, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz wyniki badania
wartości edukacyjnej w gimnazjum
8
źródło: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, www. obserwatorium.maloposka.pl
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Mapa. Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w gminach woj. małopolskiego oraz powiatu
miechowskiego, 2015 (im ciemniejszy kolor tym udział tej grupy ludności większy) 9

Sytuacja demograficzna Gminy Kozłów jest zatem niekorzystna i w dłuższej perspektywie grozi
kryzysem.

W syntetycznej ocenie potencjału demograficznego w województwie małopolskim
przeprowadzonej w 2012 roku gminę Kozłów zaliczono do regionów o najsłabszym potencjalne
demograficznym w województwie – łącznie z pobliskimi gminami Książ Wielki, Słaboszów, Racławice
i Pałecznica.
W tym kontekście warto odnotować, że w skali całego województwa małopolskiego na przestrzeni
kilku ubiegłych lat liczba ludności stale wzrasta (obecnie ponad 3,3 miliona mieszkańców), zarówno
dzięki dodatniemu przyrostowi naturalnemu, jak i dodatniemu saldu migracji.
Urząd Statystyczny w Krakowie przewiduje 10, iż w skali całego województwa małopolskiego liczba
ludności do 2026 r. będzie rosła, przy czym tempo wzrostu będzie coraz wolniejsze. Po tym okresie
z roku na rok szacuje się spadek liczby mieszkańców, a od 2021 r. do końca prognozowanego okresu
utrzymywać się ma ujemny przyrost naturalny.

9

źródło: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, www. obserwatorium.maloposka.pl
za: Urząd Statystyczny w Krakowie, Prognoza demograficzna na lata 2014-2050 dla województw małopolskiego.

10
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Ludność wiejska wedle tej prognozy nadal będzie stanowiła ponad połowę ogółu ludności
województwa, co więcej odsetek ten będzie się zwiększał (obecnie: ok. 51,3% Małopolan mieszka
na wsi, 48,7% – w miastach).
Wraz z przeciętnym trwaniem życia (obecnie: kobiety - 82 lata, mężczyźni – 74,8) rosnąć będzie
udział ludności w wieku 65 i więcej, przy równocześnie rosnącej grupie osób w wieku ponad 80 lat, i
relatywnie malejącym udziale dzieci i młodzieży w ogóle ludności.
Sytuacja ta tworzyć może dla obszarów takich jak gmina Kozłów nie tylko trudne wyzwania, ale i
nowy potencjał rozwojowy.

Analizując sytuację mieszkańców warto jeszcze zwrócić uwagę na stosunkowo niską skalę
zinstytucjonalizowanej pomocy społecznej – odsetek osób otrzymujących pomoc z publicznej opieki
społecznej wynosił w 2014 r. 6,8%, a zatem kształtował się na poziomie poniżej przeciętnego
poziomu w kraju (7,7%), jednak był nieco wyższy niż średnio w Małopolsce (6,4%).
Co ciekawe równolegle w ostatnich latach rośnie na terenie gminy Kozłów liczba podatników
podatku dochodowego od osób fizycznych, co wskazywać może na zwiększanie się aktywności
zawodowej mieszkańców lub/i odchodzenie od pracy na roli – na przykład poprzez podejmowanie
dodatkowego zatrudnienia przez dotychczasowych pracowników i podejmowanie pracy poza
rolnictwem indywidualnym przez dotychczasowych obejmowanie rolników.11
Z danych Izby Skarbowej w Krakowie wynika, że zdecydowana większość dochodów mieszkańców
rozliczających się z podatku dochodowego pochodzi ze stosunku pracy lub pokrewnych.
Odpowiednio – stosunkowo niewiele na tle regionalnego otoczenia pochodzi z tytułu pozarolniczej
działalności gospodarczej. Jest to o tyle ważne, że statystycznie w skali całej Małopolski podatnicy
wykazujący przychody tytułem prowadzenia działalności gospodarczej wykazują dochody o ponad
78% wyższe od podatników niezwiązanych z tym źródłem przychodów (2015). 12

Około 20% populacji gminy stanowią mieszkańcy miejscowości Kozłów, przy czym populację
przewyższającą 500 mieszkańców notuje się również w miejscowościach Przybysławice i Przysieka.
Najmniejszymi pod względem ludnościowym są sołectwa Bogdanów i Rogów (odpowiednio 108 i
136 mieszkańców).

11 Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w województwie małopolskim w 2015 roku, str.32,
Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, www.obserwatorium.malopolska.pl
12

jak wyżej, str. 36.
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Kozłów jest nie tylko najludniejszą miejscowością, ale i wyraźnym ośrodkiem lokalnych usług
publicznych: tutaj mieści się siedziba urzędu gminy; tutaj zlokalizowany był największy w okolicy
zakład pracy (zakłady zbożowe), po którym pozostały potężne zabudowania dominujące nad
okolicą, tutaj zlokalizowany jest nowy budynek szkoły podstawowej i gimnazjum.
Tutaj też znajduje się dworzec kolejowy Kozłów (trzy perony), z dogodnymi połączeniami
kolejowymi m.in. z Krakowem, a także Katowicami, Sosnowcem, Częstochową, Kielcami, Radomiem
i Warszawą, z których korzystają mieszkańcy okolicy w codziennych dojazdach do pracy.
Jest to o tyle ważne, że szacuje się, iż około 20 - 25% mieszkańców w wieku produkcyjnym pracuje
poza terenem gminy, przy czym w tym około 1 na 10 osób - w Krakowie13. Zważywszy na wybitnie
rolniczy profil gminy jest to bardzo istotna wielkość.

W przypadku transportu kolejowego czas dojazdu z Kozłowa do Krakowa (centrum) wynosi średnio
53 minuty, a w perspektywie 2023 roku szacuje się ten czas na 48 minut. Warto zauważyć, że jest
to czas dojazdu porównywalny do czasu dojazdu do centrum miasta Krakowa z podmiejskich
miejscowości sąsiedujących z Krakowem.
W odniesieniu do dostępności drogowej - czas dojazdu pojazdem osobowym z głównej
miejscowości gminy do granic administracyjnych miasta Krakowa szacuje się w oparciu o analizy
regionalne na nie więcej niż 73 minuty, w perspektywie 2023 roku przewidywane jest skrócenie
tego czasu do 53 minut.
Pod względem wyposażenia infrastrukturalnego gmina Kozłów oferuje mieszkańcom warunki mniej
niż przeciętne. Jest jedną z ponad dwudziestu gmin w województwie małopolskim, w których brak
jest sieci gazowej oraz jedną z niespełna trzydziestu, w których brak sieci kanalizacyjnej (w każdym
przypadku są to podobnie jak Kozłów gminy wiejskie lub wiejskie tereny gmin miejsko-wiejskich,
jednak warto zwrócić uwagę, że odmiennie niż Kozłów znaczna ich część położona jest w trudnym
terenie górskim i podgórskim). 14
W gminie Kozłów nie ma zorganizowanego systemu zaopatrywania w ciepło, a jednocześnie szacuje
się, że około 67% budynków indywidualnych ma wysokie zapotrzebowanie na ciepło, jako, że wciąż
wymaga termomodernizacji.
Wszystkie budynki (mieszkalne, użyteczności publicznej, usługowe i przemysłowe) ogrzewane są za
pomocą indywidualnych źródeł ciepła. W większości są to kotły opalane węglem lub węglem i
drewnem. Olej opałowy stanowi niewielki odsetek w strukturze stosowanych paliw, co związane
jest z dużym kosztem zakupu paliwa oraz koniecznością posiadania odpowiedniej instalacji
grzewczej. Jednocześnie ze względu na brak zgazyfikowania terenu gminy 60% mieszkań korzysta z
dostaw gazu płynnego LPG.

13

Źródło: Dojazdy do pracy w województwie małopolskim 2006 - 2011, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków
2015.
14

źródło: Raport o stanie zagospodarowania województwa małopolskiego. 2014.
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Gmina Kozłów zaopatrywana jest w energię elektryczną przez Polską Grupę Energetyczną S.A. w
Skarżysku Kamienna. Na terenie Gminy nie ma zainstalowanego głównego punktu zasilania (GPZ).
Odbiorcy przede wszystkim korzystają z GPZ 110/15kV Miechów- Tunel- Żarnowiec o średnim
obciążeniu 0,7MW oraz PZ 30/15kV Miechów- Kozłów- Książ Wielki o średnim obciążeniu 0,5MW.
Stan techniczny sieci elektroenergetycznej (średniego napięcia, niskiego napięcia i stacji
transformatorowych) uznaje się za zadawalający. 15
Gmina posiada czynną sieć wodociągową, przy czym warto odnotować wyraźny przyrost długości
sieci w ostatnich latach. Udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej jest na tle innych gmin
w województwie stosunkowo wysoki.
Odmiennie jest w przypadku udziału ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej – na terenie gminy
nie występuje sieć kanalizacyjna. Ścieki odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych i stamtąd
wywożone poza gminę do oczyszczalni ścieków w Sędziszowie (województwo świętokrzyskie).
Biorąc pod uwagę obecne standardy środowiskowe oraz możliwości technologiczne może to
stanowić istotną barierę dla ewentualnych inwestycji – czy to mieszkalnych, czy gospodarczych - na
terenie gminy.

Lokalna gospodarka i warunki dla działalności gospodarczej

Pod względem gospodarczym Kozłów jest gminą tradycyjnie rolniczą: mieszkańcy gminy utrzymują
się w dużej części z rolnictwa - głównie z uprawy zbóż i ziemniaków. Szacuje się, że ok. 90%
dochodów mieszkańców pochodzi z działalności rolniczej.
Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni jest wysoki, 82%, podobnie jak w skali całego
powiatu miechowskiego i powiatów sąsiednich (proszowicki, krakowski).
Pomimo tradycji i znaczącego potencjału rolnictwo w gminie Kozłów nie jest wyspecjalizowane.
Podobnie jak rolnictwo w większości gmin rolniczych w całym województwie małopolskim - ze
względu na znaczne rozdrobnienie powierzchni gruntów rolnych, przeciętną jakość gleb oraz słabe
wykorzystanie nowoczesnych metod i narzędzi pracy.
Niemniej – w kontekście formułowanej przez Województwo Małopolskie polityki rozwoju
obszarów wiejskich nie musi to być barierą, jako że dla Małopolski jako preferowany typ
gospodarowania wskazuje się rozwój rolnictwa tradycyjnego.
Rolnictwo tradycyjne utożsamiane „z gospodarstwami rodzinnymi, drobnotowarowymi i
ekstensywnymi, w których gospodarowanie oparte jest niemal wyłącznie o własną, rodzinną siłę

15

za: Plan Gospodarki Niskoemisyjne dla Gminy Kozłów opr. KAPE, 2015.
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roboczą. Gospodarstwa te podlegają pokoleniowemu dziedziczeniu, które wiąże się z przekazaniem
nie tylko zasobów majątkowych (kapitału), ale także tradycji w zakresie technologii produkcji oraz
różnorodnych aspektów kulturowych, związanych z pracą i życiem na wsi.” 16
Wydaje się, że jest to model rolnictwa, dla którego na terenie gminy istnieją dogodne warunki.

Mapa: Specjalizacja gmin województwa małopolskiego w rolnictwie (Sekcja A – rolnictwo,
leśnictwo, łowiectwo,rybactwo, PKD 2007)17

16

za: Gospodarcze aspekty rolnictwa w Małopolsce, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2012
specjalizacja lokalna w gminach i powiatach województwa małopolskiego”, Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego, 2015, str. 9.
17
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Obszar gminy Kozłów oceniany jest jako mało atrakcyjny inwestycyjnie – w ocenie wskaźnikowej
wykonanej na podstawie danych z 2014 roku przez państwową agencję inwestycji zagranicznych
gmina zaliczona została do ostatniej, najmniej atrakcyjnej (a de facto – nieatrakcyjnej) inwestycyjnie
grupy gmin w województwie (grupa F).

Mapa. Atracyjność inwestycyjna gmin w województwie małopolskim
– ocena wskaźnikowa dot. roku 2014 18

18

Źródło: Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2015. Województwo małopolskie. Polska Agencja Informacji i Inwestycji
Zagranicznych S.A. wyd. 2015. , str.15.
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Wskaźnik przedsiębiorczości dla terenu gminy kształtuje się na bardzo niskim poziomie. W 2015
roku wskaźnik ten wyniósł 892 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w systemie Regon
na 10 tys. ludności, na tle 1079 w skali powiatu miechowskiego i 1457 w skali całego województwa.
Warunki dla prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej są raczej niekorzystne – rynek
lokalny jest mały i ubogi, niewielka liczba podmiotów gospodarczych nie tworzy warunków dla
rozwoju lokalnego ekosystemu, który mógłby wspierać rozwijanie lokalnych przedsiębiorstw.
Aktywność gospodarcza mieszkańców gminy jest słaba. Jednocześnie stosunkowo niskie wyniki
edukacyjne absolwentów szkół w gminie oraz niski odsetek dzieci, które mogą liczyć na objęcie
wychowaniem przedszkolnym nie zachęcają najbardziej ambitnych młodych osób do pozostania lub
powrotu na teren gminy, nie mówiąc już o zachęceniu osób spoza terenu gminy do rozważenie
decyzji o osiedleniu się właśnie tutaj.

Wykres. Wybrane wskaźniki związane z klimatem dla działalności gospodarczej w gminie Kozłów na
tle pozostałych gmin w powiecie miechowskim 19

19

opracowanie własne na podstawie danych Rankingu Gmin Małopolski 2016, FRDL MISTiA 2016
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Lokalny samorząd

Gmina Kozłów jest gminą stosunkowo niezasobną.
Dochody ogółem budżetu gminy w przeliczeniu na mieszkańca wyniosły w 2015 roku 2677 zł, na tle
3062 średnio dla gmin w powiecie, w roku 2014 nieco więcej bo 2844 zł. Dochody własne w
przeliczeniu na mieszkańca wyniosły w 2014 roku 1070 zł, znacząco poniżej średniej dla gmin
województwa, która wyniosła w tym samym roku 1206 zł.
Średnioroczne dochody własne budżetu Gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w okresie 20132015 wyniosły 903 zł, co daje Gminie Kozłów 129 pozycję wśród 182 gmin województwa
małopolskiego pod tym względem. Niemniej – warto odnotować, że dochody własne Gminy
wykazują pozytywną dynamikę - 123% w latach 2011-2013, na tle 105% średniej dla gmin w całym
województwie20.

Wydatki majątkowe kształtują się na niskim poziomie - średnioroczne wydatki majątkowe
inwestycyjne budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w okresie 2013-2015 wyniosły
zaledwie 195 zł, co lokuje Gminę na 171 miejscu pod tym względem na 182 gminy województwa
małopolskiego.
Wskaźnik dotyczący średniorocznych środków z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających
zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiących dochód budżetów gmin
w przeliczeniu na 1 mieszkańca w okresie 2013 -2015r. wyniósł dla Kozłowa 173 zł, na tle od
105zł/mieszkańca dla Słaboszowa (najniższy poziom w powiecie miechowskim), poprzez
335zł/mieszkańca w sąsiedniej Charsznicy, po 617zł/mieszkańca dla Racławic.
W tym samym okresie średnioroczny wskaźnik zadłużenia wyniósł dla Kozłowa blisko 58%, na tle od
22% do 38% w pozostałych gminach powiatu miechowskiego.

20

Województwo Małopolskie 2015.Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2015.
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Wykres. Wybrane wskaźniki finansowe w gminie Kozłów na tle pozostałych gmin w powiecie
miechowskim 21

Aktywność społeczna
Na terenie gminy funkcjonuje stosunkowo dużo, bo 14 organizacji pozarządowych i oddziałów, w
tym: sześć ochotniczych straży pożarnych, trzy lokalne stowarzyszenia rozwojowe, dwie organizacje
sportowe, koło gospodyń wiejskich i kółko rolnicze.
Tradycja działalności społecznej jest w lokalnej społeczności znacząca. Warto odnotować, że jeszcze
przed pierwszą wojną światową (1912r.) powstało w Kozłowie „Kółko Rolnicze", którego celem była
praca oświatowa z zakresu rolnictwa, oraz gminne kasy pożyczkowo-oszczędnościowe,a tuż przed
drugą wojną światową (1939 r.) powstała w Kozłowie Spółdzielnia Mleczarska.

21

opracowanie własne na podstawie danych Rankingu Gmin Małopolski 2016, FRDL MISTiA 2016
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Wyniki analizy strategicznej SWOT
Analiza SWOT jest powszechnie stosowaną, prostą metodą analizy strategicznej, dzięki której
możliwe jest określenie wytycznych do faktycznej strategii działania. Stanowi pomoc przy
dokonywaniu oceny zasobów i otoczenia gminy, ułatwia też identyfikację problemów i określenie
priorytetów rozwoju. Wskazuje zestaw czynników, które mogą wzajemnie wpływać na rozwój
gminy, wspomagając lub też uniemożliwiając podejmowanie działań prorozwojowych. Innymi słowy
– jest metodą analizy stanu wyjściowego, sposobem uporządkowania informacji i przekonań o
danym obszarze lub zagadnieniu. W efekcie analizy rozpoznany zostaje możliwie obiektywnie
faktyczny stan i potencjał rozwojowy obszaru.
Nazwa analizy - „SWOT” - to skrót od pierwszych liter angielskich słów, stanowiących jednocześnie
pola przyporządkowania czynników, mogących mieć wpływ na powodzenie planu strategicznego –
silne strony (strenghts), słabe strony (weaknesses), szanse (opportunities) i zagrożenia (threats).
Zgodnie z tym podejściem czynniki rozwoju podzielić można na wewnętrzne, na które społeczność
lokalna ma wpływ (silne i słabe strony), oraz na czynniki zewnętrzne – umiejscowione w bliższym i
dalszym otoczeniu jednostki (szanse i zagrożenia). Podział ten dokonuje się również według innego
kryterium, co pozwala zidentyfikować: czynniki pozytywne, czyli silne strony (atuty) i szanse (okazje),
oraz czynniki negatywne, czyli słabe strony i zagrożenia.
Celami analizy SWOT są zazwyczaj: usystematyzowanie ustaleń diagnozy, analiza obszaru wraz z
jego otoczeniem, wybór priorytetów rozwojowych, określenie pola „gry strategicznej”.
W tabeli poniżej przedstawiono wyniki analizy SWOT dla gminy Kozłów z punktu widzenia
mieszkańców gminy jako kluczowych interesariuszy jej strategii rozwoju.

Wyniki analizy SWOT dla gminy Kozłów – główne, kluczowe elementy:

SILNE STRONY - POTENCJAŁY

SŁABE STRONY - OGRANICZENIA

PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO
•

Spokojny krajobraz, w większości miejsc •
zachowany w bliskiej naturalnej postaci

Duża odległość od Krakowa jako centrum
rozwoju województwa

•

Obecność obszarów Natura 2000

•

Brak atrakcyjnych obiektów historycznych i
dziedzictwa kulturowego, które mogłoby
przyciągnąć przyjezdnych

•

Peryferyjne położenie może być atutem dla
osób poszukujących spokoju, niestresujących
warunków życia

•

Zanieczyszczenie środowiska pochodzące z
gospodarstw domowych (powietrza, wody)

19

Id: 433A95EC-5D90-4852-8267-8229A7DBB747. Podpisany

Strona 20

WYMIAR SPOŁECZNY
•

•

Tradycyjna aktywność mieszkańców znajduje •
wyraz w 14 lokalnych organizacjach
społecznych
Lokalny samorząd dba o rozwój infrastruktury •
społecznej
szkolnej,
przedszkolnej,
kulturalnej - planowane są dalsze inwestycje
w tym zakresie
•

Niedostatek
liderów, specjalistów
animatorów aktywności społeczności

i

Infrastruktura społeczna skoncentrowana
jest w Kozłowie

Niedostateczne
uczniów

osiągnięcia

edukacyjne

•

Niedostatecznie rozwinięta
dziećmi młodszymi

•

Niedostateczna jest opieka nad osobami
niepełnosprawnymi, budynki publiczne
niedostępne dla osób niepełnosprawnych

opieka

nad

WYMIAR GOSPODARCZY
•

•

•

Niski wskaźnik przedsiębiorczości, warunki •
lokalne nie sprzyjają rozwijaniu działalności
gospodarczej
Bardzo dobre kolejowe połączenie z •
Krakowem, a także miastami na Śląsku i
Kielcami
Tradycje rolnicze, liczne gospodarstwa rolne

Mały potencjał finansowy Gminy

Słaba infrastruktura, słabe skomunikowanie
miejscowości z centrum gminy oraz między
miejscowościami gminy, słabo oświetlone
drogi

•

Prowadzona
działalność
rolnicza
nienowoczesna i nieukierunkowana

•

Brak lokalnego przetwórstwa,
organizacja rolników

•

Brak gospodarstw ekologicznych

•

Brak własnej marki lokalnych produktów
rolnych

•

Brak nowych miejsc
wykształconych

•

Migracja zarobkowa

pracy

dla

słaba

osób
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SZANSE

ZAGROŻENIA

•

W starzejącym się społeczeństwie część •
osób szuka spokojnego, niedrogiego
miejsca na życie na emeryturze

W otoczeniu znajduje się wiele gmin o
podobnej do Kozłowa charakterystyce
rozwojowej, które są bardziej atrakcyjne
pod względem dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego

•

Rośnie moda i popyt na produkty rolne •
pochodzące z gospodarstw prowadznych
metodami ekstensywnymi, naturalnymi lub
ekologicznymi; rośnie zainteresowanie
klientów produktami regionalnymi i
lokalnymi
Budynki po byłych zakładach zbożowych •
wciąż nadają się do gospodarczego
wykorzystania
W sąsiedztwie gminy rozwija się silna
marka lokalna produktów rolnych z
Charsznicy – kiszonki z kapusty i ogórków.
Środki zewnętrzne na projekty rozwojowe, •
zarówno
publiczne
–
europejskie,
budżetowe, jak i prywatne (inwestorzy).

Brak bezpośredniego dostępu do klienta
detalicznego

•

•

•

Brak zainteresowania inwestorów

Brak wystarczających środków na wkłady
własne do projektów
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Wizja i misja rozwoju gminy
Wizja jest syntetycznym określeniem strategii, jej zasadniczych założeń. W skrótowy sposób opisuje
wyobrażany stan docelowy, który dzięki strategii Gmina chce osiągnąć.
Wizja rozwoju stanowi projekcję, opisuje wyobrażenie - podaje opis pożądanego stanu
rzeczywistości, do którego dążyć deklarują wszyscy zaangażowani w realizację lokalnej strategii
rozwoju partnerzy, tj. władze samorządowe gminy, partnerzy społeczni i gospodarczy oraz
mieszkańcy, wykorzystując przy tym możliwości płynące z własnych atutów i szans pojawiających się
w otoczeniu.

Wizja Gminy Kozłów w 2030 roku

•

W 2023 roku gmina Kozłów, ze względu na swoje położenie na uboczu,
stosunkowo dobrą dostępność komunikacyjną, walory przyrodnicze i czystość
środowiska stanowi przyjazną przestrzeń do życia zarówno dla stałych
mieszkańców, jak i przyjezdnych.

•

Dzięki rozwijanym związkom z pobliskim Miechowem oraz metropolitalnym
Krakowem gmina staje się w coraz większym stopniu częścią szeroko
rozumianej metropolii krakowskiej. W tym kontekście jest „miejscem gdzie się
spokojnie mieszka” – alternatywą dla zgiełku dużego miasta, przestrzenią, w
której można spokojnie żyć i pracować na miejscu lub w mieście.

•

Gmina Kozłów jest miejscem gdzie dba się o mieszkańców. Tych młodszych,
poprzez m.in. zapewnianie im dobrej edukacji i opieki, i tych starszych oraz
niepełnosprawnych, poprzez m.in. zapewnienie im sprawnej opieki zdrowotnej
i społecznej. Gmina sprzyja rozwojowi życiowych pasji swoich mieszkańców, w
tym sportowych i kulturalnych.

•

Jakość życia jest tak dobra, że młodzi przestają wyjeżdżać, a także osiedlają
się nowi mieszkańcy, wzbogacając lokalną społeczność i pomagając w jej
odnowie i rozwoju. Władze gminy aktywnie wspierają lokalnych i
zewnętrznych inwestorów w tworzeniu dla tego gospodarczych warunków.
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•

Kozłów stawia na rozwój swojej tradycyjnej specjalizacji jaką jest rolnictwo i
przetwórstwo rolne dzięki wykorzystaniu sąsiedztwa dynamicznie
rozwijającej się rolniczo Charsznicy oraz dzięki stopniowemu wprowadzaniu w
gospodarstwach na swoim terenie nowatorskich rozwiązań organizacyjnych,
dystrybucyjnych i technologicznych miejscowi rolnicy rozwijają gospodarstwa i
współtworzą znaną na rynku markę dobrej żywności i roślin użytkowych.
Opłacalność produkcji rośnie dzięki rozwojowi lokalnego przetwórstwa.

Misja Gminy Kozłów:

Misja określa nadrzędny cel działania Gminy jako instytucji lokalnego samorządu, stanowi swoistą
deklarację programową, dotyczącą kierunków i sposobów prowadzenia gminnej polityki rozwoju
przez Radę, Wójta, Urząd, Jednostki. Misja przekłada się na projekty i zadania, które musi wykonać
Gmina, by zrealizować swoje strategiczne cele rozwojowe.

Misją lokalnego samorządu jest twórcze, sprawne i skuteczne współdziałanie na rzecz
wszechstronnego rozwoju Gminy, w zgodzie z potrzebami i aspiracjami mieszkańców, w
sposób spójny z przyjętą strategią rozwoju gminy i innymi programami lokalnej polityki
rozwoju.
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Obszary
priorytetowe
i
kierunki
działania gminy w perspektywie 2030
W nawiązaniu do przyjętej wizji i misji rozwoju Gminy, przyjmuje się 2 obszary priorytetowe dla
gminnej polityki rozwoju w perspektywie do 2030 roku.

W ramach każdego z obszarów zdefiniowano nadrzędny cel rozwojowy, który określa kierunek w
jakim powinny być kształtowane działania Gminy i jej partnerów w danym obszarze. Wyodrębnione
w ich ramach kierunki działania do realizacji – służą urzeczywistnieniu założonych celów. Stanowić
one powinny ramy koncentracji aktywności programowej, finansowej i organizacyjnej Gminy.
Ponadto, dla zapewnienia możliwości kontroli i oceny stopnia realizacji poszczególnych celów
Strategii, proponuje się listę miar sukcesu, które pomogą w obiektywnej ocenie kierunku
zachodzących zmian. Mierniki te są użyteczne przede wszystkim w czasie dokonywania monitoringu
i ewaluacji postępów w realizacji Strategii oraz aktualizacji samego dokumentu.
Strategia na lata 2017-2030 nie ogranicza się w swych zapisach wyłącznie do operacji
realizowanych bezpośrednio przez władze samorządowe, ale dotyczy całej wspólnoty gminnej, czyli
wszystkich grup mieszkańców, organizacji, podmiotów gospodarczych, inwestorów działających lub
chcących działać na tym terenie, którzy zechcą się włączyć w realizację jej celów. Realizacja zapisów
Strategii odbywać się powinna poprzez budowę i rozwijanie sieci aktywnej współpracy
międzysektorowej i międzyorganizacyjnej, co jest warunkiem jej skuteczności.

Poniższy schemat prezentuje
Strategii:

w sposób syntetyczny obszary priorytetowe i cele rozwojowe
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Schemat: Obszary priorytetowe i kierunki działania Strategii Rozwoju Gminy Kozłów na lata 20172030:

Obszar priorytetowy 1:
KOZŁÓW JAKO MIEJSCE
ROZWOJU ROLNICTWA I
OKOŁOROLNICZEJ
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Obszar priorytetowy 2:
KOZŁÓW JAKO PRZYJAZNA
PRZESTRZEŃ DO ŻYCIA –
JAKOŚĆ ŻYCIA ORAZ
AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
MIESZKAŃCÓW

miara sukcesu:
CEL GŁÓWNY:
PODNIESIENIE
ATRAKCYJNOŚCI
GOSPODARCZEJ GMINY

CEL GŁÓWNY:
PODNIESIENIE
ATRAKCYJNOŚCI
MIESZKALNEJ GMINY

zwiększą się dochody
budżetu gminy z tytułu
udziału w podatkach,
zwiększą się dochody
własne budżetu gminy

miara sukcesu:
zwiększy się liczba
mieszkańców gminy

OBSZAR PRIORYTETOWY 1:
KOZŁÓW JAKO MIEJSCE ROZWOJU
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ROLNICTWA

I

OKOŁOROLNICZEJ

Obecnie działalność gospodarcza na terenie gminy rozwija się słabo, niski jest poziom
przedsiębiorczości, rolnictwo mało dochodowe, atrakcyjność inwestycyjna bardzo niska, lokalny
rynek oferuje mieszkańcom niewiele miejsc pracy, brak jest nowych miejsc pracy wysokiej jakości.
Sytuacja ta jest w dużej mierze spowodowana obiektywnymi warunkami – peryferyjnym
położeniem gminy i utrwalonym zachowawczym modelem rozwoju w oddaleniu od regionalnych
centrów, niedostatkiem istotnych zasobów własnych, które mogłyby stać się podstawą rozwoju
lokalnych firm czy specjalizacji gospodarstw rolnych. Niekorzystną sytuację wzmaga niedostetk
impulsów innowacyjnych, które mogłyby zainicjować korzystne zmiany w modelu rozwoju gminy.
W takiej sytuacji kluczowym wyzwaniem jest wykorzystanie tych nielicznych zasobów własnych,
które wciąż istnieją i takie ich wzmacnianie i przekształcanie, aby stały się podstawą bardziej
dynamicznego rozwoju gospodarczego gminy.
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Podstawowym zasobem są działające gospodarstwa rolne i ugruntowane umiejętności rolnicze
mieszkańców, które stanowią dobry fundament dla rozwoju działalności rolniczych w kierunkach
zalecanych w polityce rozwoju województwa, a więc:
a/ w kierunku nowoczesnego rolnictwa ekstensywnego, rozwijania nowocześnie
prowadzonych gospodarstw rodzinnych, niskotowarowych, opartych o ekstensywne lub wręcz
ekologiczne metody produkcji;
b/ w kierunku rozwijania marki żywności lokalnej, opartej na tradycyjnych lokalnych
uprawach i służącej specjalizacji lokalnej produkcji rolnej – czy to w oparciu o własne możliwości
przetwórcze i pomysły marketingowe (np. “kozie mleko i sery z Kozłowa”), czy też poprzez
wzmocnienie bazy dostaw dla rozwijającego się przetwórstwa marki żywności lokalnej z sąsiedniej
Charsznicy.
Rozwój gospodarstw rolnych w obu tych kierunkach wymaga indywidualnej inicjatywy i
przedsiębiorczości gospodarzy, unowocześniania sposobów gospodarowania z wykorzystaniem
aktalnej wiedzy (również w zakresie rolnictwa ekologicznego) oraz podjęcia współpracy, która
ułatwić może wprowadzanie zmian i nowych rozwiązań, docieranie do końcowych klientów i
zmniejszy koszty jednostkowe marketingu i sprzedaży produktów.

Drugim istotnym lokalnym zasobem o potencjalnym znaczeniu gospodarczym, powiązanym
bezpośrednio z rolnictwem, jest zespół budynków i budowli dawnych zakładów zbożowych.
Ich ponowne uruchomienie jako przedsiębiorstwa, z zachowaniem pierwotnych funkcji lub
zagospodarowanych w nowy, innowacyjny sposób, dałoby społeczności gminy wielostronne
korzyści. W tym celu władze gminy powinny poszukiwać wszelkich możliwości przyciągnięcia
potencjalnego inwestora i wsparcia jego zainteresowania inwestycją poprzez możliwe ulgi i zachęty,
z uwzględnieniem zwolnień podatkowych i utworzeniem obszaru celowej specjalnej strefy
ekonomicznej włącznie.

Rekomendowane wskaźniki monitorowania zmian sytuacji gminy i postępów w realizacji celu
Strategii w tym obszarze to:
-

dochody własne gminy,
dochody gminy z tytułu udziału w podatkach płaconych przez mieszkańców i lokalne
firmy,
liczba działających przedsiębiorstw lokalnych zarejestrowanych w ewidencji działalności
gospodarczej,
liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
liczba gospodarstw rolnych,
liczba osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
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OBSZAR PRIORYTETOWY 2:
KOZŁÓW JAKO PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DO ŻYCIA – JAKOŚĆ ŻYCIA ORAZ
AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA MIESZKAŃCÓW
Społeczność gminy zmniejsza się i starzeje i jest to trend, który występuje nie tylko w gminie
Kozłów, ale w prawie całej północnej części wojewodztwa małopolskiego. Ubywa mieszkańców, a
wśród tych obecnych przybywa i przybywać będzie osób starszych. W takiej sytuacji kluczowe jest
zatrzymanie lub przynajmniej zmniejszenie skali tych niekorzystnych zmian, co może się odbyć
trzytorowo:
a/ poprzez dbałość o jak najlepsze warunki życia w zakresie lokalnych usług publicznych dla
dotychczasowych mieszkańców, tak by zapobiegać wyjazdom na stałe i jednocześnie sprzyjać
wysokiemu przyrostowi naturalnemu ludności;
b/ poprzez uruchomienie ułatwień i zachęt dla osób młodych oraz osób spoza terenu gminy, które z
różnych względów szukają lub poszukiwać mogą nowego miejsca zamieszkania – np. osób starszych,
które po okresie wysokiej aktywności zawodowej poszukują spokojnego otoczenia i trybu życia a nie
stać ich na osiedlenie się w bardziej atrakcyjnych (droższych) miejscach, lub też dla osób w wieku
największej aktywności zawodowej doceniających wiejski tryb życia np. absolwentów uczelni
rolniczych zainteresowanych nowoczesnym rolnictwem ekologicznym czy specjalizowanym;
c/ poprzez dbałość o lokalne środowisko przyrodnicze i zachowanie dotychczasowych walorów
środowiska i krajobrazu, jako że są to jedne z nielicznych lokalnych zasobów, które umiejętnie
wykorzystane i promowane budować mogą korzystny wizerunek i podnieść atrakcyjność mieszkalną
obszaru gminy.

W każdym przypadku kluczowe znaczenie ma zapewnienie mieszkańcom dostępu do
podstawowych usług publicznych na możliwie wysokim poziomie, przy jednocześnie wyważonym
koszcie własnym korzystania – szczególnie w zakresie:
-

lokalnej komunikacji i transportu zbiorowego,

-

edukacji w każdym wieku,

-

usług opiekuńczych i zdrowotnych, włączenia społecznego seniorów, osób chorych,
niepełnosprawnych,

-

wsparcia dla własnych inicjatyw i aktywności społecznej mieszkańców.

Te cztery kierunki bezpośrednich działań lokalnego samorządu uznać trzeba za najważniejsze.
Ważnym narzędziem w tym zakresie są i będą działania podejmowane przez władze gminy w
ramach m.in. strategii rozwiązywania problemów społecznych, planowanych i potencjalnych
projektów rewitalizacyjnych oraz programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
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Katalog ten należy koniecznie uzupełnić działaniami pośrednimi i bezpośrednimi lokalnego
samorządu na rzecz mieszkańców w zakresie wsparcia dla budowy indywidualnych i grupowych
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz powszechnej termomodernizacji budynków
indywidualnych, co w połączeniu z konwersją źródeł ciepła powinno prowadzić do zmniejszenia
kosztów utrzymania budynków mieszkalnych, a jednocześnie zachowania środowiska
przyrodniczego gminy w dobrym stanie. Obydwa te czynniki znacząco wpływają na atrakcyjność
mieszkaniową obszaru.
Wreszcie – zważywszy na niekorzystne prognozy demograficzne władze wraz z mieszkańcami gminy
powinny rozważyć możliwość wyznaczenia na terenie gminy atrakcyjnych lokalizacji pod
nieintensywną, dobrze wkomponowaną w krajobraz i nowoczesną zabudowę mieszkalną z
przeznaczeniem dla dobranych celowo grup potencjalnych nowych mieszkańców (jak np. osoby
starsze czy wymagające szczególnych usług zdrowotnych lub opiekuńczych), która może stać się
podstawą oferty dla inwestora komercyjnego lub społecznego.

Rekomendowane wskaźniki monitorowania zmian sytuacji gminy i postępów w realizacji celu
Strategii w tym obszarze to:
-

saldo migracji,
liczba i powierzchnia nowych mieszkań,
jakość powietrza w sezonie grzewczym,
osiągnięcia edukacyjne uczniów,
wsparcie pozafinansowe oraz finansowe z budżetu gminy dla projektów społecznych i
inicjatyw lokalnych mieszkańców,
wielkość środków przeznaczanych na zadania w poszczególnych sołectwach.
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System wdrażania, monitorowania i ewaluacji oraz aktualizacji Strategii

Wdrażanie i finansowanie Strategii
Strategia Rozwoju Gminy Kozłów na lata 2017-2030 jest dokumentem planistycznym
o perspektywie długofalowej, określającym generalny kierunek, aspiracje i priorytety rozwoju gminy
oraz przedstawia wybrane narzędzia wdrożeniowe wykraczające poza obowiązkowe i standardowe
działania gminy.
Strategia w swoim podejściu do realizacji zadań promuje współpracę pomiędzy administracją,
sektorem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi i inicjatywami mieszkańcówi, oraz innymi
podmiotami, które można i należy pozyskać do działania na rzecz rozwoju gminy Kozłów.
Zapisy Strategii mają w perspektywie prowadzić do podejmowania (przez władze gminy, partnerów
gospodarczych i społecznych) wspólnych lub przynajmniej spójnych i niesprzecznych decyzji
koncepcyjnych, organizacyjnych i finansowych, zmierzających do kompleksowego wykorzystywania
możliwości rozwoju gminy oraz neutralizowania barier – co pozwoli na osiąganie efektu synergii.
Instytucje i podmioty zaangażowane w proces wdrażania Strategii można podzielić na trzy główne
grupy (zgodnie z zasadą „trójkąta współpracy”), tj.:
•

sektor publiczny - samorząd lokalny, jednostki samorządu terytorialnego różnych szczebli,
administracja rządowa, itd.,

•

sektor biznesowy - prywatni przedsiębiorcy, kluczowi pracodawcy, organizacje otoczenia
biznesu,

•

sektor pozarządowy - mieszkańcy, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, liderzy
społeczni i osoby publiczne, itd.

Instytucjonalną strukturę systemu wdrażania, jak również monitorowania, ewaluacji oraz
aktualizacji Strategii tworzą:
•

Wójt Gminy,

•

Rada i Radni Gminy,

•

Komórka lub stanowisko koordynujące wdrażaniem Strategii,

•

Komórki w ramach Urzędu Gminy oraz jednostki gminne,

•

Wykonawcy i partnerzy realizacyjni określeni w ramach poszczególnych kierunków działań.

Wdrażanie Strategii, zawierającej zadania będące w kompetencjach wielu podmiotów, wymaga
koordynacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami. Stąd też proces ten winien być
29

Id: 433A95EC-5D90-4852-8267-8229A7DBB747. Podpisany

Strona 30

zarządzany przez wyznaczoną do tego komórkę lub stanowisko, do którego zadań należeć będzie w
szczególności:
•

koordynacja współpracy i pozyskiwanie partnerów do realizacji zadań zapisanych w Strategii,

•

kreowanie i przyjmowanie propozycji nowych zadań od partnerów realizacyjnych i
odbiorców przedsięwzięć strategicznych,

•

harmonizacja realizacji działań zapisanych w Strategii i innych dokumentach branżowych,

•

poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania zadań w ramach Strategii,

•

monitoring i zlecanie ewaluacji oraz przygotowywanie zmian w ramach Strategii,

•

zapewnienie działań w zakresie informacji i promocji Strategii.

Wszyscy partnerzy realizujący zadania zdefiniowane w Strategii będą poproszeni o aktywną
współpracę z wyznaczoną komórką lub stanowiskiem, co przyczyni się do sprawnego i efektywnego
wdrażania jej zapisów.
Merytorycznym wsparciem dla wyznaczonej komórki lub stanowiska będzie Rada i Radni Gminy,
odpowiedzialni w szczególności za:
•

dbałość o osiąganie założonych w Strategii celów i kierunków działań;

•

ewaluację Strategii,

•

podejmowanie decyzji strategicznych dla realizacji zapisów Strategii (aktualizacja Strategii).

Ważnym poziomem wdrażania Strategii jest ponadto poziom społeczny, który dotyczy
upowszechniania i promocji zapisów Strategii Rozwoju Gminy wśród mieszkańców oraz innych
zainteresowanych stron, a także pozyskiwania partnerów dla realizacji zdefiniowanych w niej
kierunków interwencji.

Strategia Rozwoju Gminy będzie wdrażana przy zaangażowaniu zróżnicowanych instrumentów,
obejmujących narzędzia programowe i finansowe, których zakres przedmiotowy lub kierunki
wydatkowania środków podlegają bezpośredniej kontroli ze strony organów samorządu gminnego.
Kategorię tę tworzą w szczególności:
•

gminne programy branżowe, uszczegóławiające priorytety oraz strategie postępowania w
ramach konkretnych obszarów rozwojowych (np. Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych, Gminny Program Rewitalizacji, Program współpracy z organizacjami
pozarządowymi, itp.),

•

uchwały budżetowe oraz wieloletnia prognoza finansowa, określające krótko- i długofalowe
kierunki koncentracji środków finansowych,
30
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•

przedsięwzięcia i projekty realizowane w ramach zadań bieżących oraz projektów
wdrażanych na podstawie odrębnych porozumień lub umów (w tym przy wykorzystaniu
zewnętrznych źródeł finansowania),

•

projekty międzysektorowe i międzyorganizacyjne, w tym zlecanie realizacji zadań
publicznych organizacjom pozarządowym (powierzanie wykonywania zadań z udzieleniem
dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieranie wykonywania zadań z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie ich realizacji),

•

budżet partycypacyjny/fundusze sołeckie, w ramach których mieszkańcy będą mogli
uczestniczyć w projektowaniu lokalnych wydatków.

Strategia Rozwoju Gminy wskazuje zadania i projekty zarówno o charakterze inwestycyjnym,
wymagające nakładów finansowych, jak i działania tzw. „miękkie”, w ramach których
zaangażowanie zewnętrznych środków finansowych nie jest pierwszoplanowe. Wśród zasadniczych
możliwości finansowania wymienić należy:
•

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;

•

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;

•

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020;

•

Środki Komisji Europejskiej – Erasmus+ i Europa dla obywateli,

•

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020;

•

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

•

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020;

•

Programy i konkursy poszczególnych ministerstw;

•

Programy i konkursy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

•

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

•

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, programy
i konkursy samorządu regionalnego;

•

Programy i konkursy samorządu powiatowego;

•

Kapitał prywatny (m.in. sponsorzy, środki fundacji bankowych i podobnych);

•

Budżet gminy.

31

Id: 433A95EC-5D90-4852-8267-8229A7DBB747. Podpisany

Strona 32

Monitoring, ewaluacja i aktualizacja Strategii
Monitoring oznacza systematyczne i ciągłe zbieranie, analizę i wykorzystywanie informacji o
przebiegu wdrażania Strategii na potrzeby zarządzania oraz bieżącego podejmowania decyzji i
korygowania przyjętych sposobów realizacji działań. Monitoring jest działaniem towarzyszącym
procesowi wdrażania Strategii – pozwala na sprawdzanie poziomu realizacji kierunków interwencji
oraz wskazuje na ewentualną potrzebę podjęcia właśnie działań korygujących.
Sprawozdawczość realizowana będzie w okresach dwuletnich, w szczególności w oparciu o analizę
wskaźnikową i/lub inne materiały, opracowywane przez komórkę czy stanowisko odpowiedzialne za
zarządzanie wdrażaniem Strategii. Źródłem danych i informacji będzie w szczególności statystyka
publiczna, w tym generowana przez Główny Urząd Statystyczny w ramach Banku Danych Lokalnych
(z uwzględnieniem opóźnienia w zamieszczaniu aktualnych danych statystycznych w Banku Danych
Lokalnych), przez gminę (poszczególne komórki / stanowiska Urzędu Gminy i jednostki gminne),
oraz statystyki realizatorów i partnerów realizacyjnych.
Opracowane przez komórkę czy stanowisko odpowiedzialne za zarządzanie wdrażaniem Strategii
materiały będą podstawą do podejmowania oceny realizacji Strategii, wprowadzania uzupełnień
oraz dokonywania niezbędnych i uzasadnionych zmian (reagowanie na zmieniające się
uwarunkowania w otoczeniu wewnętrznym i społeczno-gospodarcze).
Rada Gminy - na podstawie analizy opracowanych materiałów – dokonuje raz na dwa lata przeglądu
i podsumowania realizacji Strategii. Propozycje niezbędnych zmian w zakresie realizowanych celów i
kierunków działania Rada Gminy przedstawia Wójtowi Gminy, który podejmuje decyzję o ich
ewentualnym uwzględnieniu w Strategii. Komórka czy stanowisko odpowiedzialne za zarządzanie
wdrażaniem Strategii, na wniosek Wójta Gminy, wprowadza zmiany w dokumencie Strategii.
Ponadto, co najmniej 2 razy w całym okresie obowiązywania i wdrażania Strategii dokonywana
będzie ewaluacja, rozumiana jako ocena sposobu i efektów jej realizacji według jej rezultatów,
oddziaływania oraz potrzeb, które ma/miała spełnić.
Ewaluacja śródokresowa (w 2024 roku) ma dostarczyć informacji niezbędnych do korygowania
działań w zależności od potrzeb zmieniającej się sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej (otoczenia).
Ewaluacja ex-post (po 2030 roku) będzie służyć ustaleniu, czy realizacja założeń Strategii przyniosła
oczekiwane efekty, a jednocześnie pozwali na identyfikację „dobrych” i „złych” praktyk w
kontekście programowania polityki rozwoju na kolejne lata.
Ewaluacja śródokresowa i ex-post realizowana będzie w formie spotkania strategicznego z udziałem
władz samorządowych (Wójta Gminy oraz Rady Gminy) oraz najważniejszych interesariuszy
Strategii. Wypracowane w trakcie spotkania propozycje niezbędnych zmian w zakresie prowadzenia
gminnej polityki rozwoju będą wskazówką dla lokalnych władz samorządowych.
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