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„Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby 

kochać jakąś idealną ojczyznę, ale - ażeby kochać, badać 

i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, 

którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie 

 i wszelkie ich bogactwa.” 

         

 

Bolesław Prus  
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WSTĘP. 

 W wyniku dokonujących się procesów transformacji systemowej nastąpiła 

radykalna zmiana uwarunkowań i mechanizmów rozwoju gmin. W związku z tym 

władze samorządowe Gminy Kozłów stanęły przed nowymi, istotnymi problemami 

wymagającymi rozwiązań związanych przede wszystkim z planowaniem 

strategicznym rozwoju.  

 W zmieniającej się rzeczywistości społeczno – gospodarczej, a także w 

warunkach otoczenia konkurencyjnego programowanie strategiczne rozwoju gminy 

jest konieczne ze względu na potrzebę ujmowania procesów przemian w sposób 

efektywny w dłuższym okresie czasu, a także wyznaczania najważniejszych 

kierunków rozwoju Gminy. Proces zarządzania strategicznego gminą jest również 

konieczny z punktu widzenia właściwego wykonywania zadań i optymalizacji 

wydatków budżetowych. 

 Celem niniejszego opracowania jest stworzenie Strategii Rozwoju Gminy 

Kozłów do 2015 roku. Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem uchwalanym przez 

Radę Gminy celem określenia najważniejszych zamierzeń osiąganych wspólnym 

wysiłkiem władz samorządowych, mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych. 

Narzędziem realizacji dokumentu są przede wszystkim publiczne środki finansowe. 

 Strategia Rozwoju Gminy Kozłów stanowi długookresowy plan działania, który 

określa strategiczne cele jej rozwoju i wskazuje sposoby ich realizacji poprzez cele 

operacyjne i przypisane tym celom konkretne zadania. Odpowiada ona na pytanie: co 

należy zrobić, aby mieszkańcom naszej gminy żyło się coraz lepiej dzięki jak 

najlepszemu zaspokojeniu ich potrzeb zbiorowych? 

 Niniejszy dokument określa kierunek rozwoju Gminy Kozłów poprzez wizję i 

cele strategiczne, które ma realizować. Do każdego celu strategicznego przypisano 

cele szczegółowe, które realizowane są przez poszczególne zadania. 

 Posiadanie strategii ma ogromne znaczenie dla szans pomyślnego rozwoju 

gminy, albowiem stanowi ona przesłankę pozytywnych i pożądanych zmian i ułatwia 

jednocześnie władzy samorządowej podejmowanie decyzji. 
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 Strategia rozwoju jest: 

 jasnym i przejrzystym obrazem priorytetów i celów gminy, 

 podstawą zarządzania gminą, 

 niezbędnym dokumentem przy ubieganiu się o środki zewnętrzne, w tym także 

unijne. 

 Ponadto dokument ten pozwala obiektywnie ustalić mocne i słabe strony gminy 

oraz szanse i zagrożenia jej rozwoju. Należy także podkreślić iż będzie ona istotnym 

źródłem informacji o Gminie Kozłów. 

 Strategia Gminy Kozłów składa się z 6 rozdziałów. 

 Rozdział I stanowi diagnozę istniejącego stanu, zawierającą krótki rys 

historyczny Gminy Kozłów, opis środowiska przyrodniczego, sytuacji demograficznej 

i gospodarczej. 

 W rozdziale II dokonano analizy najważniejszych problemów występujących na 

terenie Gminy Kozłów w 4 podstawowych sferach: gospodarka, infrastruktura 

techniczna, oświata, kultura i rekreacja oraz sytuacja społeczna. 

 Rozdział III to analiza SWOT czyli zestawienie czynników wewnętrznych  

i zewnętrznych, które mają decydujący wpływ na rozwój Gminy Kozłów. Czynniki 

wewnętrzne czyli te, które zależą od samej gminy to słabe i mocne strony natomiast 

czynniki zewnętrzne – niezależne od gminy to szanse i zagrożenia. 

 W rozdziale IV przedstawiono misję, wizję gminy i cele jej rozwoju wraz  

z określeniem zadań, których realizacja warunkuje prawidłowy rozwój gminy. 

 Rozdział V to określenie możliwości i źródeł finansowania działań ujętych  

w niniejszym dokumencie. 

 Rozdział VI jest przedstawieniem procesów wdrażania, monitorowania  

i aktualizacji  jako etapów zarządzania realizacją strategii. 
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I. CHARAKTERYSTYKA GMINY KOZŁÓW. 

1. Rys historyczny Gminy.
1
 

Istnieją przesłanki, że początki niektórych osad gminy Kozłów sięgają czasów 

plemiennego Państwa Wiślan, czyli w wieków: VIII — X. Lokalnym ośrodkiem 

władzy plemiennej, któremu podlegały osady z rejonu Kozłowa, mogło być wiślańskie 

grodzisko w Stradowie. 

 W roku 1288 za panowania księcia Leszka Czarnego przystąpiono do 

odbudowy spalonego przez Mongołów kościoła. Był to najprawdopodobniej tylko 

kościół filialny pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Kościół ten przetrwał ok. 150 

lat. Parafię w Kozłowie erygowano dopiero w roku 1381. Po raz pierwszy 

modrzewiowy kościół w Kozłowie wzmiankowany jest pod rokiem 1435 (1438). Jako 

fundator świątyni podawany w źródłach był Mszczuj herbu Lis.  

 Przypuszcza się, że począwszy od połowy XI wieku (od czasów księcia 

Kazimierza Odnowiciela) ziemie gminy Kozłów były nadawane wojom dawnej 

drużyny książęcej, którzy z biegiem lat stali się zaczątkiem osiadłego w dobrach 

ziemskich rycerstwa — późniejszej szlachty. Część ziemi nadawana była 

duchowieństwu (biskupom krakowskim i pobliskim klasztorom).  

 Wioski obecnej gminy, należały już wcześniej do drobnego i średniego 

rycerstwa, które pieczętowało się herbami: Lis (rejon Kozłowa i Wierzbicy), Topór 

(rejon Marcinowic, Karczowic i Przysieki), Ostoja (Kępie, Kurozwęki) oraz Starykoń 

(Rogów). Znajdowały się tu też dobra książęce, a później królewskie (wieś 

Przybysławice). 

 Na ogół w XIV i w 1 połowie XV wieku w każdej wiosce był jeden lub dwa 

dwory i folwarki rycerskie na 1–2 łanach frankońskich (48 —105 ha), 3–15 dużych 

gospodarstw kmiecych na ¾ —1 łanie kmiecym (19 — 27 ha), karczma na ¼ — ½ 

łana, 2 — 15 zagród zagrodników na ¼ łana, kilka zagród bez gruntów (robotnicy 

folwarczni lub siła najemna w gospodarstwach kmiecych) oraz młyn.  

 Od 1423 r. rycerstwo wywalczało dla siebie nadanie im przywilejów zgodnie,  

z którymi stało się możliwe przejmowanie gospodarstw kmiecych. W XVIII wieku  

                                                 
1
 www.kozlow.pl 
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gospodarstwa kmiece były nimi tylko z nazwy, gdyż nie przekraczały 3 — 5 ha,  

a zagrody zagrodników 0,5 — 0,7 ha. Po zagarnięciu ziemi włościańskiej,  

zagospodarowaniu nieużytków i wytrzebieniu okolicznych lasów, przeciętny folwark 

dysponował 8 — 18 łanami gruntów ornych. 

 Sytuacja własnościowa uległa radykalnej zmianie, gdy biskup krakowski Piotr 

Myszkowski herbu Jastrzębiec, wykorzystując swoją pozycję, zapobiegliwość, środki 

finansowe i umiejętności gospodarcze, skupił w swoim ręku ogromne dobra, m.in. 

kupił w roku 1582 miasto powiatowe — Książ Wielki oraz okoliczne majątki. 

Niebawem rozpoczął budowę wspaniałego pałacu-zamku renesansowego w Książu 

Wielkim. Zamek nazwał Mirowem.  

 W końcu XVII wieku na terenie obecnej gminy ukształtowały się 4 — 5 

ośrodów dóbr (klucze), grupujących od 2 do 4 wiosek i podobną liczbę folwarków. 

Były to klucze: kępski, marcinowski, kozłowsko-bogdanowsko-rogowski, wierzbicki 

oraz rządowy — przybysławicki. Te zespoły dóbr, mocno uszczuplone w zasadzie 

przetrwały do II wojny światowej.  

 W roku 1795 ziemia ksiąska (w tym: Kozłów i okoliczne wioski) znalazła się w 

zaborze austriackim. Jeszcze w końcu XVIII wieku Austriacy zlikwidowali powiat 

księski i proszowicki. Ziemia księska trafiła do powiatu koneckiego. W latach 1809 — 

1814 wchodziła w skład Księstwa Warszawskiego, a w latach 1815–31 Królestwa 

Polskiego w ramach Cesarstwa Rosyjskiego należała do województwa krakowskiego  

z siedzibą w Kielcach. W roku 1818 powiat zorganizowano w Hebdowie nad Wisłą, 

którego siedzibę w roku następnym przeniesiono do Miechowa. W 1837 r. nazwy 

„województwo” zamieniono na „gubernia”, a powiat miechowski włączono do guberni 

radomskiej. Po roku 1863 wprowadzono język rosyjski jako urzędowy. 

 1866 r. powiat miechowski, a z nim i Kozłów, włączono do nowo utworzonej 

guberni kieleckiej. 

 W XX w. rozpoczęła się aktywna pronarodowa działalność Polaków. 

Potwierdziła to rewolucja 1905 roku oraz wojna z bolszewikami w roku 1920, a 

zwłaszcza II wojna światowa, kiedy to tereny gminy Kozłów były ważnym bastionem 
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partyzanckim w walce z hitlerowskim okupantem.  

 W roku 1901 ks. Marian Rykowski rozebrał stary drewniany kościół. W tym 

samym roku rozpoczęła się budowa nowego, murowanego kościoła. W roku 1902 

kościół ten został konsekrowany pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. 

W roku 1912 zmieniono wezwanie kościoła na Podwyższenia Krzyża Świętego.  

 W 1934 r. powstała linia kolejowa Kraków - Warszawa. Powiat miechowski  

(w skład którego wchodził Kozłów) należał do najbardziej przeludnionych terenów 

(114 osób na 1 km
2
). 

  

          Rys.1.Kościół z 1901r. p/w Podwyższenia Krzyża Świętego w Kozłowie. 
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2. Charakterystyka Gminy Kozłów. 

2.1. Warunki środowiska przyrodniczego.
2
 

 2.1.1. Geologia i ukształtowanie terenu. 

 Podłoże geologiczne terenu Gminy jest bardzo urozmaicone. Pierwotne utwory  

górnokredowe pokryte zostały przez margle kredowe oraz wapienie trzeciorzędowe. 

Ich wychodnie występują często wśród osadów zlodowacenia krakowskiego: lessów 

oraz glin i piasków wodnolodowcowych. Na krajobraz południowej i wschodniej 

części gminy składają się szerokie, często płaskie garby, które zazwyczaj przebiegają 

w kierunku z zachodu na wschód oraz z północnego - zachodu na południowy - 

wschód. Nad wyrównane garby wznoszą się twardzielcowe, kopiaste lub spłaszczone 

wzgórza, zbudowane z odpornych na wietrzenie, zwięzłych i twardych, wapnistych 

gez i opok dolnego mastrychtu, odwapnionych do głębokości 2 m. Najwyższym 

punktem w obrębie gminy jest Biała Góra o wysokości około 415,5 m n.p.m.  

W zachodniej i północnej części gminy krajobraz ma bardziej nizinny charakter- 

spotyka się tu płaskie i szerokie obniżenia przez które przepływają niewielkie rzeki  

i strumienie: Uniejówka, Nidzica i Mierzawa. 

 

 2.1.2. Gleby.  

 Na terenie gminy Kozłów występują gleby wykształcone z lessów, wapieni  

i margli kredowych a także z utworów piaszczystych. Z lessów wykształciły się 

czarnoziemy oraz gleby brunatne natomiast z margli i wapieni kredowych rędziny 

brunatne i właściwe a w miejscach płytkiego zalegania skały macierzystej także 

rędziny inicjalne. Mady i torfy występują w dolinach rzecznych Mierzawy oraz 

Uniejówki. W północno-wschodniej części gminy rozpowszechnione są gleby 

piaszczyste oraz bielicowe. 

  

  

 

                                                 
2 Źródło: K.B. Binkiewicz, Charakterystyka przyrodnicza Gminy Kozłów. 
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2.1.3. Warunki meteorologiczne. 

 Klimat terenu gminy Kozłów zalicza się do klimatu wyżyn środkowych z silnie 

zaznaczającym się kontynentalizmem. Średnia roczna temperatura wynosi 7,30°C. 

Średnia suma rocznych opadów wynosi 634 mm. Najintensywniejsze opady 

przypadają na lipiec (92 mm), natomiast opady powyżej 50 mm występuje w okresie 

czerwiec-wrzesień. Najniższe opady występuje natomiast w lutym - 26 mm. 

Wilgotność względna powietrza wynosi średnio w roku 81%. Zima trwa przeciętnie  

około 92 dni, natomiast lato 91 dni. Pokrywa śnieżna zalega przeciętnie 80 dni. Okres 

wegetacyjny trwa około 210 dni. Liczba pogodnych dni wynosi średnio 62 dni na rok, 

natomiast pochmurnych - 122 dni na rok. Na terenie gminy dominują wiatry zachodnie 

i północno-zachodnie o prędkości średnio 2-5 m/s. Średnia data pierwszego 

przymrozku jesiennego przypada na 15 października, natomiast ostatniego wiosennego 

na 3 maja. 

 

 2.1.4. Flora i fauna. 

 Obecnie tereny leśne, zadrzewione i zakrzewione zajmują 10,48 % powierzchni 

gminy. 

 Na terenie Gminy Kozłów występuje urozmaicona roślinność reprezentująca 16 

klas fitosocjologicznych. Do najważniejszych należą:   

a) zbiorowiska  lasów liściastych występujących na mineralnych glebach o różnym 

stopniu wilgotności. Lasy należące do tej klasy spotyka się wyłącznie w Lesie 

Tunelskim, 

b) lasy iglaste ze znacznym udziałem mszaków oraz krzewinek,  

c) lasy olszowe w miejscach podmokłych i zalewanych, spotykane w dolinie 

Uniejówki, 

d) zbiorowiska ciepłolubnych zarośli na obrzeżach lasów, śródpolnych miedzach itp., 

często spotykane na terenie całej gminy, 

e) zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe, szuwary, rozpowszechnione w dolinach 

rzecznych: Uniejówki, Nidzicy i Mierzawy oraz nad zbiornikami i stawami w Kępiu, 
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Marcinowicach oraz Rogowie, etc. 

 Bardzo bogaty jest świat zwierząt. Wśród gatunków spotykanych na tym terenie 

do najciekawszych należą: chrząszcze- świetlik świętojański, trzmiele, pszczoły, 

mrówki, rzadki paź królowej. Liczne są również ważki, pluskwiaki, pajęczaki  

i mięczaki.  

 Z gadów stwierdzono jaszczurki: zwinkę i żyworodną, padalca, żmiję 

zygzakowatą oraz zaskrońca zwyczajnego. Płazy reprezentują: traszka zwyczajna,  

kumak nizinny, rzekotka drzewna, ropuchy i żaby. 

 Do najciekawszych ptaków należą: czapla biała, bocian czarny, orzeł przedni, 

dudek, zimorodek, dzięcioł średni, dzięcioł czarny, puszczyk uralski itd. 

 Na terenie Gminy Kozłów odnotowano występowanie około 25 gatunków 

ssaków. Spośród nich na uwagę zasługują: dzik, sarna, lis, borsu, tchórz, kuna leśna, 

gronostaj, łasica, zając szarak, bóbr, wiewiórka, kilka gatunków nietoperzy, jeż  itp 

 Na terenie gminy Kozłów zlokalizowane są 2 rezerwaty przyrody: "Biała Góra" 

oraz "Kępie na Wyżynie Miechowskiej". Rezerwat "Biała Góra" to rezerwat 

florystyczny o powierzchni 10,46 ha, został utworzony w 1955 roku w celu ochrony 

cennej roślinności o "stepowym" charakterze. W rezerwacie występuje szereg rzadkich 

i zagrożonych roślin jak np. kosaciec bezlistny, obuwik pospolity, storczyk purpurowy 

czy zawilec wielkokwiatowy. Rezerwat "Kępie na Wyżynie Miechowskiej" to 

rezerwat leśny o powierzchni 45,52 ha, utworzony w 1948 roku. Chroni on cenne 

zbiorowiska leśne- naturalne lasy dębowo-grabowe ze znacznym udziałem buka.  

W miejscowości Rogów zlokalizowany jest również pomnik przyrody "źródło"  

o charakterze szczelinowym, dające początek rzece Nidzicy. Misa źródlana jest wcięta 

w zbocze na głębokość około 2 m i wykazuje wyraźne przejawy erozji wstecznej. .  

  

2.2. Położenie i obszar gminy. 

 Gmina Kozłów jest gminą wiejską położoną w województwie małopolskim,  

w powiecie miechowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie 

kieleckim. W jej skład wchodzi 12 sołectw: Bogdanów, Bryzdzyn, Kamionka, 

Karczowice, Kępie, Kozłów, Marcinowice, Przybysławice, Przysieka, Rogów, 
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Wierzbica, Wolica.  

 Gmina graniczy od północy z gminą Sędziszów oraz z gminą Wodzisław, od 

południa z gminą Charsznica, od wschodu z gminą Książ Wielki od zachodu z gminą 

Żarnowiec. 

 

Rys. 2. Mapa Gminy Kozłów z podziałem na sołectwa. 

 

  Obszar gminy Kozłów zaliczany jest do regionu Wyżyny Krakowsko - 

Częstochowskiej, jako część Wyżyny Miechowskiej i włączony w obręb Miechowsko 

- Działoszyckiego obszaru krajobrazu chronionego.  

 Gmina ma doskonałe położenie komunikacyjne.  Tutaj  przebiega ważny węzeł 

kolejowy: Kraków/Katowice – Warszawa oraz swój początek ma Centralna Magistrala 

Kolejowa. W odległości ok. 8 km przebiega droga krajowa nr 7 – Gdańsk – Warszawa 

– Kraków – Chyżne. Gmina leży w odległości ok 60 km od stolicy Małopolski – 

Krakowa. 
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 Rys. 3 Położenie Gminy Kozłów na tle kraju. 

  

Gmina Kozłów ma obszar 85,84 km
2
, w tym:  

Lp. Rodzaj terenu Powierzchnia (w km
2) 

1. Użytki rolne 72,78  

2. 
Grunty leśne oraz zadrzewione  

i zakrzewione 
9,00 

3. 
Grunty zabudowane i 

zurbanizowane 
3,53  

5. Nieużytki i inne 0,53 

          Tabela. 1. Rodzaje i powierzchnia terenów w Gminie Kozłów. Źródło:Starostwo  

           Powiatowe w Miechowie, dane wg stanu na dzień 01.01.2006r. 
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  Wykres 1. Źródło:opracowanie własne na podstawie danych ze Starostwa  
  Powiatowego w Miechowie. 

 

 

 Powierzchnia całej gminy stanowi 12,68% powierzchni powiatu  

miechowskiego. 

 

2.3. Struktura demograficzna Gminy Kozłów. 

 2.3.1. Potencjał ludnościowy w gminie.  

 Stan ludności w Gminie Kozłów na dzień 31.12.01.2007r. wynosił 5 003 osóby. 

Na 1 km
 2  

przypadało 58 osób. 

 Liczba ludności w gminie każdego roku jest coraz mniejsza. Powodem tego jest 

przewaga zgonów nad urodzeniami (w 2007r. były 44 urodzenia i aż 58 zgonów) oraz 

odpływ ludności do miast. Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, iż w ostatnich 2 – 3 

latach zanotowano zwiększoną liczbę urodzeń w porównaniu z latami poprzednimi. 

 Kształtowanie się liczby ludności w ostatnich latach przedstawia wykres 2. 
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           Wykres 2. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Statystycznego  

            w Krakowie oraz z USC w Kozłowie. 

 

 Z powyższego wykresu wynika, że liczba ludności w Gminie w 2004r. spada 

następnie w 2005r. notuje się jej wzrost, a następnie w 2006r. ponowny spadek, po 

czym w roku następnym znów rośnie. Przyrost naturalny liczony na 1000 osób 

przedstawiał się następująco: 2003: - 3,92; 2004: -3,7; 2005: -1,8; 2006: - 5,2; 
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 Wykres 3. Żródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Statystycznego w Krakowie. 

Liczbę ludności w poszczególnych miejscowościach przedstawia wykres 4. 

 

Wykres 4. Źródło: opracowanie własne n/p danych z USC w Kozłowie. 
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Liczba ludności Gminy Kozłów na tle powiatu miechowskiego i województwa 

małopolskiego w 2006r. przedstawia się następująco: 

 

  Liczba ludności Udział ludności 

Gminy Kozłów (w %) 

1.  Województwo 

małopolskie 

3279036 0,15 

2. Powiat miechowski 50577 9,9 

3. Gmina Kozłów 5003 100 

     Tabela. 2. Ludność Gminy Kozłów na tle powiatu i województwa w 2007r.  

     Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Statystycznego w Krakowie. 

 

  

    

 2.3.2. Struktura ludności Gminy Kozłów według wieku. 

 Struktura ludności mieszkańców gminy według wieku kształtuje się podobnie 

jak struktura w całym kraju, województwie i powiecie. Ilustruje to tabela 3 i wykres 5. 

 

 

Wiek Województwo Powiat Gmina 

przedprodukcyjny 21% 19% 20% 

produkcyjny 63% 61% 60% 

poprodukcyjny  16% 20% 20% 

Tabela 3. Struktura ludności Gminy Kozłów w 2006r. na tle województwa oraz powiatu. Źródło: opracowanie 

własne na podstawie danych z USC w Kozłowie oraz GUS. 
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Wykres 5. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Statystycznego w Krakowie. 

 

 Analizując strukturę ekonomiczną Gminy Kozłów znaczącą przewagę ludności 

w wieku produkcyjnym nad ludnością w wieku przedprodukcyjnym  

i poprodukcyjnym. Współczynnik obciążenia ekonomicznego, określający liczbę osób 

w wieku nieprodukcyjnym przypadającą na 100 osób w wieku produkcyjnym wynosi 

dla gminy Kozłów 58, a w województwie 56.Takie wartości współczynnika świadczą 

o dobrej kondycji ekonomicznej ludności. 

 

2.3.3. Struktura ludności według płci. 

 Wśród mieszkańców Gminy Kozłów jest równowaga pomiędzy liczbą kobiet,  

a liczbą mężczyzn. W 2006r. W Gminie Kozłów było 2497 kobiet oraz 2500 

mężczyzn. 

 Współczynnik feminizacji w 2006r. - zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego 

w Krakowie wynosił 100.  

  



STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW  NA LATA 2009-2015 

19 

 

       . 

 

  kobiety 

 mężczyźni 

Wykres 6.Struktura ludności Gminy Kozłów wg płci w 2007r Źródło: Opracowanie własne na podstawie 

danych z USC w Kozłowie 

 

Mężczyźni dominują w młodszych grupach wiekowych, natomiast w starszych 

kobiety, co jest związane z dłuższym trwaniem życia kobiet, sytuacją na rynku pracy  

i związanymi z tym migracjami kobiet do miast, bowiem tam łatwiej jest im znaleźć 

pracę. 

 

2.3.4. Bezrobocie i rynek pracy. 

 Ważnym elementem analizy istniejącego stanu gminy Kozłów są zasoby pracy  

i zatrudnienie.  

 Gmina ze względu na swój rolniczy charakter cechuje się przewagą osób 

zatrudnionych w sektorze rolnym. Istnieje także spora grupa osób zatrudnionych  

w usługach. Należy podkreślić, że większość tych osób dojeżdża do pracy do 
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odległych miejscowości. 

 W gminie jest również grupa osób, pozostających bez pracy, których na dzień 

31.12.2007r. było 163 osoby. Niestety osoby takie coraz częściej są postrzegane jako 

problem społeczny, a nie jako zasób pracy. Wśród bezrobotnych znajdują się 

najczęściej osoby o niskich kwalifikacjach. Niepokojącym zjawiskiem jest także 

wysokie bezrobocie wśród kobiet oraz osób młodych, co przedstawia tabela 4. 

 

 2004r. 2005r. 2006r. 

Ogółem 308 282 224 

W tym: kobiety 148 136 114 

bezrobotni w wieku 18-

34 lat 

202 175 147 

osoby z wykształcenie 

zasadnicze zawodowe, 

podstawowe  

i niepełne podstawowe 

188 174 119 

    Tabela 4. Liczba osób bezrobotnych w gminie Kozłów w latach 2004-2006 w poszczególnych  

           grupach. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Miechowie. 

 

Na uwagę zasługuje jednak fakt, iż w 2007 r. liczba osób bezrobotnych 

zamieszkujących na terenie Gminy Kozłów zmniejszyła się do 163. Kształtowanie się 

wielkości tego zjawiska przedstawia poniższy wykres. 
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 Wykres 7. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Miechowie. 

 

  

 

Na podstawie powyższych danych widać wyraźnie systematyczny spadek liczby osób 

bezrobotnych w Gminie Kozłów. 

 

 

WIEK 
Osoby bezrobotne 

LICZBA % 

18 – 24 lat 87 38,84 

25 – 34 lat 60 26,79 

35 – 44 lat 28 12,50 

45 – 54 lat 36 16,07 

55 – 59 lat 10 4,46 

60 – 64 lat 3 1,34 

Ogółem bezrobotni 224 100,00 

Tabela 5. Bezrobotni mieszkańcy gminy Kozłów zarejestrowani w PUP  

w Miechowie z uwzględnieniem podziału wg kategorii wiekowych w 2006 roku. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Miechowie. 
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224

308

282

0

50

100

150

200

250

300

350

2004 2005 2006

bezrobotni



STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW  NA LATA 2009-2015 

22 

 

2.4. Gospodarka i rolnictwo. 

 2.4.1. Gospodarka. 

 Źródłem utrzymania części mieszkańców wciąż pozostają tradycyjne gałęzie 

gospodarki, tj.: rolnictwo, hodowla. Możliwości utrzymania się z powyższych źródeł 

są jednak ograniczone ze względu na niezbyt wysokie klasy gruntów oraz znaczne 

rozdrobnienie gospodarstw. W niektórych wsiach gospodarstwa składają się z dużej 

liczby działek o niewielkiej powierzchni jednostkowej, co jest dużym utrudnieniem 

przy prowadzeniu działalności rolnej oraz przy pozyskiwaniu gruntów pod inwestycje.  

 W Gminie przeważają gospodarstwa niskotowarowe, produkujące żywność na 

własne potrzeby. 

 Na terenie gminy największą aktywność gospodarczą w zakresie usług 

bytowych i rzemiosła przejawia sołectwo Kozłów, drugie pod względem aktywności 

gospodarczej jest sołectwo Kępie a trzecie Przysieka. Najmniej firm działa w 

Rogowie.  

 

Branże działające na terenie gminy 

Kozłów 

 

Liczba przedsiębiorstw 

 

Handel i usługi budowlane    15 

Produkcja pasz 2 

Usługi weterynaryjne 2 

Młynarstwo 1 

Warsztaty mechaniczno-samochodowe                                                               3 

Stolarstwo 1 

Fryzjer 2 

Stacje paliw      1 

Skup i sprzedaż złomu  2 

Ubojnie 1 

Usługi tartaczne 0 
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Transport     12 

Bary 1 

Razem: 43 

  Tabela 6. Liczba przedsiębiorstw według branż, działających w 2006r. na 

   terenie Gminy Kozłów. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych  

  z Urzędu Gminy w Kozłowie. 
 

  

 Najbardziej rozpowszechnioną formą działalności na terenie Gminy Kozłów są 

mikroprzedsiębiorstwa. Zaletami tych przedsiębiorstw jest elastyczność działania  

w zakresie przedmiotu działalności, finansowania i podziału zysku.  Ograniczeniem 

natomiast jest możliwość gromadzenia dużych środków finansowych przez 

pojedynczego właściciela w krótkim okresie czasu. Ograniczone możliwości 

finansowe są też głównym czynnikiem hamującym rozwój tych przedsiębiorstw. 

Niemniej jednak łatwość rozpoczęcia działalności powoduje, że jest to najbardziej 

rozpowszechniona forma prowadzenia działalności gospodarczej. Istniejące firmy 

mają często rodzinny charakter i dają zatrudnienie niewielkiej grupie mieszkańców.  

W związku z tym znaczna część mieszkańców znajduje zatrudnienie poza granicami 

gminy. Lokalny rynek pracy jest niestety ograniczony, co powoduje częste czasowe 

wyjazdy w poszukiwaniu pracy do innych regionów, a nawet za granicę. Mamy zatem 

do czynienia ze zjawiskiem czasowej migracji za granicę. 

 

 2.4.2. Rolnictwo.   

 Z uwagi na fakt, że Kozłów jest gminą o charakterze rolniczym. dochody z 

produkcji rolnej stanowią 70% przychodów ogółu ludności.  

 Wybitnie rolniczy charakter gminy i całego subregionu miechowskiego, wynika 

z głębokich tradycji, gospodarowania na roli oraz sprzyjających na ogół warunków 

przyrodniczo-glebowych. Decydujące znaczenie na poziom zatrudnienia w Kozłowie 

ma brak zainteresowania gminą inwestorów zagranicznych oraz niska aktywność 

inwestycyjna podmiotów gospodarczych.  
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Najważniejsze wielkości w sferze rolnictwa przedstawiają poniższe tabele: 

 

  Ogółem Gospodarstwa 

indywidualne 

1 Grunty orne 4 775 4 673 

2 Sady  27 27 

3 Łąki 509 509 

4 Pastwiska 133 133 

5 Odłogi 317 285 

6 Ugory 132 132 

7 Lasy i grunty leśne 45 14 

8 Pozostałe grunty 340 336 

 Razem: 5 829 5 684 

         Tabela7. Użytkowanie gruntów ( w ha). Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego na lata  

        2004-2013 dla Gminy Kozłów. 

 

 

 

 

 Wyszczególnienie Ogółem Gospodarstwa 

indywidualne 

1 0-1 ha  176  176 

2 1-5 ha 493 493 

3 5-10 ha 279 279 

4 10 ha i więcej 126 125 

 Ogółem: 1 074 1 073 

         Tabela 8.  Struktura wielkościowa gospodarstw rolnych. Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 

  2004-2013 dla Gminy Kozłów. 
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 Wyszczególnienie Ogółem 

1 Prowadzące działalność 

rolniczą 

960 

2 Prowadzące wyłącznie 

działalność pozarolniczą 

10 

3 Prowadzące działalność 

rolniczą i pozarolniczą 

65 

4 Nie prowadzące działalności 

rolniczej  

168 

 Ogólem: 1 203 

          Tabela 9. Gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą.  

  Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2013  dla Gminy Kozłów. 

 
 

 W Gminie Kozłów, z uwagi na jakość gleb najbardziej korzystna jest uprawa 

zbóż, mieszanek zbożowych oraz ziemniaków. Nie stwierdza się przeciwwskazań do 

uprawy truskawek, roślin strączkowych oraz buraków pastewnych i nasiennych.  

 

2.5. Kultura, oświata i sport. 

 2.5.1. Kultura. 

 Na terenie Gminy Kozłów działają dwie jednostki o charakterze kulturalnym, 

tj.: Gminny Ośrodek Kultury w Kozłowie oraz Gminna Biblioteka Publiczna z filiami 

w Kępiu i w Rogowie. 

 Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem wielu cyklicznych imprez 

kulturalnych, m.in. takich jak: spotkanie jasełkowe, coroczna „Akcja Ferie” / zajęcia  

dwutygodniowe dla dzieci i młodzieży, impreza  integracyjna z okazji Dnia Kobiet, 

Powiatowa Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich, Międzyszkolny Turniej Tenisa 

Stołowego o Puchar Wójta Gminy, V Gminny Przegląd Teatrzyków Szkolnych / klas 

0-3/: Świat bajek, Majówka w plenerze, wieczorek muzyczny z okazji Dnia Matki, 

Dzień Dziecka, Okres wakacyjny: wyjazdy do kina, wycieczki dwudniowe: Ujsoły, 

Zawoja; dyskoteki cyklicznie raz w tygodniu, spotkania z kosmetyczką itp., Gminne 

Rozgrywki w piłce nożnej o PUCHAR WÓJTA GMINY KOZŁÓW,  Gminny Konkurs 

o miano: Piękna Zagroda, Dni Gminy Kozłów, Dożynki Gminne, Wieczór poetycko-
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muzyczny poświęcony pamięci Papieża Polaka Jana Pawła II, popołudnie 

z mamą i tatą – bajki na większym ekranie, Wieczór Twórczości Regionu, noc 

filmożerców – filmy na większym ekranie, Międzyszkolny Przegląd Piosenki 

Religijnej: Bóg Jest Miłością, Andrzejki dla dzieci, spotkanie z Mikołajem, konkurs 

fotograficzny na najoryginalniejsze zdjęcie świąteczne, Święty Mikołaj dla dzieci  

z rodzin o trudnej sytuacji finansowej, spotkanie wigilijne dla dzieci uczęszczających 

na zajęcia w ośrodku kultury, Sylwester dla par. 

 Również Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi bardzo szeroką działalność 

kulturalno-oświatową, organizuje wiele ciekawych form pracy dla dzieci i młodzieży 

(Akcja „Cała Polska czyta dzieciom, lekcje biblioteczne, konkursy, m.in. O pióro 

Wójta Gminy, prelekcje, gry, zabawy). Przy bibliotece działa także Koło Przyjaciół 

Biblioteki. Obecnie księgozbiór bibliotek wynosi 22113 woluminów.  

 Na terenie Gminy działają 3 Koła gospodyń wiejskich, które aktywnie 

uczestniczą w życiu kulturalno – oświatowym gminy oraz powiatu miechowskiego 

poprzez kultywowanie tradycji regionu. 

  

 2.5.2.Oświata. 

 Na terenie gminy Kozłów potrzeby młodych mieszkańców w zakresie edukacji 

realizują podległe samorządowi gminnemu placówki szkolnictwa podstawowego  

i gimnazjalnego. 

 W gminie funkcjonuje 6 szkół podstawowych oraz 1 gimnazjum. Wykaz szkół,  

liczbę uczniów i nauczycieli tam zatrudnionych przedstawia poniższa tabela. 
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L.p. Szkoły Liczba  uczniów Liczba nauczycieli 

1. Kozłów  

w tym filia:  

Wierzbica  

110 

 

14 

14 

 

2 

2. Kamionka 39 5 

3. Kępie 52 8 

4. Marcinowice 38 6 

5. Przybysławice  44 6 

6. Przysieka 36 6 

7. Gimnazjum w Kozłowie 187 10 

Razem 506 55 

Tabela 10. Wykaz szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kozłów w roku szkolnym 2007/2008. Źródło: 

opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Kozłowie. 

 

 

 2.5.3. Sport. 

 

 Na terenie gminy brak jest pełnowymiarowych, w pełni wyposażonych  

i urządzonych obiektów sportowych. Brak jest także sal gimnastycznych w szkołach. 

 Funkcje obiektów sportowych spełniają małe, nieurządzone boiska zarówno 

przy szkołach, jak i poza nimi.  

 

 2.5.4. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo mieszkańców. 

 Podstawową opiekę zdrowotną na obszarze gminy prowadzi Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kozłowie. W Kozłowie funkcjonuje również 

gabinet lekarza stomatologa oraz ginekologa. Usługi w zakresie lecznictwa 

specjalistycznego świadczą szpital powiatowy w Miechowie. 

 Zaopatrzenie mieszkańców gminy w leki realizuje punkt apteczny w Kozłowie 

mieszczący się w budynku SPZOZ w Kozłowie.  

 Bezpieczeństwo na terenie Kozłowa zapewnia Powiatowa Komenda Policji  

w Miechowie. Komenda Powiatowa Policji działa w powiecie w obrębie trzech 

rewirów zlokalizowanych w Miechowie, Charsznicy i Książu Wielkim. Gmina 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW  NA LATA 2009-2015 

28 

 

Kozłów należy do rewiru w Książu Wielkim. 

 Brak posterunku policji w Kozłowie sprzyja przestępczości.  

 
 Wykres10. . Źródło: dane z Komendy Powiatowej Policji w Miechowie.   

 

 Na terenie gminy Kozłów działa sześć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: 

· OSP Kozłów, 

· OSP Przybysławice, 

· OSP Wierzbica, 

· OSP Kępie, 

· OSP Marcinowice, 

· OSP Karczowice. 
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2.6. Infrastruktura. 

 2.6.1. Transport i komunikacja. 

  Układ komunikacyjny gminy stanowią drogi kołowe powiatowe i gminne oraz 

linie kolejowe. 

 Łączna długość sieci dróg powiatowych wynosi ok. 54,5 km, natomiast 

gminnych ok. 77 km. Drogi te łączą Gminę Kozłów z miastem powiatowym – 

Miechów oraz z sąsiednimi gminami. Z uwagi na fakt, że gmina Kozłów graniczy z 2 

powiatami: jędrzejowskim w woj. świętokrzyskim i zawierciańskim w woj. śląskim 

drogi te łączą jej teren z tymi powiatami i województwami. 

 Przez teren naszej gminy przebiega ważny węzeł kolejowy: Kraków/Katowice 

– Warszawa ze stacją, na której mieści się również rampa przeładunkowa. Tutaj też 

swój początek ma Centralna Magistrala Kolejowa. Ponadto przez Kozłów przebiega 

tranzytem Linia Hutnicza Szerokotorowa ze stacją załadunkową w Sędziszowie. 

 

 2.6.2. Sieć wodociągowa. 

 Siecią wodociągową objęte jest 8 wsi, co stanowi ok. 60% gospodarstw 

gminnych. Gmina posiada 3 ujęcia wody zlokalizowane w następujących 

miejscowościach: 

 Kozłów: ujęcie obejmuje hydrofornie oraz dwie studnie o wydajności
 
66m

3
/h 

każda i głębokości 54 m. Z ujęcia wody w Kozłowie obsługiwane są dwie 

miejscowości (Bryzdzyn oraz Kozłów) o łącznej długości sieci wodociągowej 16,6 

km. 

 Wolica: ujęcie wody obejmuje studnię o wydajności 40 m
3
/h i głębokości 70 m.  

Z tego ujęcia zaopatrywane są w wodę miejscowości Wolica i Wierzbica, gdzie 

łączna długość sieci wodociągowej wynosi 8,7 km. 

 Przysieka: ujęcie obejmuje hydrofornię oraz dwie studnie o wydajności 26 m
3/

h  

i głębokości 70 m. Z ujęcia wody w Przysiece zaopatrywane w wodę są 

miejscowości Przysieka, Bogdanów i Kamionka. Długość sieci wodociągowej 

wynosi 25,5 km. Wodociąg wiejski w Przesiece, Kamionce i Bogdanowie,  
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 eksploatowany jest przez Związek Międzygminny „Ponidzie” w Kielcach. 

 

 2.6.3. Gospodarowanie ściekami i odpadami. 

 Gmina Kozłów nie jest skanalizowana. W chwili obecnej gospodarka ściekowa 

rozwiązana jest przez indywidualne szamba wybieralne. Ścieki wywożone są przez 

specjalistyczne firmy wywozowe. 

 Gmina Kozłów posiada opracowany Gminny Program Oczyszczania Ścieków 

na lata 2004-2015. 

 Gmina nie posiada także własnego wysypiska odpadów. Gospodarka odpadami 

polega w tym przypadku na odbiorze przez specjalistyczną firmę wywozową z 

Sędziszowa. Odpady komunalne są zbierane do kontenerów typu KP-7 oraz 

pojemników z tworzywa sztucznego i są wywożone z terenu gminy Kozłów na 

składowisko w Borszowicach. 

 

 2.6.4. Energia elektryczna i sieć telekomunikacyjna. 

 Elektroniczna centrala telefoniczna w Kozłowie włączona jest w kabel 

światłowodowy odgałęziony w kierunku Książa Wielkiego w magistrali 

światłowodowej północ – południe. Centrala obsługuje mieszkańców Kozłowa, 

Bryzdzynia, Przysieki oraz częściowo Marcinowic, Bogdanowa i Kamionki. 

 Z uwagi na konfigurację terenu i korzystne warunki sieciowe istniejące w 

sąsiedniej gminie Charsznica, miejscowość Kępie została włączona do elektronicznej 

centrali telefonicznej w Pogwizdowie gmina Charsznica. 

 Gmina Kozłów znajduje się w zasięgu telefonii komórkowej „ Centertel” ze 

stacją bazowej w Strzeżowie w gminie Miechów oraz telefonii GSM ze stacją bazową 

na obiektach niefunkcjonującego Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo – 

Młynarskiego „PZZ” w Kozłowie. 

 

 

 

 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW  NA LATA 2009-2015 

31 

 

II. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW WYSTĘPUJĄCYCH W GMINIE 

KOZŁÓW. 

  

 Analiza problemów to drugi, po analizie stanu istniejącego etap budowania 

strategii rozwoju Gminy Kozłów. Etap ten ma na celu identyfikacje problemów. 

Problemy dotyczą całej gminy Kozłów, mają wiec charakter globalny. 

 

1. Identyfikacja problemów w sferze gospodarki: 

- spadek dochodów z działalności rolniczej, 

- rozdrobnione gospodarstwa rolne, 

- brak dużych inwestorów, 

- brak instytucji doradczych, 

- nieuregulowana sytuacja prawna terenów i obiektów po niefunkcjonującym 

Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo – Młynarskiego „PZZ” w Kozłowie, 

- brak stref przemysłowych. 

 

2. Identyfikacja problemów w sferze infrastruktury technicznej: 

 niezadawalający stan dróg gminnych i powiatowych, 

 brak chodników przy drogach o dużym natężeniu ruchu, 

 brak całkowitego zwodociągowania gminy, 

 brak kanalizacji, 

 brak gazociągu, 

 braki w oświetleniu ulicznym, 

 brak wytyczonych ścieżek rowerowych, 

 niezagospodarowane centra wsi, 

 braki sprzętowe jednostek OSP, 

 niewykorzystane budynki remiz OSP. 
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 3. Identyfikacja problemów w sferze oświaty, kultury i rekreacji: 

 zbyt duża liczba placówek szkolnych przy zmniejszającej się liczbie dzieci do nich 

uczęszczających, 

 brak sal gimnastycznych przy szkołach, 

 brak pełnowymiarowych boisk sportowych, 

 brak placów zabaw dla dzieci 

 brak przedszkola oraz innych form wychowania przedszkolnego, 

 brak stołówek w szkołach, 

 niedostateczna liczba imprez promujących Gminę, 

 brak gospodarstw agroturystycznych, 

 brak systemu informacji turystycznej. 

 

4. Identyfikacja problemów w sferze sytuacji społecznej: 

 powtarzające się akty wandalizmu w miejscach publicznych (centra wsi, 

przystanki, szkoły), 

 niski poziom dochodów mieszkańców gminy, 

 problem alkoholizmu w rodzinach, 

 niskie poczucie wspólnoty wśród mieszkańców,  

 wysokie nakłady finansowe gminy na utrzymanie osób starszych w placówkach 

pomocy społecznej w innych gminach (brak takiej placówki na terenie Gminy 

Kozłów), 

 mała liczba publicznych punktów dostępu do internetu.  
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III.  ANALIZA SWOT. 

 

 Przydatnym narzędziem badania ogólnej sytuacji gminy jest analiza SWOT. 

Jest to jednocześnie kompleksowa metoda planowania strategicznego, pozwalająca 

odpowiedzieć na pytanie: „gdzie jesteśmy”. Jej nazwa pochodzi od pierwszych liter 

słów angielskich: strenghts (mocne strony gminy), weaknesses (słabe strony gminy), 

opportunities (szanse występujące w otoczeniu), threats (zagrożenia występujące  

w otoczeniu). Analiza SWOT stała się nieodłącznym elementem procedur zarządzania 

strategicznego w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego oraz w różnych 

skalach przestrzennych. Najczęściej stosowana jest jako synteza diagnozy 

wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju jednostek 

terytorialnych. 

 Gmina nie jest samoistnym tworem, lecz funkcjonuje w określonym otoczeniu, 

które tworzą inne jednostki samorządowe, administracja rządowa i służby 

administracji specjalnych oraz ich wzajemne powiązania o charakterze 

organizacyjnym, społecznym, ekonomicznym, czy środowiskowym. Uwarunkowania 

zewnętrzne, które pozostają niezależne od decyzji władz lokalnych, w istotny sposób 

determinują rozwój danej społeczności, a wpływ ten może być pozytywny bądź 

negatywny. Władze gminy mogą jedynie monitorować zmiany, które zachodzą w jej 

otoczeniu, co pozwala na identyfikację istniejących, a także  przyszłych szans  

i zagrożeń rozwoju i zminimalizuje wpływ ewentualnych, negatywnych skutków. 

Znajomość uwarunkowań gminy pozwala na podjęcie działań sprzyjających 

rozwojowi potencjału lokalnego i wykorzystaniu nadarzających się okazji.  

 Celem analizy SWOT jest określenie i analiza czynników pod kątem 

pozytywnego i negatywnego wpływu na rozwój Gminy. Pozwala to wyodrębnić  

następujące grupy czynników, zjawisk i procesów: 

  szanse – pozytywne zewnętrzne (zjawiska i tendencje w otoczeniu, które 

odpowiednio wykorzystane staną się impulsem do rozwoju), 

 zagrożenia – negatywne zewnętrzne (wszystkie czynniki zewnętrzne, które 

postrzegamy jako bariery, utrudnienia dla rozwoju),  
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 mocne strony – pozytywne wewnętrzne (atuty, walory gminy, które w sposób 

pozytywny wyróżniają ją w otoczeniu; gmina sama wpływa na te zjawiska), 

 słabe strony – negatywne wewnętrzne ( zjawiska ograniczające możliwości 

rozwoju gminy, na które ona sama ma wpływ. Są one konsekwencją ograniczeń 

zasobów i niedostatecznych kwalifikacji). 

 

Mocne strony Słabe strony 

1.Położenie w Małopolsce, 

postrzeganej jako region atrakcyjny, 

o bogatych tradycjach 

gospodarczych, historii i kulturze. 

2.Dobra komunikacja z Krakowem, 

Kielcami i Katowicami (węzeł 

kolejowy we wszystkich tych 

kierunkach z przystankiem dla 

pociągów pospiesznych). 

3.Dobrze rozwinięta infrastruktura 

kolejowa (bocznica kolejowa, rampa 

przeładunkowa). 

4.Dobra komunikacja busowa z 

sąsiednimi gminami i miastem 

powiatowym – Miechowem. 

5.Dostępność usług 

telekomunikacyjnych. 

6.Zwodociągowanie większości  

gospodarstw Gminy. 

7.Korzystna struktura wiekowa 

mieszkańców Gminy. 

8.Duże zasoby siły roboczej i 

pracowitość mieszkańców. 

9.Wysoka jakość środowiska 

naturalnego, duży obszar 

kompleksów leśnych. 

10.Atrakcje krajobrazowe 

(Florentynów, Biała góra) 

1.Brak kanalizacji  i oczyszczalni 

ścieków w gminie. 

2.Brak gazociągu w gminie. 

3.Niekompletna infrastruktura 

wodociągowa w gminie. 

4.Niezadawalający stan techniczny 

części dróg. 

5.Niedostateczna liczba mieszkań 

komunalnych. 

6.Trend spadkowy salda migracji w 

tym odpływ młodych ludzi z Gminy. 

7.Wzrost bezrobocia. 

8.Brak bazy turystycznej. 

9.Brak dużych zakładów pracy. 

Niewystarczająca ilość miejsc pracy. 

10.Rozdrobnienie gospodarstw 

rolnych. 

11.Niedostatecznie rozwinięty sektor 

usług. 

12.Niedostateczna organizacja czasu 

wolnego dla młodzieży. 

13.Brak bazy sportowej. 

14.Brak masowych imprez 

kulturalnych. 

15.Duży udział w strukturze 

społecznej osób w wieku 

poprodukcyjnym. 
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11.Brak zanieczyszczeń środowiska 

12.Obecność źródeł rzeki Nidzica. 

13.Przychylność władz 

samorządowych dla rozwoju 

działalności gospodarczej. 

 

 

 

Szanse Zagrożenia 

1. Napływ inwestorów z Krakowa, 

Katowic, Kielc. 

2. Współpraca międzygminna i 

regionalna. 

3. Dynamiczny rozwój Krakowa i 

Małopolski. 

4. Niskie ceny dobrze uzbrojonych 

terenów inwestycyjnych. 

5. Możliwość pozyskania środków 

zewnętrznych, głównie UE i 

maksymalne ich wykorzystanie. 

7. Wzrost roli samorządu lokalnego. 

8. Migracja mieszkańców Krakowa i 

Katowic w poszukiwaniu 

atrakcyjnych i spokojnych miejsc 

zamieszkania. 

9. Możliwość wykorzystania 

potencjału środowiskowego i 

gospodarczego pod rozwój 

agroturystyki. 

10. Dostępność dużych ośrodków 

akademickich. 

11. Wykorzystanie potencjału 

wykształconej młodzieży. 

12. Bliska odległość do 

międzynarodowego Portu 

Lotniczego „Kraków – Balice” oraz 

„GTL Pyrzowice” 

1.Konkurencja sąsiednich gmin. 

2.Ubożenie społeczeństwa. 

3.Pogarszajaca się sytuacja sektora 

rolnego. 

4.Emigracja młodych, wykształconych 

osób z terenu Gminy. 

5.Niestabilność i brak spójności 

polskiego prawa oraz nieznajomość 

przepisów wśród społeczeństwa. 

6.Niewystarczające środki finansowe, 

będące do dyspozycji Gminy. 

7.Słaby rozwój przedsiębiorczości. 

 

  

Tabela 11. Zestawienie mocnych i słabych stron Gminy Kozłów oraz szans i zagrożeń jej rozwoju. 
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 Dokładne uświadomienie sobie mocnych i słabych stron gminy, szans i  

zagrożeń rozwojowych decyduje o obraniu właściwego kierunku rozwoju społeczno – 

gospodarczego. 

 Biorąc pod uwagę potrzeby społeczne, rozwój lokalnej gospodarki i kierunki 

przekształceń strukturalnych działania powinny zmierzać do: 

 skutecznego rozwiązywania problemów o charakterze społecznym w celu  

poprawy jakości życia mieszkańców oraz zatrzymania procesu odpływu 

młodych ludzi z terenu gminy. Będzie to możliwe poprzez stworzenie 

atrakcyjnych warunków zatrudnienia oraz warunków bytowych takich jak: 

tereny budowlane, dobra dostępność i wysoka jakość placówek oświatowych, 

placówek służby zdrowia, bazy sportowej i rekreacyjnej. Duże znaczenie ma 

także nacisk na rozwój społeczeństwa informacyjnego (np. umożliwienie 

mieszkańcom dostępu do internetu), co w przyszłości będzie miało wpływ na 

likwidację barier i ograniczeń rozwojowych, 

 aktywizacji terenów przewidzianych pod działalność inwestycyjną, zwłaszcza 

w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych, co pozwoli na tworzenie 

nowych miejsc pracy, zwiększanie aktywności gospodarczej, a tym samym 

dochodów ludności. Niewątpliwie o konkurencyjności gminy w stosunku do 

innych decydują czynniki lokalizacyjne. Gminę Kozłów charakteryzuje 

doskonałe położenie komunikacyjne, wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego 

Warszawa – Kraków/Katowice. Tutaj też swój początek bierze Centralna 

Magistrala Kolejowa, 

 zdynamizowania działań dotyczących rozwoju przedsiębiorczości w Gminie, 

które szłyby w kierunku stworzenia kompleksowego systemu wsparcia 

przedsiębiorczości. Biorąc pod uwagę rolniczy charakter gminy ważne jest 

wspieranie lokalnej gospodarki średnich i małych firm. Zadania powinny być 

tutaj ukierunkowane na tworzenie jak najlepszych warunków lokalizacji 

kapitału gospodarczego: sprawnie funkcjonującej infrastruktury technicznej 

odpowiednich terenów, aktywnej polityki promocyjnej gminy, 

 rozwoju agroturystyki jako jednego z alternatywnych źródeł dochodów 
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rolników oraz zaplecza turystycznego i związanej z nim obsługi. Dla gminy 

zdominowanej przez rolnictwo i posiadającej duże walory przyrodnicze 

prowadzenie gospodarstw agroturystycznych jest jedną z możliwych form 

rozwoju wsi. Należy także pamiętać, iż bardzo ważnym czynnikiem, 

wymuszającym konieczność przemian strukturalnych na wsi jest członkostwo 

w Unii Europejskiej. 

 Wykorzystując atuty i mocne strony gmina ma szanse w niedalekiej przyszłości  

na wzmocnienie swojej pozycji gospodarczej na mapie regionu. Dla prawidłowego 

przebiegu tego procesu pożądanym jest stworzenie profesjonalnej bazy informacyjnej 

o całości gminy oraz jej poszczególnych sferach, tzn.: gospodarczej, infrastrukturalnej, 

społecznej, środowiskowej oraz finansowej, która winna być na bieżąco 

wykorzystywana w procesie zarządzania gminą.   
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IV. MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJU GMINY KOZŁÓW. 

1. Misja i wizja rozwoju Gminy Kozłów. 

 Misja gminy wyraża najwyższego poziomu cele, dostosowane do specyfiki 

gminy, ujęte bardzo syntetycznie. Rolą misji jest określenie głównego pola 

działalności (funkcji) gminy i jej specyfiki, unikatowości w zakresie oferowanych 

produktów i warunków, a także koncentracja uwagi uczestników działań 

strategicznych na istocie strategii i mobilizacja ich do działania. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteśmy gminą rolniczą, która chce maksymalnie 

zaspokoić potrzeby swoich mieszkańców  

i stworzyć im warunki do godnego życia. 

Wykorzystując posiadane zasoby pragniemy stać 

się atrakcyjnym obszarem dla inwestorów, 

mogących zaoferować miejsca pracy mieszkańcom 

Naszej Gminy i podnieść jej potencjał 

ekonomiczny z poszanowaniem środowiska 

naturalnego. Chcemy jednocześnie być miejscem 

weekendowego, popołudniowego i urlopowego 

wypoczynku dla mieszkańców regionu. 
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Zmiany zachodzące w Polsce w ostatnich latach sprawiły, że rolnictwo boryka 

się z coraz większymi trudnościami. Kozłów pozostanie gminą rolniczą, ale jej 

mieszkańcy muszą poszukiwać nowych możliwości i sukcesywnie dostosowywać się 

do zmieniających się warunków ekonomicznych. Gmina z racji swego korzystnego 

położenia w Małopolsce i na czystym terenie ma duże szanse rozwijania nowych 

funkcji: rekreacyjnej i usługowej.  

 Rozwój Gminy będzie miał charakter zrównoważony, zmiany będą dokonywać 

się z poszanowaniem środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. 

 Przeprowadzona wcześniej diagnoza stanu gminy stanowi podstawę 

sformułowania wizji rozwojowej. Tworząc wizję gminy starano się określić jakie 

cechy powinny ją w przyszłości charakteryzować. Określenie pożądanego przez 

lokalną społeczność obrazu ich miejsca zamieszkania jest bardzo istotne z punktu 

widzenia formułowania celów rozwoju i kierunków podejmowanych działań. Cele 

rozwoju oraz konkretne projekty związane z ich realizacją, powinny prowadzić do 

osiągnięcia określonego stanu gminy, uznanego przez jej społeczność za pożądany  

i atrakcyjny. Jest to optymistyczny scenariusz wizji rozwoju zgodnie, z którym można 

się spodziewać: 

 dobrze rozwiniętej infrastruktury technicznej, gwarantującej wysoki poziom 

zaspakajania potrzeb społecznych i gospodarczych (zwodociągowanie gminy, 

skanalizowanie, dobra jakość infrastruktury drogowej), 

 dobrze rozwiniętego szkolnictwa o nowoczesnym profilu kształcenia z dostępem 

do najnowocześniejszych pomocy naukowych, w tym internetu, 

 nowoczesnej bazy sportowo – rekreacyjnej z bogatą ofertą programową, 

  dobrej bazy upowszechniania kultury, szerokiej oferty imprez inicjowanych min. 

przez Gminny Ośrodek Kultury, 

 bogatej i różnorodnej oferty dla potencjalnych inwestorów – teren, budynki, 

infrastruktura techniczna, 

 aktywnego i skoordynowanego systemu przeciwdziałania bezrobociu,  

 dobrej bazy agroturystyczna, 

 wysokiego udziału inwestycji w wydatkach, 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW  NA LATA 2009-2015 

40 

 

 skutecznie i efektywnie zarządzanej Gminy. 

 W przeciwieństwie do optymistycznego scenariusza może mieć miejsce także 

scenariusz pesymistyczny, który będzie można przedstawić następująco: 

 zahamowanie napływu kapitału inwestycyjnego do Gminy, 

 spadek dochodów mieszkańców, 

 recesja w gospodarce lokalnej, która spowoduje wzrost liczby bezrobotnych, 

 znaczne opóźnienia w rozwoju infrastruktury oświatowej, sportowej, turystycznej, 

 regres w rozwoju oświaty, opieki społecznej, ochrony zdrowia, 

 zubożenie gospodarstw rolnych, 

 wzrost przestępczości i  zjawisk patologii społecznych,  

 niski udział inwestycji w wydatkach budżetowych gminy, 

 brak polityki promocyjnej gminy.  

 Scenariusz pesymistyczny nie jest pożądany, albowiem jego sprawdzenie 

oznacza dla gminy zahamowanie rozwoju. W rzeczywistości mamy do czynienia ze 

scenariuszami pośrednimi, a to, który z nich będzie dominował do 2015r. zależy od 

czynników zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Na kształtowanie się tych 

ostatnich decydujący wpływ ma sama gmina.   

 

2. Formułowanie celów rozwoju. 

 Pierwszoplanową i niezwykle istotną cechą ustalonej misji jest to, że jej  

podmiotem jest człowiek – mieszkaniec naszej Gminy. Jest ona także źródłem 

priorytetów i celów strategicznych, które wytyczają kierunki rozwoju Gminy Kozłów 

w bliższym i dalszym okresie czasu. 

  Działalność władz samorządu gminnego powinna być zdeterminowana 

zasadami celowości i gospodarności. Formułowanie celów jest odpowiedzią na 

potrzeby mieszkańców, koniecznością zaspokojenia tych potrzeb oraz tworzenia 

optymalnych warunków dla harmonijnego rozwoju, z uwzględnieniem hierarchii tych 

celów i pilności ich realizacji. Dlatego też formułuje się cele możliwe do 

zrealizowania, a na ich podstawie wyznacza zadania. Zaniechanie realizacji 

poszczególnych zadań może w konsekwencji doprowadzić do osłabienia tempa 
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rozwoju gminy. 

 Głównym warunkiem urzeczywistnienia sformułowanych celów jest 

przygotowanie planu działania, czyli określenie konkretnych zadań, a także stałe 

zaangażowanie samorządu terytorialnego oraz innych struktur organizacyjnych 

(organizacje non – profit, przedsiębiorcy i ich związki oraz instytucje otoczenia 

biznesu) w realizację zadań służących rozwojowi. Ponadto, należy określić ramy 

czasowe oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych zadań. Problemem 

pozostaje nadal niewystarczająca ilość środków finansowych, co prowadzi jedynie do 

realizowania celów priorytetowych o znaczeniu strategicznym. Analiza celów polega 

zatem na opisaniu przyszłej sytuacji, która zaistnieje, gdy zostaną rozwiązane 

najważniejsze zidentyfikowane problemy w gminie, przy uwzględnieniu lokalnych 

zasobów i możliwości ich wykorzystania. Analiza ta prowadzi do określenia stanu, 

jaki się chce osiągnąć. 

 

2.1. Cele strategiczne i operacyjne. 

 Aby móc racjonalnie kształtować rozwój Gminy Kozłów jako pierwsze należy 

opracować katalog celów rozwojowych. Będzie się on składał z: 

2.celów strategicznych: określają one najistotniejsze pola działania gminy  

i wytyczają kierunki prac na lata 2007-2015. Cele te są równorzędne względem siebie. 

3. celów operacyjnych są one szczegółowym ujęciem wskazanych celów 

strategicznych. Cele te są równorzędne względem siebie.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

I cel strategiczny 

Tworzenie warunków dla 

rozwoju gospodarczego 

gminy 

II cel strategiczny 

Modernizacja i 

rozbudowa 

infrastruktury 

technicznej 

IV cel strategiczny 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców 

 

III cel strategiczny 

Rozwój, oświaty kultury 

i rekreacji 

 

1 Cel operacyjny: Promocja 

Gminy. 

2 cel operacyjny: Tworzenie 

prawa przyjaznego 

rozwojowi. 

3 cel operacyjny: Podjęcie 

działań wspierających 

rozwój przedsiębiorstw. 

4 cel operacyjny: Wspieranie 

rolnictwa i produkcji rolnej. 
 

1 cel operacyjny: Poprawa 

stanu infrastruktury 

społecznej. 

2 cel operacyjny: Poprawa 

stanu infrastruktury 

technicznej. 

1 cel operacyjny: Rozwój 

oświaty 

3 cel operacyjny: Rozwój 

kultury i sportu. 

3 cel operacyjny: Rozwój 

turystyki i rekreacji. 

1 cel operacyjny: 

Rozwój usług socjalnych 

3 cel operacyjny: Wzrost 

bezpieczeństwa 

mieszkańców, 

przeciwdziałanie patologiom 

4 cel operacyjny: Rozwój 

społeczeństwa 

informacyjnego. 

3 cel operacyjny: 

Wzmacnianie więzi 

społecznych. 

Cel nadrzędny 

WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY KOZŁÓW 



 

 

 

Cel strategiczny 1: TTWWOORRZZEENNIIEE  WWAARRUUNNKKÓÓWW  DDLLAA  RROOZZWWOOJJUU      

GGOOSSPPOODDAARRCCZZEEGGOO  GGMMIINNYY.. 

Trwały i dynamiczny rozwój gospodarczy jest podstawowym warunkiem 

zmniejszania rozmiarów bezrobocia i wzrostu zamożności mieszkańców. Przyczynia 

się on także do wzrostu dochodów budżetu Gminy, co w konsekwencji umożliwia 

przeznaczanie coraz większych środków finansowych na zaspokojenie potrzeb 

społecznych w zakresie mieszkalnictwa, edukacji, ochrony zdrowia i opieki 

społecznej, kultury i sztuki, sportu i rekreacji oraz bezpieczeństwa publicznego. 

Skala i tempo rozwoju gospodarki lokalnej uzależnione są od czynników 

i uwarunkowań, na które Gmina nie ma żadnego bezpośredniego wpływu. Niemniej 

jednak, władze Gminy w sposób pośredni mogą oddziaływać na stan 

zagospodarowania Gminy.  

 

Cel operacyjny 1: Promocja gminy. 

Wszelkie walory, którymi Gmina może się poszczycić, nie będą mieć wpływu 

na jej rozwój, o ile nie będą eksponowane i promowane. Działalność promocyjna jest 

niezbędna w celu pozyskania zarówno inwestorów, jak i turystów odwiedzających 

Gminę. W związku z tym konieczne jest ukierunkowanie działań promocyjnych 

podejmowanych przez władze Gminy. Podstawowym celem promocji jest 

wykreowanie powszechnego wizerunku Gminy jako atrakcyjnego (oraz bardziej 

atrakcyjnego od obszarów sąsiednich) miejsca zamieszkania, inwestowania i 

wypoczynku. 

Zadania: 

 przygotowanie folderu, zawierającego informacje o walorach i zasobach 

gospodarczych i przyrodniczych gminy, 

 współpraca z gminami, Stowarzyszeniami w zakresie organizowania wspólnych 

akcji promocyjnych, 

 korzystanie z mediów w celu zamieszczania informacji o gminie, 

 stworzenie tablic informacyjnych w centrum Gminy, na jej granicach, promujących 
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atrakcje turystyczne (wyznaczone szlaki turystyczne, parki krajobrazowe, zabytki 

itp.). 

Cel operacyjny 2: Tworzenie prawa przyjaznego rozwojowi. 

 Jednych z najważniejszych dokumentów w gminie jest miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, który stanowi dokument o randze prawa 

miejscowego. Jest podstawą planowania przestrzennego gminy, a krócej planowania 

zabudowy w gminie. Bez takiego planu kuleje budownictwo w gminie, zamiera 

działalność inwestycyjna. Dla firm działających na terenie gminy prócz oczywistych 

parametrów makroekonomicznych, takich jak np. cena siły roboczej, ważna staje się  

profesjonalna obsługa ze strony danego samorządu, w trakcie całego okresu 

działalności firmy na jego terenie. Tutaj pojawia się także kwestia udogodnień, w tym 

zniżek w podatku od nieruchomości, oferowanych za adaptację lub budowę nowych 

obiektów na cele działalności gospodarczej lub tworzenie nowych miejsc pracy. 

Zadania: 

 przystąpienie do prac nad planem zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kozłów, 

 stworzenie systemu ulg podatkowych dla inwestorów i przedsiębiorców, 

 stworzenie przepisów o pomocy publicznej, 

 opracowanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

Cel operacyjny 3: Podjęcie działań wspierających rozwój przedsiębiorstw. 

 Rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej na terenie naszej Gminy jest 

szczególnie ważny, gdyż to właśnie tereny wiejskie dysponują zasobami 

niewykorzystanego czynnika pracy. Doceniając rolę drobnej przedsiębiorczości, 

samorząd gminny stara się stworzyć warunki dla jej rozwoju, poprzez prowadzenie 

różnorodnych działań o charakterze organizacyjnym i edukacyjnym. Bardzo ważne 

jest stworzenie dla przedsiębiorców odpowiednich warunków (w tym także 

materialnych) do prowadzenia działalności.  

 Funkcjonowanie firmy w wymiarze lokalnym zależy w dużej mierze od 

operatywności i przychylności urzędników samorządowych. Początkujący 
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przedsiębiorca  kierując pierwsze swoje kroki do urzędu gminy oczekuje pomocy w 

zarejestrowaniu działalności gospodarczej oraz kompetentnych porad urzędowych. 

Rolą Gminy 

Zadania: 

 uzbrojenie terenów pod działalność gospodarczą, 

 uregulowanie sytuacji prawnej terenów i obiektów po niefunkcjonujących 

Zakładach PZZ, 

 pozyskanie inwestorów zewnętrznych, 

 zagospodarowanie obiektów nieużytkowanych na terenie Gminy, 

 pozyskanie funduszy pomocowych,  

 rozwój współpracy międzygminnej oraz z organizacjami pozarządowymi w sferze 

gospodarki, 

 stworzenie punktu konsultacyjno-doradczego dla osób podejmujących działalność 

gospodarczą. 

 

Cel operacyjny 4: Wspieranie rolnictwa i produkcji rolnej. 

 Gmina Kozłów ma charakter rolniczy. Z uwagi na korzystne warunki naturalne 

należy w dużej mierze stworzyć mieszkańcom  dobre warunki rozwoju rolnictwa, tak 

aby ich praca przynosiła wymierne efekty. 

Zadania: 

 utrzymanie rolniczego charakteru gminy, 

 rozwój doradztwa rolniczego 

 stworzenie korzystnych warunków zbytu produktów rolnych, 

 organizowanie rolników w grupy producenckie, 

 zmiany w świadomości rolników i zainteresowanie ich rozwojem gospodarstw, 

 poprawa warunków prowadzenia gospodarki rolnej m.in. poprawa wyposażenia 

gospodarstw, 

 stworzenie systemu szkoleń i doradztwa dla rolników indywidualnych z zakresu 

wykorzystania środków pomocy strukturalnej UE. 
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Termin realizacji zadań 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Promocja gminy.  X X X X X X X  

Tworzenie prawa przyjaznego 

rozwojowi 
X X X X X X X 

 

Podjęcie działań wspierających 

rozwój przedsiębiorstw 
X X X X X X X 

 

Wspieranie rolnictwa i produkcji 

rolnej 
X X X X X X X 

 

Tabela 12. Termin realizacji zadań w zakresie celu strategicznego 1. 
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Cel strategiczny 2: MMOODDEERRNNIIZZAACCJJAA  II  RROOZZBBUUDDOOWWAA  IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURRYY  NNAA  

TTEERREENNIIEE  GGMMIINNYY..  

Cel operacyjny 1: Poprawa stanu infrastruktury społecznej. 

 Jednym z głównych problemów Gminy Kozłów jest zbyt duża liczba placówek 

szkolnych w porównaniu z liczbą dzieci. Placówki te pochłaniają mnóstwo pieniędzy 

na utrzymanie. W tej sytuacji niezmiernie ważne jest oddanie do użytku szkoły, której 

budowa została już rozpoczęta. Innym, niemniej ważnym zadaniem jest budowa 

obiektów sportowych oraz przedszkola, których brak jest w gminie. Działania w 

zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej są niezwykle ważne ze 

względu na ich duże znaczenie jako czynników pobudzających rozwój i sprawność 

organizmu. Na jakość życia mieszkańców wpływ ma także uporządkowanie 

przestrzeni wokół obiektów użyteczności publicznej oraz zlikwidowanie barier 

architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. 

Zadania: 

 kontynuacja budowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kozłowie, 

 budowa przedszkola, 

 budowa i wyposażenie hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum  

w Kozłowie, 

 rozbudowa, remont Gminnego Ośrodka Kultury i zagospodarowanie placu wokół 

budynku, a także zagospodarowanie placu obok Urzędu Gminy i przy innych 

obiektach, 

 budowa boisk sportowych i placów zabaw, 

 remont gminnego zasobu mieszkaniowego, 

 docieplenie budynku Urzędu Gminy i modernizacja otoczenia wokół niego, 

 likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynkach 

użyteczności publicznej (Urząd Gminy, GOK i Gminna Biblioteka Publiczna, 

Ośrodek Zdrowia). 
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Cel operacyjny 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej. 

 Realizacja zakładanych kierunków rozwoju Gminy Kozłów wymaga inwestycji 

mających na celu poprawę obecnego stanu infrastruktury technicznej. Pojawienie się 

nowych przedsiębiorstw w gminie uzależnione jest od poprawy stanu sieci dróg 

gminnych oraz budowy nowych dróg. Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa 

mieszkańców konieczna jest budowa chodników oraz zmiana oświetlenia ulic. 

Ważnym celem działań jest także stworzenie systemu oczyszczania ścieków oraz 

gospodarki odpadami. W czterech spośród 12 sołectw obszaru gminy brak jest sieci 

wodociągowej. rozwiązuje Problem zaopatrzenia w wodę rozwiązywany jest tutaj w 

sposób indywidualny. 

W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców powstanie kompleksowa sieć wodociągowa. 

Zadania: 

 remont i rozbudowa sieci dróg gminnych, 

 budowa sieci wodociągowej, 

 wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, 

 stworzenie gminnego systemu gospodarki odpadami, 

 wspieranie instalacji kolektorów słonecznych, 

 budowa kanalizacji gminnej, 

 budowa chodników na obszarach o zwartej zabudowie, 

 uzupełnienie pionowego i poziomego oznakowania dróg gminnych, 

 modernizacja (wymiana oświetlenia na energooszczędne) i dobudowa brakującego 

oświetlenia ulicznego. 

 

 

Termin realizacji zadań 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Poprawa stanu infrastruktury 

społecznej 
X X X X X X X 

Poprawa stanu infrastruktury 

technicznej 
X X X X X X X 

Tabela 13. Termin realizacji zadań w zakresie celu strategicznego 2. 
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Cel strategiczny 3: RROOZZWWÓÓJJ  OOŚŚWWIIAATTYY,,  KKUULLTTUURRYY  SSPPOORRTTUU  II  RREEKKRREEAACCJJII.. 

Cel operacyjny 1: Rozwój oświaty. 

 Kapitał ludzki jest kluczowym czynnikiem rozwoju ekonomiczno-społecznego. 

Wiedza, kreatywność i przedsiębiorczość są głównymi zasobami, dzięki którym 

buduje się pomyślność zarówno lokalnych społeczności, jak i całego kraju. 

Nowoczesne, dobrze zarządzane i bezpieczne szkoły stanowią jeden z kluczowych 

czynników wyboru miejsca zamieszkania.  

 Poziom wykształcenia społeczeństwa ma zasadniczy wpływ na jego rozwój. 

Wykształcenie daje przewagę konkurencyjną na rynku pracy, sprzyja mobilności 

przestrzennej oraz przygotowuje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

 Wykształcone społeczeństwo jest gwarancją demokracji oraz podstawą 

stabilnego rozwoju. Jednak nie wszystkie dzieci i młodzież mają równy dostęp do 

edukacji. Bardzo często podstawową barierą jest brak środków finansowych. Z tego 

też powodu konieczne jest utworzenie systemu pomocy dzieciom i młodzieży 

uzdolnionej i z rodzin ubogich i patologicznych. 

Zadania: 

 stworzenie możliwości wychowania przedszkolnego, 

 organizacja zajęć pozalekcyjnych, pogłębiających wiedzę i rozwijających 

zainteresowania uczniów (np. kółka zainteresowań, zajęcia przedmiotowe, 

sportowe itp.), 

 tworzenie dla dzieci i młodzieży wspólnie z GOK oferty zajęć w czasie wolnym od 

nauki szkolnej (wakacje, ferie), 

 doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne. 

 

Cel operacyjny 2: Rozwój kultury i sportu. 

 Rozwój Gminy wymaga ciągłego doskonalenia i uatrakcyjniania propozycji 

spędzania wolnego czasu zarówno dla mieszkańców, jak i osób przyjezdnych. 

Stworzenie ciekawej oferty spędzania wolnego czasu dla społeczności lokalnej 

sprzyja rozwijaniu zainteresowań, podnosi poziom wiedzy, aktywizuje oraz 

minimalizuje powstawanie patologii społecznych. Jednocześnie tworzy pozytywny 
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wizerunek Gminy oraz buduje lokalną wspólnotę.  

Imprezy sportowo-rekreacyjne spełniają rolę zachęty i wyrabiają nawyk 

do czynnego uczestnictwa w rekreacji, mającej charakter działań prozdrowotnych. 

Realizacja tych przedsięwzięć ma na celu wzbogacenie szkolnego procesu 

dydaktyczno-wychowawczego o pozalekcyjne zajęcia edukacyjne oraz sportowe.  

 

Zadania: 

 stworzenie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych, 

 wspieranie wszelkich form działalności kulturalnej (np. zespoły, stowarzyszenia), 

 opracowanie planów odnowy miejscowości i realizacja zadań w nich zawartych, 

 renowacja i dbałość o obiekty i miejsca cenne historycznie, 

 prowadzenie edukacji kulturalnej młodzieży szkolnej, 

 współdziałanie z twórcami ludowymi, promowanie ruchu artystycznego i 

twórczości ludowej, 

 popularyzacja książek i czytelnictwa, 

 stworzenie klubów sportowych, 

 organizacja przygotowań i uczestnictwo w lokalnych (międzygminnych) oraz 

regionalnych imprezach sportowych. 

 

Cel operacyjny 3: Rozwój turystyki i rekreacji. 

 Do tej pory turystyka była jedną najmniej rozwiniętych dziedzin Gminy 

Kozłów. Należałoby więc wykorzystać walory przyrodnicze tutaj się znajdujące i 

pochwalić się nimi przed osobami spoza gminy, przyciągając ich w ten sposób do nas. 

 

Zadania: 

 dbanie o estetyczny wygląd Gminy, 

 zorganizowanie cyklu szkoleń dla rolników zainteresowanych prowadzeniem 

gospodarstw i usług agroturystycznych, 

 wykorzystanie walorów przyrodniczych do przyciągnięcia turystów, 

 wytyczenie ścieżek rowerowych, 
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 właściwe oznakowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie, 

 utworzenie systemu informacji turystycznej, w tym informacji internetowej, 

 stworzenie kalendarza imprez i wydarzeń turystycznych umożliwiających 

przyciągnięcie turystów. 

 

 

Termin realizacji zadań 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Rozwój oświaty X X X X X X X 

Rozwój kultury i sportu X X X X X X X 

Rozwój turystyki i rekreacji X X X X X X X 

Tabela 14. Termin realizacji zadań w zakresie celu strategicznego 3. 
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Cel strategiczny 4: PPOOPPRRAAWWAA  JJAAKKOOŚŚCCII  ŻŻYYCCIIAA  MMIIEESSZZKKAAŃŃCCÓÓWW  GGMMIINNYY.. 

 

Cel operacyjny 1: Rozwój usług socjalnych. 

 Doskonaląc istniejący w Gminie Kozłów system pomocy społecznej przewiduje 

się poza pomocą finansową, pracą socjalną, poszukiwanie nowych narzędzi, które 

podniosą efektywność pomocy społecznej.  

Zadania: 

 pomoc społeczna osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji materialnej, 

 stworzenie gminnej całodobowej placówki pomocy społecznej (dom pomocy 

społecznej). 

 

Cel operacyjny 2: Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, ograniczenie patologii. 

 Patologie społeczne obniżają poziom życia ogółu ludności. Należy zauważyć, 

że tylko dobrze zorganizowane i skoordynowane działania prewencyjne dają widoczne 

efekty. Często przyczyną patologii jest brak możliwości zagospodarowania czasu 

wolnego. Do zadań Gminy należy także pomoc osobom bezrobotnym. 

Zadania: 

 wspieranie działań policji, zmierzających do wyeliminowania lub ograniczenia 

przestępczości, 

 podjęcie działań zmierzających do przywrócenia posterunku Policji na terenie 

Gminy, 

 wprowadzenie systemu monitorowania miejsc szczególnie narażonych na akty 

wandalizmu, 

 tworzenie warunków atrakcyjnego spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież 

i dorosłych,  

 przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinach, 

 pomoc ludziom długotrwale bezrobotnym w powrocie na rynek pracy 

(organizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych, współpraca z lokalnymi 

przedsiębiorcami). 

 współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy (np. punkt obsługi bezrobotnych), 
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 projekty dla osób, które przekroczyły 40 rok życia oraz z niepełnym 

przygotowaniem zawodowym. 

 

Cel operacyjny 3: Wzmacnianie więzi społecznych.  

 Czynniki niematerialne, tj. np.: tradycja, kultura, wspólne normy zachowań, 

wzmacniają poczucie zaufania społecznego, w pozytywny sposób determinując 

poziom kapitału społecznego, tworząc fundamenty „małej ojczyzny”. Budowanie 

więzi społecznych kształtuje podstawy społeczeństwa obywatelskiego, wzmacniając 

aktywne zaangażowanie mieszkańców na rzecz rozwoju Gminy.  

 Za rozwój Gminy, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i społecznym, w 

zdecydowanej większości odpowiedzialni są jej mieszkańcy. Wspieranie aktywności 

mieszkańców Gminy Kozłów, ich samorządności i prób samoorganizacji w celu 

rozwiązywania własnych problemów, jest konieczne dla budowy społeczeństwa 

obywatelskiego. Wszelkie inicjatywy wychodzące od ogółu, jednoczące go w dążeniu 

do osiągnięcia wybranego celu, powinny być przez władze Gminy wspierane 

organizacyjnie i finansowo w stopniu stosownym do planowanych korzyści. 

Zadania: 

 wspieranie samoorganizacji mieszkańców poprzez udostępnianie lokali i obiektów 

gminnych na potrzeby związane z realizacją społecznych programów kulturowych, 

oświatowych i sportowych, 

 kultywowanie tradycji i zwyczajów lokalnych. 

 

Cel operacyjny 4: Rozwój społeczeństwa informacyjnego. 

 Szybki rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych, przyczynia się 

do ich powszechnego wykorzystania przez coraz szersze kręgi społeczeństwa. Łatwy 

dostęp do informacji i wiedzy stanowi obecnie fundament rozwoju i może stać się 

ważnym czynnikiem zmierzającym do wyrównywania szans rozwojowych. Wraz z 

upowszechnianiem się infrastruktury komunikacji elektronicznej możliwy będzie 

stopniowy rozwój różnych form zatrudnienia oraz samokształcenia mieszkańców. 

Powszechny dostęp do technik informacyjnych będzie z pewnością przyczyniał się do 
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zwiększenia atrakcyjności obszaru i ograniczania problemów społecznych i 

gospodarczych, takich jak bezrobocie, ubóstwo, patologie społeczne, itd.  

Zadania: 

 stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu, 

 uruchomienie systemu elektronicznej obsługi klientów m.in. w Urzędzie Gminy. 

 

 

 

Termin realizacji zadań 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Rozwój usług socjalnych X X X X X X X 

Wzrost bezpieczeństwa 

mieszkańców, ograniczenie 

patologii. 

X X X X X X X 

Wzmacnianie więzi społecznych  X X X X X X X 

Rozwój społeczeństwa 

informacyjnego 
X X X X X X X 

Tabela 15. Termin realizacji zadań w zakresie celu strategicznego 4. 
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V. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ. 

  Gmina ma ograniczone możliwości bezpośredniego wspierania podmiotów 

gospodarczych mogących realizować elementy Strategii, lecz może tworzyć 

sprzyjające warunki do rozwoju gospodarczego, przyciągania inwestorów, zdobywania 

środków pomocowych z Unii Europejskiej i pobudzania przedsiębiorczości 

mieszkańców. 

  Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju gminy, przy ograniczonych wolnych 

środkach budżetowych wymaga pozyskiwania środków zewnętrznych i środków  

z funduszy celowych. 

  Środki finansowe, wykorzystane do realizacji zadań zadań zawartych  

w Strategii Rozwoju Gminy Kozłów pochodzić będą z następujących źródeł: 

 budżet gminy (środki z dochodów własnych gminy i wpłat mieszkańców), 

 budżet państwa (budżet wojewody, budżety ministerstw w części skierowanej 

na finansowanie programów – dotacje, subwencje), 

 pożyczki, dotacje z instytucji wspierających rozwój lokalny i ochronę 

środowiska, 

 kredyty i pożyczki bankowe, 

 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. 

 Niezwykle ważnym i dającym olbrzymie możliwości finansowania inwestycji 

są środki finansowe, pochodzące z funduszy Unii Europejskiej. W okresie tworzenia 

niniejszej strategii rozpoczął się nowy okres programowania (2007-2013), w którym 

najważniejszymi programami, z których można będzie pozyskać środki na rozwój 

Gminy Kozłów będą: 

 

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, którego obejmuje Europejski Fundusz 

Społeczny i umożliwia wykorzystanie środków tegoż funduszu. 

 Celem tego programu jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, które 

realizowane będą poprzez:   

 podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób 

bezrobotnych i biernych zawodowo, 
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 zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, 

 poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian 

zachodzących w gospodarce, 

 upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy 

równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym 

powiązaniu  

z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy, 

 zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk 

i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów 

partnerstwa, 

 wzrost spójności terytorialnej.      

 

2. Małopolski Regionalny Program Operacyjny. 

 Zagwarantowane w ramach programu środki mają być przeznaczone na 

dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych, wspierających innowacyjność  

i społeczeństwo informacyjne, a także ukierunkowanych na poprawę środowiska 

naturalnego i kulturowego. Inwestycje te mają przyczynić się do podniesienia 

konkurencyjności i innowacyjności gospodarki naszego regionu, poprawy spójności 

wewnątrzregionalnej oraz rozwoju potencjału instytucjonalnego podmiotów z 

Małopolski. 

 

3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 Podstawą realizacji założeń strategicznych Programu mają być działania na 

rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach czterech osi priorytetowych. Wszystkie 

te działania będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel 

w ustawie budżetowej. 

Główne założenia programu to: 

 poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, 

 poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich 
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 poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 

 LEADER - budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców 

oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach 

wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja. 
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VI. ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ STRATEGII. 

Realizacja Strategii składa się z następujących etapów: 

- wdrożenia, 

- monitorowanie realizacji, 

- aktualizowanie. 

 

Proces wdrażania Strategii oparty jest na zasadach: jawności życia publicznego, 

odpowiedzialności personalnej za wykonanie zadań oraz wieloletniego planowania. 

Strategia będzie wdrażana przez wyznaczone do tego podmioty. 

W procesie wdrożeniowym ważną rolę spełnia Wieloletni Plan Inwestycyjny 

(WPI), obejmujący wydatki planowane. Preferowane są inwestycje, które mają szansę 

uzyskania znaczącego dofinansowania zewnętrznego. 

Wdrażanie elementów Strategii jest procesem ciągłym.  

Za realizację strategii odpowiada Samorząd Gminy Kozłów. W proces realizacji 

będą jednak zaangażowane również inne podmioty, m.in. gminne jednostki 

organizacyjne i pomocnicze, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. Dla sukcesu 

realizacji ważna jest partnerska współpraca wszystkich podmiotów, jak i 

mieszkańców. Realizacji Strategii służyć będą gminne programy, takie jak: Plan 

Rozwoju Lokalnego,  Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz 

inne nowo powstające tego typu, spójne ze Strategią programy. 

 Realizacja Strategii w dużej mierze uzależniona będzie od efektywnego 

pozyskiwania środków unijnych oraz środków pozabudżetowych. W tym kontekście 

najważniejszym instrumentem będą w najbliższych latach Małopolski Regionalny 

Program Operacyjny  na lata 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 i Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

 W zasadniczym procesie realizacji strategii ważna jest kontrola przebiegu tego 

procesu oraz ocena efektów społecznych i gospodarczych, a także zmian  

w środowisku przyrodniczym. Realizacja zadań i selektywne dokonywanie ich 

przeglądu jest niezbędne dla utrzymania ich aktualności i zgodności z celami strategii. 

Ponadto monitoring umożliwia: 
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 bieżącą ocenę realizacji programów i zadań oraz osiągania celów, 

 prognozowanie ewentualnych zmian warunków realizacji, 

 dokonywanie bieżących korekt i poprawek, 

 podjęcie działań zabezpieczających i naprawczych, 

 informowanie społeczności lokalnej o uzyskanych wynikach. 

 Kategorie oceny sytuacji społeczno - gospodarczej gminy powinny opierać się  

o analizę danych statystycznych, analizę kondycji gospodarczej wybranych 

podmiotów gospodarczych różnych branż oraz odczucia społeczne dokonujących się 

zmian. 

 Jednostką prowadzącą monitoring powinien być Urząd Gminy. Natomiast Wójt 

Gminy powinien dokonywać przeglądu realizacji zadań corocznie i na podstawie 

wniosków z przeglądu analizować i uzupełniać plan realizacji strategii o nowe 

projekty.   

 

 Proponowane wskaźniki monitoringu: 

TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY 

Nazwa wskaźnika Jednostka 

Liczba projektów promujących gminę szt 

Liczba aktów prawnych sprzyjających rozwojowi 

przedsiębiorczości 

szt 

Powierzchnia uzbrojonych terenów pod działalność 

gospodarczą 

ha 

Powierzchnia zagospodarowanych nieużytkowanych obiektów m2 

Wysokość pozyskanych środków pozabudżetowych zł 

Liczba punktów doradczych dla przedsiębiorców i rolników szt 

Liczba stworzonych grup producenckich szt 

Liczba zmodernizowanych gospodarstw rolnych szt 

Liczba nowo powstałych gospodarstw rolnych szt 
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MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY 

Nazwa wskaźnika Jednostka 

Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum etap 

Liczba wybudowanych przedszkoli szt 

Liczba wyremontowanych budynków użyteczności publicznej szt 

Powierzchnia zagospodarowanych terenów użyteczności 

publicznej 

ha 

Liczba powstałych obiektów sportowych szt 

Liczba placów zabaw szt 

Liczba budynków, w których zlikwidowano bariery 

architektoniczne dla osób niepełnosprawnych 

szt 

Długość wyremontowanej i rozbudowanej sieci dróg km 

Długość wybudowanej sieci wodociągowej km 

Odsetek zwodociągowania gminy % 

Długość wybudowanych chodników km 

Liczba wymienionych lamp oświetlenia ulicznego szt 

Liczba dobudowanych lamp szt 

Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków  szt 

Liczba kolektorów słonecznych szt 

Długość sieci kanalizacyjnej km 

 

ROZWÓJ OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI 
 

Nazwa wskaźnika Jednostka 

Liczba placówek wychowania przedszkolnego szt 

Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym osoba 

Liczba zajęć pozalekcyjnych szt 

Liczba programów wspierających młodzież uzdolnioną szt 

Liczba zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki 

szkolnej 

szt 

Liczba pracowni wyposażonych w nowoczesne pomoce 

dydaktyczne 

szt 

Liczba imprez kulturalnych i sportowych szt 

Liczba opracowanych planów odnowy miejscowości szt 
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Liczba zrealizowanych zadań zawartych w planach odnowy 

miejscowości 

szt 

Liczba obiektów i miejsc cennych historycznie objętych opieką szt 

Liczba programów, akcji promujących czytelnictwo szt 

Liczba nowopowstałych klubów sportowych szt 

Liczba wspieranych wszelkich form działalności kulturalnej forma działalności 

Liczba przygotowanych imprez sportowych szt 

Liczba projektów edukacyjnych skierowanych do rolników 

zainteresowanych prowadzeniem gospodarstw i usług 

agroturystycznych 

szt 

Długość wybudowanych ścieżek rowerowych szt 

System informacji turystycznej system 

 

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 
 

Nazwa wskaźnika Jednostka 

Liczba nowych narzędzi pomocy społecznej narzędzie pomocy 

Liczba osób objętych pomocą społeczną osoba 

Nowopowstałe placówki pomocy społecznej szt 

Liczba obiektów monitorowanych szt 

Liczba programów przeciwdziałania alkoholizmowi i 

przemocy w rodzinie 

szt 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych pomocą 

gminy w powrocie na rynek pracy 

osoba 

Liczba projektów dla osób po 40 – tce oraz z niepełnym 

przygotowaniem zawodowym 

szt 

Liczba wspartych inicjatyw społeczności lokalnej Inicjatywa społeczna 

Wielkość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie 

inicjatyw lokalnych 

zł 

Liczba nowoutworzonych publicznych punktów dostępu do 

internetu 

szt 

Tabela 16. Wskaźniki monitoringu realizacji strategii. 
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Strategia podlega aktualizacji ze względu na szybkie zmiany prawne, 

konieczność dostosowywania priorytetów w zakresie możliwości uzyskania 

zewnętrznych środków finansowych oraz zmiany warunków zewnętrznych i 

wewnętrznych powodujących konieczność ustalenia następnych celów 

szczegółowych. 
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PODSUMOWANIE 

Strategia Rozwoju Gminy Kozłów nie jest przepisem na polepszenie się 

sytuacji gospodarczej i społecznej Gminy, ale stanowi wykaz celów, zadań i działań, 

których realizacja powinna pozytywnie wpływać na tą sytuację.  

Największym sukcesem Strategii Rozwoju Gminy Kozłów będzie sukcesywne 

wdrażanie jej w życie. Ważne jest także, aby stworzony dokument był narzędziem 

służącym do celowego, wieloletniego oddziaływania władz samorządowych na rozwój 

gminy jako całości. 

Realizacja działań ujętych w strategii może uruchomić pewne procesy 

mnożnikowe, których efekty mogą się przenieść na te dziedziny życia społeczno – 

gospodarczego, które nie zostały bezpośrednio ujęte w niniejszym dokumencie. 
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Wykorzystane materiały : 

 

1. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013. 

2. Strategia Rozwoju Powiatu Miechowskiego 

3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, 

Kielce 1999-2000 r. 

4. Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Kozłów na lata 2004 – 2006 oraz  na 

lata 2007 – 2013; Kraków, czerwiec 2004. 

5. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kozłów. 

6. Dane ze Starostwa Powiatowego w Miechowie. 

7. Dane z Głównego Urzędu Statystycznego. 

8. Dane z Urzędu Statystycznego w Krakowie. 

9. Dane z Komendy Powiatowej w Miechowie. 

10. Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie. 

11. Materiały Urzędu Gminy w Kozłowie. 

12. K.B. Binkiewicz, Charakterystyka przyrodnicza Gminy Kozłów. 

13. www.kozlow.pl 
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Spis wykresów i rysunków: 

 

Wykres 1. Struktura gruntów w Gminie w %.  

Źródło:opracowanie własne na podstawie danych ze Starostwa 

Powiatowego w Miechowie, str. 14. 

Wykres 2. Liczba ludności Gminy Kozłów w latach 2004-2007. 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Statystycznego  

w Krakowie oraz z USC w Kozłowie, str. 15. 

Wykres 3.Ruch naturalny ludności w latach 2004-2007. 

 Żródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Statystycznego 

w Krakowie, str. 16. 

Wykres 4. Liczba ludności w sołectwach w 2006r. 

 Źródło: opracowanie własne n/p danych z USC w Kozłowie, str. 16. 

Wykres 5. Struktura ludności wg wieku w 2007r.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Statystycznego 

w Krakowie,  str. 18. 

Wykres 6. Struktura ludności Gminy Kozłów wg płci w 2007r. 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z USC w Kozłowie,   

 str. 19. 

Wykres 7. Liczba bezrobotnych w Gminie Kozłów w latach 2004-2006.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Miechowie,  

 str. 21. 

Wykres10. Liczba przestępstw na terenie Gminy Kozłów w latach 2004-2007 . Źródło: 

dane z Komendy Powiatowej Policji w Miechowi,  str. 28. 

 

Rys.1. Kościół z 1901r. p/w Podwyższenia Krzyża Świętego w Kozłowie, str. 8. 

Rys. 2. Mapa Gminy Kozłów z podziałem na sołectwa, str. 12. 

Rys. 3. Położenie Gminy Kozłów na tle kraju, str. 13. 

Rys. 4. Cele rozwoju Gminy Kozłów, str. 42. 
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Spis tabel. 

  Tabela. 1. Rodzaje i powierzchnia terenów w Gminie Kozłów. 

       Źródło: Starostwo Powiatowe w Miechowie, dane wg stanu na dzień   

01.01.2006r., str. 13. 

Tabela. 2. Ludność Gminy Kozłów na tle powiatu i województwa w 2007r.  

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Statystycznego 

w Krakowie, str. 17. 

Tabela 3. Struktura ludności Gminy Kozłów w 2006r. na tle województwa oraz              

powiatu. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z USC w Kozłowie oraz 

GUS, str. 17. 

Tabela  4.   Liczba osób bezrobotnych w gminie Kozłów w latach 2004-2006 w 

poszczególnych grupach.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Miechowie,  

str. 20. 

Tabela 5. Bezrobotni mieszkańcy gminy Kozłów zarejestrowani w PUP  

w Miechowie z uwzględnieniem podziału wg kategorii wiekowych w 2006 

roku. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Miechowie, 

 str.  21. 

Tabela 6. Liczba przedsiębiorstw według branż, działających w 2006r. na terenie 

Gminy Kozłów.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych  z Urzędu Gminy w 

Kozłowie,. str 22-23. 

Tabela7. Użytkowanie gruntów ( w ha).  

Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2013 dla Gminy Kozłów, 

 str. 24. 

Tabela 8. Struktura wielkościowa gospodarstw rolnych.  

Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2013 dla Gminy Kozłów,  

str. 24. 

Tabela 9. Gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą. 

       Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2013  dla Gminy Kozłów,  

              str. 25. 
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Tabela 10. Wykaz szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kozłów w roku 

szkolnym 2007/2008.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy  

w Kozłowie, str. 27. 

Tabela 11. Zestawienie mocnych i słabych stron Gminy Kozłów oraz szans i zagrożeń 

jej rozwoju, str. 34-35. 

Tabela 12. Termin realizacji zadań w zakresie celu strategicznego 1, str. 46. 

Tabela 13. Termin realizacji zadań w zakresie celu strategicznego 2, str. 48. 

Tabela 14. Termin realizacji zadań w zakresie celu strategicznego 3, str. 51. 

Tabela 15. Termin realizacji zadań w zakresie celu strategicznego 4, str. 54. 

Tabela 16. Wskaźniki monitoringu realizacji strategii,  str. 59-61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


