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 Wprowadzenie 
Od 1 maja 2004 roku Polska jest jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej  

i konsekwentnie musi realizować jej politykę. Jedną z priorytetowych i równocześnie 
kluczowych sfer działalności UE jest polityka rozwoju regionalnego. Dzięki przyjęciu 
i realizacji europejskich zasad polityki regionalnej (koncentracji środków, programowania, 
partnerstwa, dodawalności środków, komplementarności, koordynacji, kompatybilności 
z innymi politykami wspólnotowymi, spójności z polityką makroekonomiczną oraz 
monitorowania i oceny realizowanych programów) środki przeznaczane na rozwój regionalny 
przynoszą znaczące efekty ekonomiczne. Stowarzyszenie i członkostwo Polski w Unii 
Europejskiej jest oczywistą przesłanką określania polskiej polityki rozwoju regionalnego 
zgodnej z rozwiązaniami stosowanymi w tej organizacji. Dotyczy to przede wszystkim 
stosowania zasad właściwych dla nowoczesnej praktyki Unii. 

W rozważaniach społecznych i gospodarczych podkreśla się rosnące znaczenie tzw. 
niematerialnych czynników rozwoju, do których zalicza się m.in. kapitał ludzki, mechanizmy 
społecznej interakcji oraz partycypację społeczną. Doświadczenia ostatnich lat potwierdzają, 
że kraje, które umiały wykorzystać zasady społeczne, zaczęły rozwijać się znacznie szybciej, 
niż te państwa, gdzie polityka rozwoju bazowała na tradycyjnych czynnikach wytwórczych. 
Te same uwarunkowania decydują o rozwoju mniejszych społeczności, takich jak gminy. 

Na podstawie tych przesłanek można jednoznacznie stwierdzić, że to właśnie 
tworzenie oraz konsekwentne realizowanie planów rozwoju regionalnego umożliwia szybki, 
skuteczny i wszechstronny rozwój poszczególnych gmin, powiatów i regionów oraz 
w konsekwencji całego kraju.  

Okres najbliższych kilkunastu lat (2004-2006 i 2007-2013) będzie miał zasadnicze 
znaczenie w procesie integracji Polski z UE. Właśnie w tym czasie Unia planuje alokacje w 
Polsce znacznych środków finansowych w ramach Funduszy Strukturalnych. Dodatkowo 
napływ znacznych środków zewnętrznych da gminom szansę na realny wpływ na kształt oraz 
kierunki rozwoju lokalnych społeczności, zgodnie z ich faktycznymi potrzebami. Jednym z 
najważniejszych etapów na drodze do realizacji tych celów jest opracowanie przez samorządy 
Planów Rozwoju Lokalnego, jako podstawy operacyjnej do wszelkich działań rozwojowych. 
Posiadanie przejrzystych i realistycznych planów jest niezbędne, zwłaszcza w perspektywie 
pozyskania wspomnianych funduszy. 

Opracowana w 1998 roku „Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy 
Boguchwała na lata 1998 – 2006” ma kluczowe znaczenie dla samorządu. Podstawową jej 
funkcją jest, z jednej strony, dostarczanie informacji podmiotom gospodarczym, inwestorom i 
mieszkańcom o długookresowych uwarunkowaniach rozwoju i sposobach rozwiązywania 
problemów, jakie w związku z nimi powstaną, z drugiej strony jest ona deklaracją i 
zobowiązaniem się władz do podejmowania określonych przedsięwzięć i działań. Strategia 
stała się podstawowym dokumentem długofalowej polityki, także lokalnej. 

Przedstawiony poniżej Plan Rozwoju Lokalnego (PRL) wypracowany został w 
wyniku połączonych wysiłków lokalnych środowisk i instytucji odpowiedzialnych za 
gospodarczy i społeczny rozwój gminy Boguchwała. Podstawą do prac była właśnie Strategia 
Rozwoju Gminy. PRL, formułując obszary strategiczne i priorytety wzrostu, wskazuje 
kierunki koncentracji wysiłku zbiorowego wspólnoty mieszkańców i zmian, które powinny 
zostać przeprowadzone, aby uzyskać oczekiwane efekty. Liderami tych zmian muszą być 
Wójt i Rada Gminy. 
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Gmina Boguchwała jest częścią powiatu rzeszowskiego, województwa 
podkarpackiego, a także makroregionu południowo-wschodniej Polski. Plan uwzględnia 
istniejące uwarunkowania gminy, powiatu, województwa oraz ich miejsce w terytorialnej 
organizacji państwa i dostosowuje się do istniejącej w województwie podkarpackim sytuacji. 
Rozwój gminy jest bowiem w znacznym stopniu uzależniony od decyzji oraz środków 
finansowych skupionych na poziomie województwa. 

Ideą wymogu przygotowania programów rozwoju jest przede wszystkim włączenie 
w proces wyznaczania celów rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych społeczności jak 
najszerszego spektrum odbiorców późniejszych działań, zwłaszcza dla priorytetu 3 – Rozwój 
lokalny. Dokument był tworzony przy współudziale partnerów społeczno-gospodarczych 
i dlatego stanowi istotny wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego. Celem Planu jest 
zapewnienie koncentracji środków na strategicznych działaniach samorządu. Środki 
finansowe będą wydawane na wcześniej zaplanowane inwestycje zaproponowane do 
realizacji w Planie. Poza tym działania zaplanowane do realizacji w Planie Rozwoju 
Lokalnego, będą mogły być realizowane w dłuższej perspektywie czasowej, co pozwoli na 
konsumpcję środków z Funduszy Strukturalnych również w następnym okresie 
programowania. Dokument będzie monitorowany przez partnerów społecznych i będzie 
podlegał czasowej aktualizacji. Plan ten będzie służył koncentracji środków i efektywności 
ich wykorzystania.  

Autorzy dokumentu duży nacisk położyli na możliwości twórczego działania 
przedstawicieli społeczności lokalnej, wykorzystania ich wiedzy i doświadczeń. Raport 
diagnostyczny o stanie gminy został przygotowany przez pracowników Urzędu. Gminy 
a podstawowe prace analityczne i dotyczące konstrukcji dokumentu końcowego wykonali 
Eksperci Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, współpracując ściśle z pracownikami 
UG Boguchwała.  

Powstała wersja robocza planu, była przedmiotem prac Komisji d/s Opracowania 
Planu Rozwoju Lokalnego. Wnioski Komisji zostały uwzględnione w wersji ostatecznej 
dokumentu. Wspólna praca Ekspertów RARR i przedstawicieli Gminy miała na celu 
zwiększenie akceptacji społecznej i poczucia emocjonalnej więzi z określonymi tezami. 
Pozwala to przypuszczać, iż efektywność i oddziaływanie Planu będą długoterminowe. 

Akcesja Polski do Unii Europejskiej nie wpłynęła bezpośrednio na życie mieszkańców 
gminy Boguchwała. Zmienił się jedynie sposób pozyskiwania finansów. Plan adresowany jest 
do przedstawicieli podmiotów gospodarczych, mieszkańców oraz inwestorów 
zainteresowanych gminą, a jego wartość może być rozpatrywana zarówno w skali gminy, jak 
również w skali województwa, którego gmina jest częścią. 
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I.  Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza gminy Boguchwała 
 
1. Informacje ogólne o gminie  
 
Historia  

Pierwsze ślady osadnictwa na terenie gminy datują się na około 3 tysiące lat przed 
naszą erą, o czym świadczą liczne odkrycia i znaleziska archeologiczne. Pierwsi mieszkańcy 
tych terenów byli najprawdopodobniej rolnikami. Położenie terenu gminy przy jednym z 
odgałęzień szlaku bursztynowego przyczyniło się do rozwoju tego terenu w czasach 
Cesarstwa Rzymskiego. W czasach wczesnośredniowiecznych teren gminy Boguchwała wraz 
z całym okręgiem rzeszowskim leżał na granicy pomiędzy Rusią Halicką, a państwem 
pierwszych Piastów.  Ostatecznie w 1340 roku Kazimierz Wielki przyłączył tereny dzisiejszej 
gminy Boguchwała do państwa polskiego.  

Pierwsza pisemna wzmianka o Boguchwale (ówczesnej Pietraszówce) pochodzi z 
drugiej połowy XIV wieku – 1375 rok, przy okazji lokalizacji sąsiedniej wsi Lutoryż. Inne 
wsie gminy po raz pierwszy odnajdujemy w dokumencie datowanym na lata 1424-1449, 
dotyczy on Zwięczycy, Kielanówki, Racławówki oraz Topolówki (Nosówki). Za panowania 
Mikołaja Spytka Ligęzy, kasztelana sandomierskiego, właściciela Rzeszowa wsie z północnej 
części gminy przeżywały dość szybki rozwój gospodarczy. W XVII wieku te rejony 
ucierpiały w wyniku groźnego najazdu Tatarów. 

Rozwojowi gospodarczo-społecznemu terenu dzisiejszej gminy Boguchwała nie 
sprzyjało nadejście epoki saskiej. W XVIII wieku chlubą dla wsi gminy Boguchwała była 
działalność fundatorska wielkiego magnata księcia Teodora Konstantego Lubomirskiego. 
Będąc  właścicielem „państwa boguchwalskiego”, w skład którego wchodziły Boguchwała, 
Lutoryż, Zgłobień, Błędowa, Nosówka, Wola Zgłobieńska , starał się uczynić je organizmem 
konkurencyjnym dla miasta Rzeszowa. Wyrazem tego było uzyskanie dla wsi Boguchwała 
praw miejskich w 1728 roku. Przebudowano wtedy dawny dwór boguchwalski we wspaniały 
zespól barokowy. Z początkiem XIX wieku dominium boguchwalskie zakupiła rodzina 
Straszewskich spod Płocka.  

Po odzyskaniu niepodległości następna właścicielka  Wanda Suszycka oddała cały 
majątek z pałacem  na rzecz Akademii Umiejętności.   

W obecnych granicach administracyjnych gmina Boguchwała istnieje już od 1976 
roku. Obszar gminy wraz z 11 sołectwami wynosi 96,2 km² , co stanowi 0,54 % terenu 
województwa podkarpackiego. 
 
Położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna   

Gmina Boguchwała  pod względem fizyczno-geograficznym należy do obszaru 
Europy Zachodniej, prowincji Karpaty i Podkarpacie, podprowincji  - Zewnętrzne Karpaty, 
makroregionu – Pogórze Karpackie, mezoregionu -  na granicy Przedgórza Rzeszowskiego i 
Pogórza Dynowskiego. Pod względem administracyjnym gmina Boguchwała znajduje się w 
powiecie rzeszowskim województwa podkarpackiego. Graniczy z nią 6 innych gmin: Świlcza 
od północnego-zachodu, Rzeszów od północy, Tyczyn od wschodu, Lubenia od 
południowego-wschodu, Czudec  od  południa i Iwierzyce  od zachodu. W skład gminy 
wchodzi jedenaście miejscowości: Boguchwała, Lutoryż, Mogielnica, Racławówka, 
Nosówka, Zarzecze, Niechobrz, Kielanówka, Zwięczyca, Zgłobień, Wola Zgłobieńska, 
liczące ponad 20.000 mieszkańców. Łączna ich powierzchnia wynosi  9620 ha. Najliczniejszą 
miejscowością w gminie jest Boguchwała  –  5.531 mieszkańców. Największą pod względem 
powierzchni – Wola Zgłobieńska, najmniejszą - Zarzecze z 257,99 ha powierzchni i 536 
mieszkańcami.  
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Dogodne położenie komunikacyjne czyni Gminę łatwo dostępną dla turystów. Stolica 
gminy - Boguchwała  znajduje się przy drodze krajowej numer 9 wiodącej w kierunku 
granicy państwa polskiego ze Słowacją i przejścia granicznego w Barwinku. Ważne 
znaczenie dla gminy ma również jej położenie na obrzeżach miasta Rzeszowa, będącego 
stolicą województwa podkarpackiego.  
 
Walory krajobrazowe  
 Ze względu na budowę geologiczną obszar gminy cechuje się dość ciekawą i 
zróżnicowaną rzeźbą terenu, która w połączeniu w budową geomorfologiczną, stopniem 
zachowania i charakterem szaty roślinnej, strukturą użytków rolnych oraz zabytkami kultury 
materialnej decyduje o walorach krajobrazowych terenu. 
 Wyraźnie czytelne jest także zróżnicowanie morfologiczne obszaru gminy, której 
przeważająca część położona jest w granicach Pogórza Rzeszowskiego (Rynna Podkarpacka). 
W jego obrębie dają się wyraźnie wydzielić: wierzchowiny lessowe, doliny boczne i doliny 
nieckowate, wyraźnie czytelna jest w krajobrazie wierzchowina plejstoceńska o pagórkowatej 
powierzchni porozcinana przez doliny dopływów bocznych Wisłoka oraz liczne doliny 
nieckowate o wyraźnych zboczach przechodzących w płaskie dna. Doliny boczne rozcinające 
wierzchowinę, to doliny potoków Paryja, Lubcza i Mogielnica. Są to formy o szerokości od 
100 do 500 m, o płaskich, lokalnie podmokłych dnach i wyraźnych zboczach. W obrębie 
doliny Wisłoka, która zajmuje wschodnią część gminy wyraźnie czytelna jest terasa 
zalewowa, nadzalewowa. wysoka oraz starorzecza. Urozmaiceniem pradoliny są zakola 
Wisłoka, o płaskim dnie z dość ostro zarysowanymi krawędziami, nieczynne, 
wyeksploatowane żwirowiska, liczne zakrzewienia i zadrzewienia. 
 Północna część gminy należąca do Pogórza Rzeszowskiego charakteryzuje się 
wyraźnie pagórkowatym krajobrazem. Ten typ krajobrazu tworzą płaskie garby o 
wysokościach dochodzących do 300 m n.p.m.,  porozcinane przez wspomniane wyżej doliny 
dopływów bocznych Wisłoka oraz doliny nieckowate. 
Najbardziej atrakcyjna, południowa i południowo - zachodnia część gminy, w skład której 
wchodzi przede wszystkim Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu, 
położona w przeważającej części na Pogórzu Strzyżowskim jest urzeźbiona rozległymi, 
falistymi garbami. Zajmujące prawie 90% powierzchni gminy grunty orne ukształtowały jej 
krajobraz kulturowy jako rolniczy,  z charakterystyczną dla niego mozaiką upraw rolnych, 
łąk, pastwisk i śródpolnych  zadrzewień. 
 Znaczną część obszaru gminy, bo teren o powierzchni około 2000 ha zajmuje 
Strzyżówsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Przebieg  jego   granicy   na   
obszarze   gminy  jest   następujący:   od   przysiółka Wieprzówka, położonego na granicy 
gmin Boguchwała i Iwierzyce prowadzi wzdłuż utwardzonej drogi do Woli Zgłobieńskiej, a 
stąd przez wzniesienie do przysiółka Zagórze,  gdzie skręcając na południe dochodzi do  drogi 
Czudec - Rzeszów w miejscowości Niechobrz Górny.  W tym miejscu granica skręca w 
kierunku południowo - wschodnim i dochodzi do kompleksu leśnego w Mogielnicy, by po 
granicy lasu dotrzeć do Lutoryża, gdzie skręcając na wschód dociera do drogi Rzeszów - 
Krosno. Następnie biegnie wspomnianą drogą w kierunku południowymi opuszczając teren 
gminy w miejscowości Zarzecze. Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego 
Krajobrazu obejmuje w południowej części gminy obszar o  wyżynnej  rzeźbie  terenu z 
wysokościami  dochodzącymi  do  400  m.  n.p.m. Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie 
większe kompleksy leśne w tej ubogiej w lasy gminie znajdują się na obszarze Strzyżowsko-   
Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, tworząc w kompozycji z użytkami 
rolnymi oraz licznymi wzniesieniami i dolinkami ciekawie ukształtowany krajobraz.  

Położenie w aglomeracji rzeszowskiej części gminy oraz zasoby krajobrazowo - 
przyrodnicze sprzyjają rozwojowi turystyki weekendowej. Tereny najbardziej atrakcyjne pod 
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tym względem są pozbawione bazy turystyczno-noclegowej. Baza taka istnieje w 
miejscowościach zlokalizowanych przy głównych trasach komunikacyjnych. Mogłaby być 
ona wykorzystana do obsługi ruchu turystycznego związanego z obiektami zabytkowymi. 
Obiekty zabytkowe wymagają jednak odnowienia, promocji, poszerzenia dostępności o 
zorganizowanie ekspozycji wewnątrz obiektów. Barierą w odnowieniu jest struktura 
własności.  

Walory przyrodnicze gminy są związane z turystyką nie związaną z bazą hotelową. 
Zlokalizowane są tu: ścieżka rowerowa wokół gminy o długości 45 km. z miejscami do 
odpoczynku, żółty szlak pieszy turystyczny. Innym rejonem wykorzystywanym rekreacyjnie 
jest nabrzeże rzeki Wisłok (wędkowanie, spacery).  
 
Rysunek 1. Położenie Gminy Boguchwała   

 
 
 
Rysunek 2. Gmina Boguchwała  na tle gmin ościennych 
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2. Sfera społeczna 
 
Ludność, przekrój demograficzny 

Na terenie Gminy mieszka aktualnie 21 030 osób, co stanowi 0,98 % liczącego 2,1 
mln mieszkańców województwa podkarpackiego. Zamieszkują oni jedenaście  sołectw: 
Boguchwałę, Lutoryż, Mogielnicę, Racławówke, Nosówkę, Zarzecze, Niechobrz, 
Kielanówkę, Zwieczycę, Zgłobień i Wolę Zgłobieńską. 
 
Wykres 1. Struktura wieku mieszkańców gminy Boguchwała (dane z 31.12.2003) 
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Źródło: Urząd Gminy Boguchwała  2004 
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Zjawiskiem korzystnym z punktu widzenia demografii jest tylko nieznaczny spadek liczby 
zawieranych na terenie gminy małżeństw 
 
Wykres 2. Liczba małżeństw zawieranych na terenie gminy w poszczególnych latach 
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Źródło: Urząd Gminy Boguchwała  2004 
 

W ostatnich 10 latach zmniejszył się odsetek urodzin, co jest zjawiskiem 
niekorzystnym  z punktu widzenia rozwoju demograficznego – w przyszłości nadmiar osób w 
wieku poprodukcyjnym oraz niedobór osób w wieku produkcyjnym. 
 
 
Wykres 3. Urodzenia i zgony  w latach 1996-2003. 
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Źródło: Urząd Gminy Boguchwała  2004 
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Wykres 4. Przyrost naturalny w latach 1996-2003 
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Źródło: Urząd Gminy Boguchwała  2004 
 
 
Migracje mieszkańców 

W ostatnich latach bilans migracji jest dodatni, większa liczba osób melduje się na 
pobyt stały niż  wymeldowuje się z terenu gminy. W roku 2002  zostało zameldowanych 277 
osób, wymeldowanych - 216, więc gmina zyskała 61 mieszkańców. 
W roku 2003 zameldowano na stałe 335 osób, wymeldowano 195, czyli bilans migracji jest 
dodatni i wynosi 131 osób 
 
Wykres 5. Struktura mieszkańców gminy 
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Źródło: Urząd Gminy Boguchwała  2004 
 
Dodatnia wartość  przyrostu  naturalnego oraz migracji skutkuje stałym zwiększaniem się 
liczby ludności na terenie gminy Boguchwała.  
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Wykres 6.  Liczba mieszkańców gminy w latach 1995-2003 
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Źródło: Urząd Gminy Boguchwała  2004 
 
 
Lokalny rynek pracy 
 
Zatrudnienie i struktura zatrudnienia 

Brak jest dokładniejszych danych na temat struktury zatrudnienia. Wnioskować o niej 
można na podstawie wykazu działalności gospodarczej na terenie gminy, jak również  
z istnienia zakładów produkcyjnych, takich jak Zakład Porcelany Elektrotechnicznej „Zapel” 
S.A, Zakład Naprawy Samochodów Ciężarowych itd.  Większość osób pracuje jednak w 
drobnych jedno- lub kilkuosobowych firmach rodzinnych (usługi, handel, drobna 
wytwórczość). Znaczny odsetek osób pracuje w większych zakładach znajdujących się na 
terenie Rzeszowa. 
 
Bezrobocie 

Bezrobocie notowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie  oscyluje w 
ostatnich latach w granicach 14%. Jest ono jednak prawdopodobnie wyższe, gdyż nie 
uwzględnia bezrobocia ukrytego – agrarnego, związanego z pracą w podupadającym 
rolnictwie. 
 
Dochody ludności 

Ze względu na małą dochodowość rolnictwa indywidualnego – małe, rozdrobnione 
gospodarstwa o niskich klasach bonitacyjnych gleb, rolnicy prowadzący gospodarstwa mają 
dodatkowe dochody w postaci świadczeń socjalnych (renty, emerytury), bądź mają 
dodatkowe źródło dochodu (praca zarobkowa). Wiele osób wyjeżdża (przeważnie sezonowo) 
do pracy za granicą (USA, Niemcy, Austria, Włochy), stąd nienotowane, dodatkowe zarobki. 
 
 
Instytucje rozwoju rynku pracy 

Na terenie Gminy Boguchwała od kwietnia 2003 funkcjonuje Oddział Powiatowego 
Urzędu Pracy, który prowadzi działania wspomagające poszukiwanie pracy przez 
bezrobotnych.  Działaniem podjętym przez lokalne władze samorządowe na rzecz aktywizacji 
osób pozostających bez pracy było utworzenie Gminnego Centrum Informacji.  GCI  
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umożliwia osobom bezrobotnym dostęp do sprzętu komputerowego oraz Internetu, a także 
zajmuję się prowadzeniem szkoleń i udziela poradnictwa.  
 
 
Ochrona zdrowia 

Mieszkańcy Gminy Boguchwała objęci są podstawową opieką zdrowotną przez 
Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
„Sokrates”. Świadczenia zdrowotne wykonywane są w Gminnym Ośrodku Zdrowia 
w Boguchwale (ZOZ Nr 2), w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Zgłobniu, Wiejskim Ośrodku 
Zdrowia w Niechobrzu i Punkcie Lekarskim w Woli Zgłobieńskiej ( ZOZ Sokrates). 
 
 
Tabela 1. Informacja o lekarzach specjalistach na terenie gminy Boguchwała 

 lekarz 
rodz. pediatra stomatolog ginekolog laryngolog neurolog okulista reumatolog fizjoterapia polożna

ZOZ Nr2 
Przychodnia 

Rejonowa Boguchwała 
3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 

Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 

„Sokrates” 
3 2 2      1  

Źródło: Urząd Gminy Boguchwała  2004 
 

Oba Zakłady Opieki Zdrowotnej są dostępne dla mieszkańców gminy od poniedziałku 
do piątku. W pozostałe dni w święta dyżur całodobowy pełni Przychodnia Rejonowa SP ZOZ 
Nr 2 w Rzeszowie.  Każdy lekarz podstawowej opieki medycznej przyjmuje w ciągu miesiąca 
ok. 500 pacjentów, specjaliści – 100-120 osób. Codziennie przychodnie odwiedza do 150 -
200  osób. 
 
 
Opieka społeczna - placówki, profil usług 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale świadczy pomoc na rzecz rodzin 
zamieszkałych na terenie gminy, które z różnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji 
ekonomicznej, zdrowotnej, bytowej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 10 
pracowników z pełnymi kwalifikacjami, w tym 7 osób pracuje w terenie przeprowadzając 
wywiady środowiskowe. Katalog udzielanej pomocy określa statut Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, należą do nich miedzy innymi pomoc finansowa w postaci zasiłków 
(stałe, okresowe, rodzinne, pielęgnacyjne), zasiłki celowe, usługi opiekuńcze,  dożywianie 
dzieci w szkołach, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci). Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej bierze również udział w realizacji rządowego programu  „Wyprawka szkolna”. 
Corocznie realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 
. 
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Wykres 7. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w gminie 
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Źródło: Urząd Gminy Boguchwała  2004 
 
Wykres 8. Liczba dzieci dożywianych w szkołach na terenie gminy  
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Źródło: Urząd Gminy Boguchwała  2004 
 
 
 
Oświata 
 
Na terenie gminy funkcjonują 3  przedszkola, 12 szkół podstawowych i 4 gimnazja. 
 
Tabela 2. Placówki oświatowe na terenie gminy Boguchwała 
L.p Miejscowość Typ placówki Ilość uczniów Uwagi 
1. Boguchwała Przedszkole 

Szkoła podstawowa 
gimnazjum 

88

432
362

 

2. Zwięczyca Przedszkole 
Szkoła podstawowa 

50 Tworzą zespół szkół
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gimnazjum 234
195

3. Kielanówka Szkoła podstawowa 80 W planach 
utworzenie 
przedszkola 

4. Racławówka Szkoła podstawowa 
Gimnazjum 

92 
 

234 

 

5. Zgłobień Szkoła podstawowa 128  
6. Wola 

zgłobieńska 
Szkoła podstawowa 102  

7. Nosówka Szkoła podstawowa 85  
8. Zarzecze Szkola podstawowa 55 

 
 

9. Lutoryż Szkoła podstawowa 112  
10. Mogielnica Szkola podstawowa 86  
11 Niechobrz Szkola podstawowa 

gimnazjum 
 

138 
186 

Tworzą zespół szkół

Źródło: Urząd Gminy Boguchwała  2004 
 

We wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach pracuje łącznie 293 nauczycieli i 
81 pracowników obsługi (dane z 13. 05. 2004 r.) 
Samorząd gminy Boguchwała dużym  zainteresowaniem otacza oświatę gminną, prowadząc 
politykę prooświatowa.  Ponad połowę budżetu gminy po stronie wydatków stanowią wydatki 
na oświatę. 
 
Tabela 3. Wydatki z budżetu gminy na cele oświatowe 

Lata Wydatki budżetowe 
w PLN 

Wydatki na oświatę  
w PLN 

% całkowitych nakładów 
finansowych na oświatę w 

budżecie 
2002 23 405 391,00 11 925 772,00 50,95 %
2003 28 030 574,00 15 040 400,00 53,66 %
2004 32 149 933,00 14 485 450,00 45,06 %
Źródło: Urząd Gminy Boguchwała  2004 

 
 
 
Sport i rekreacja 

Na terenie gminy działa 8 klubów sportowych: Izolator Boguchwała (częściowo 
sponsorowany przez Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej  „Zapel”), Jedność Niechobrz, 
Iskra Zgłobień, Greinplast Zwięczyca, Grom Mogielnica, Płomyk Lutoryż, Novi Nosówka i 
Motor Boguchwała. Kluby te prowadzą sekcje piłki nożnej, biorące udział w rozgrywkach na 
różnym poziomie. Wydatki na prowadzenie działalności sportowej pochodzą z budżetu 
gminy. 
W szkołach działają UKS-y, wiele imprez sportowych na trwałe zagościło w kalendarzu 
wydarzeń gminnych. Niemal każdego roku uczniowie-sportowcy gminy Boguchwała 
zdobywają laury zarówno zespołowe jak i indywidualne na zawodach rejonowych  lub 
wojewódzkich.  



 15

Turyści-kolarze mogą podziwiać piękno gminy, korzystając ze ścieżki rowerowej  przy 
wykorzystaniu dróg i odpowiednio przygotowanych ścieżek polnych. Warunki panujące na 
terenie gminy sprzyjają również uprawianiu sportów zimowych. 
Jedna z ofert gminy na okres letni w zakresie wypoczynku jest dobrze zorganizowany 
kompleks basenów kąpielowych w Boguchwale, który wzbogacany jest stale nowymi 
atrakcjami.  
 
Kultura 
 
Placówki, wydarzenia kulturalne 

Od  roku 2001 na terenie gminy istnieje Gminny Ośrodek  Kultury i Wypoczynku, 
któremu podlega 11 Wiejskich Ośrodków Kultury. GOKiW zatrudnia 3 osoby do obsługi 
finansowo-kadrowej oraz 11 instruktorów, którzy w fachowy sposób mogą pomóc w 
rozwijaniu różnego rodzaju zainteresowań dzieci, młodzieży a także osób starszych. 
Organizowane są imprezy kulturalne, kółka zainteresowań, warsztaty artystyczne, 
uroczystości gminne (np. dożynki). Od wielu lat kultura z terenu gminy szczyci się 
działalnością takich zespołów jak: chór męski „Wisłoczanka”, Kapela i Zespół Śpiewaczy  
„Kompanija” z Boguchwały, Dziecięca Orkiestra Dęta, Gminna Orkiestra Dęta w Mogielnicy, 
Zespół Tańca  Ludowego, Kapela Ludowa z Niechobrza, Dziecięcy Zespół Tańca 
Towarzyskiego z Lutoryża i inne. 
 
Stałe formy działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku to: 

 Przegląd Szkolnych Teatrow Jasełkowych w Nosowce, 
 Spotkania Opłatkowe, 
 Maraton Literacki w Boguchwale, 
 Podkarpacki Festiwal Seniorów w Boguchwale, 
 Dni Gminy Boguchwała, 
 Gminny Przegląd Zespołów Instrumentalnych w Zarzeczu i inne. 

 
Wykres 9. Liczba zorganizowanych imprez przez GOKiW w latach 1996-2003 
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Źródło: Urząd Gminy Boguchwała  2004 



 16

 
Wykres 10. Liczba kół zainteresowań działających przy GOKiW w latach 1996-2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Urząd Gminy Boguchwała  2004 
 
Wykres 11. Ilość zespołów artystycznych działających przy GOKiW w latach 1996-2003 
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Źródło: Urząd Gminy Boguchwała  2004 
 

GOKiW w okresie wakacyjnych aktywnie włącza się w organizację letniego 
wypoczynku dla dzieci. 

36
38

34

12
8

6 7 8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003



 17

 
Wykres 12. Liczba dzieci dla których GOKiW zorganizował wypoczynek w latach 1997-2003 
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Źródło: Urząd Gminy Boguchwała  2004 
 

Na terenie gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna posiadająca 11 filii. Jej 
zasoby liczą  90740 (2002 r)woluminów i stale, w miarę posiadanych środków, są 
uzupełniane. Wskaźnik zakupu nowych książek w gminie wynosił w 2000 roku 14,1 %  na 
100 mieszkańców, natomiast w kolejnych latach spadał. Najniższy wskaźnik osiągnął w 2003 
roku – 5,54. 
 
Wykres 13. Liczba Czytelników GBP w latach 1998-2003 
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Źródło: Urząd Gminy Boguchwała  2004 
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Wykres 14. Liczba wypożyczeń w latach 1998-2003 
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Źródło: Urząd Gminy Boguchwała  2004 
 
Wykres 15. Liczba zakupionych woluminów w latach 1998-2003 
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Źródło: Urząd Gminy Boguchwała  2004 
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Wykres 16. Ilość zakupionych woluminów na 100 mieszkańców w latach 1998-2003 
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Źródło: Urząd Gminy Boguchwała  2004 
 
Bezpieczeństwo publiczne 

Na terenie gminy funkcjonuje Posterunek Komendy Miejskiej Policji – czynny od 
poniedziałku do piątku, od godziny 8:00 do 16:00. Od 20:00 do 4:00 pełnione są służby w 
terenie. 
Skład osobowy  posterunku to 12 policjantów i kierownik. Poszczególne sołectwa są w gestii 
reagowania 5 dzielnicowych, 4 osoby prowadzą dochodzenia, 3 stanowią ogniwo patrolowe.  
W 2003 roku na terenie gminy zostało zgłoszonych 270 przestępstw. Są to przede wszystkim 
włamania i kradzieże, rzadziej rozboje. Wszczęto 665 postępowań mandatowych za 
wykroczenia (w ruchu drogowym, zakłócanie ciszy, zaśmiecanie). 
W Gminie Boguchwała został powołany Gminny Zespół Reagowania. Do stałych 
obowiązków tego zespołu należy: przygotowanie planów reagowania kryzysowego, 
monitorowanie i prognozowanie zagrożeń w sytuacjach kryzysowych, organizacja działań 
kryzysowych, organizacja działań ratowniczych, sprawy logistyczne oraz opieka i pomoc 
socjalno-bytowa dla osób poszkodowanych w sytuacjach kryzysowych. Mieszkańcy gminy 
mogą zgłaszać potrzebę udzielania pomocy w sytuacjach zagrożeń pod całodobowy numer 
telefonu 8701110. 

Znaczącą rolę w reagowaniu w sytuacjach kryzysowych pełnią również mające bogatą 
tradycję, istniejące od prawie 200 lat jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Na terenie gminy 
działalność statutową, wychowawczą i sportową  prowadzi 10 takich jednostek.  
 
Najważniejsze problemy społeczne 
 
- Lawinowe starzenie się społeczeństwa począwszy od 2015 roku, 
- Wśród 29 % społeczeństwa niski odsetek dzieci w wieku przedszkolnym, 
- Stały wzrost liczby mieszkańców – migracja, 
- Spadek urodzeń, 
- Brak działań lokalnych ułatwiających poszukiwanie pracy, 
- Niskie dochody z gospodarstw rolnych, 
- Malejący wpływ zakładów produkcyjnych w strukturze zatrudnienia, 
- Niezadowalająca baza usług i poziomu opieki zdrowotnej, 
- Zwiększający się odsetek korzystających z opieki społecznej. 
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3. Zagospodarowanie przestrzenne 
 
Infrastruktura techniczna  
 
Sieć kolejowa 

Gmina Boguchwała położona jest na historycznie ukształtowanym szlaku 
komunikacyjnym północ-południe. Przez teren gminy przebiega lokalna linia kolejowa relacji 
Rzeszów - Jasło. Na odcinku gminy usytuowane są 3 przystanki kolejowe w Zwięczycy, 
Boguchwale i Zarzeczu – „Wisłoczanka”.  Linia ta jest jednotorowa, nie zelektryfikowana, 
a jej stan techniczny określany jest jako dostateczny, w przeciwieństwie do innych linii 
przebiegających przez województwo podkarpackie. 

Ilość odprawianych osób w ostatnich dwóch latach wykazuje tendencję spadkową. 
Przyczyną spadków przewozów jest, oprócz istniejącego bezrobocia, konkurencja dojazdów 
do pracy komunikacją autobusową i samochodami prywatnymi. 
 W miejscowości Boguchwała, oprócz stacji, jest bocznica kolejowa z rampą 
rozładunkową przy ul. Kolejowej oraz bocznica przy ul. Boczna Techniczna. 
 
Drogi 

Układ drogowy na obszarze gminy tworzą: 
• droga krajowa międzyregionalna o długości w granicach gminy - 8,328 km, 
• drogi powiatowe o długości 59,353 km 
w tym: 

- o nawierzchni twardej ulepszonej - 50,273 km, 
- o nawierzchni twardej nie ulepszonej - 1,950 km, 
- o nawierzchni gruntowej - 7,13 km 
 
Droga krajowa nr 9 przejmująca ruch kołowy, w tym ciężki transgraniczny z północy 

kraju do przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku, turystyczny w Bieszczady i lokalny  
przebiega przez Zwięczycę, Boguchwałę, Lutoryż i Zarzecze. Na terenie gminy droga 
przebiega w całości w terenie zabudowanym, w części w bezpośrednim sąsiedztwie linii 
kolejowej Rzeszów - Jasło, w terenach bezpośredniej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zagrodowej. 

Pomimo przebiegu w terenach mocno zurbanizowanych chodniki dla pieszych posiada 
jedynie w Boguchwale (częściowo obustronne) oraz częściowo w Zwięczycy, w tym od 
granicy z Rzeszowem, do skrzyżowania. W rejonie szkoły ruch pieszych jest oddzielony od 
jezdni barierką z łańcuchem. W pozostałych miejscowościach ruch pieszy odbywa się po 
poboczach. Droga w terenach intensywnej zabudowy jest oświetlana na koszt gminy a główne 
przejścia są podświetlane. Odcinek drogi nr 9 od Zwięczycy do Boguchwały w rejonie UG 
Boguchwała ma wydzielone pasy manewrowe, umożliwiające zjazd na drogi dojazdowe. W 
GDDP trwają przygotowania do gruntownej modernizacji drogi (w tym nawierzchni 
i rozwiązań, związanych z bezpieczeństwem ruchu kołowego i pieszego). 
 
Przez teren Gminy przebiega 9 dróg powiatowych: 
- 1 388 R  -  Trzciana–Nosówka-Zwięczyca, 
- 1 391 R  -  Iwierzyce-Zgłobień-Przybyszówka-Rzeszów, 
- 1 405 R  -  Zarzecze – Siedliska, 
- 1 406 R  -  Czudec – Lutoryż, 
- 1 407 R  -  Niechobrz – Mogielnica, 
- 1 408 R -  Niechobrz-Boguchwała, 
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- 1 409 R  -  Zwięczyca-Niechobrz-Czudec, 
- 1 434 R  -  Błędowa Zgłobeńska-Zgłobień-Niechobrz. 

 
Drogi powiatowe znajdują się w utrzymaniu Zarządu Dróg Powiatowych w 

Rzeszowie. Są one przeważnie o szerokości 5,5 m, bez utwardzonych poboczy. Wydzielone 
ciągi ruchu pieszych istnieją jedynie fragmentarycznie w Boguchwale i Zwięczycy. Stan 
nawierzchni jest tu zadawalający, lecz wymaga sukcesywnej poprawy. Niezbędne, z uwagi na 
natężenie ruchu samochodowego, jest budowanie nowych odcinków chodników oraz 
bezpiecznych, oświetlonych przejść dla pieszych. 
 
 Gęstość dróg powiatowych na terenie gminy Boguchwała wynosi 62 km/100 km2 i jest 
zdecydowanie wyższa od średniej w województwie podkarpackim, wynoszącej 37 km/100 
km2. Gęstość dróg gminnych na terenie gminy wynosi 103 km/100 km2 i jest również wyższa 
od średniej województwa podkarpackiego, wynoszącej 41 km/100 km2. Ze względu na dużą 
ilość dróg powiatowych i gminnych gęstość dróg jest zadowalająca i wystarczająca do 
prawidłowej obsługi komunikacyjnej obszaru gminy. 
  

Stosunkowo dobrze rozwinięty układ komunikacyjny gmina zawdzięcza, między 
innymi, niedużej  odległości  od  Rzeszowa,  będącego  ważnym  węzłem połączeń 
drogowych i kolejowych. Obecny układ sieci drogowej powstał dzięki kolejnym etapom 
modernizacyjnym istniejących w przeszłości dróg, polegających na wzmacnianiu, 
poszerzaniu i ulepszaniu nawierzchni. Wynikiem takiego działania jest fakt, że obecna sieć 
dróg w gminie nie na całej długości posiada parametry odpowiednie do funkcji i klasy drogi 
oraz sukcesywnie wzrastającego natężenia ruchu.  

Porównanie wszystkich dróg na obszarze gminy pod względem rodzaju nawierzchni 
wskazuje, że około 85 % dróg powiatowych i 34 % dróg gminnych posiada nawierzchnię 
twardą ulepszoną natomiast około 15% dróg powiatowych i 66 % dróg gminnych nie 
ulepszoną lub gruntową. Brak drożności spowodowany jest przede wszystkim złym stanem 
technicznym nawierzchni i obiektów mostowych, ograniczeniami prędkości wskutek 
intensywnej obudowy dróg i brakiem wymaganych parametrów technicznych. 
 
Komunikacja zbiorowa 
 Obszar gminy obsługiwany jest komunikacją podmiejską MPK Rzeszów i PKS. 
W roku 2004 utworzono nową linię prywatną relacji Rzeszów – Zarzecze. Gmina posiada 
dobry system przewozów pasażerskich i bardzo dobre połączenia komunikacyjne 
z Rzeszowem. Wszystkie miejscowości na terenie gminy są obsługiwane komunikacją 
zbiorową. 
 Miejscowości, które posiadają najlepsze połączenia komunikacją zbiorową z 
Rzeszowem (średnia częstotliwość kursów do 30 min.) to Boguchwała, Zwięczyca, Lutoryż, 
Kielanówka, rzadsze połączenia (średnia częstotliwość kursów powyżej 60 min.) posiadają 
miejscowości Zgłobień, Wola Zgłobieńska, Nosówka, Niechobrz, Racławówka, Mogielnica, 
Błędowa Zgłobieńska, Zarzecze. 
 
Wodociągi i kanalizacja 

Wszystkie miejscowości gminy posiadają zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej 
komunalnej. Część z nich zaopatrywana jest z ujęcia powierzchniowego wody dla Rzeszowa -
„Zwięczyca”, część z ujęć wód podziemnych, zasilających gminne wodociągi. Miejscowości 
zasilane z sieci wodociągowej Rzeszowa to Boguchwała (północna i środkowa część), 
Zwięczyca, Racławówka i Niechobrz Dolny.  Miejscowości zasilane z gminnej sieci 
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wodociągowej to: Lutoryż, Zarzecze, Zgłobień, Wola Zgłobieńska, Nosówka, Boguchwała ( 
południowa część ) oraz Niechobrz Górny.  

Na terenie gminy funkcjonują 3 ujęcia wód podziemnych oraz ujęcie wód 
powierzchniowych.  

W miejscowości Zwięczyca znajdują się ujęcia powierzchniowe wody z rzeki Wisłok 
ze stacjami uzdatniania wody „Zwięczyca I” i „Zwięczyca II”, które dostarczają wodę dla 
Rzeszowa. Eksploatacją ich zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji, oddział Rzeszowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rzeszowie. Łączna 
wydajność tych ujęć wynosi 84,0 tys. m3/d .  Proces uzdatniania wody opiera się na wstępnym 
ozonowaniu wody surowej, koagulacji, filtracji i dezynfekcji. Wstępne ozonowanie wody 
surowej wprowadzone w 1998 roku umożliwiło znaczące ograniczenie dawki wyjściowej 
chloru, stosowanego do dezynfekcji w procesie technologicznym a także poprawę własności 
organoleptycznych wody uzdatnionej. 

Ujęcie wód podziemnych i stacja uzdatniania wody w Lutoryżu pracuje w oparciu o 
cztery studnie głębinowe, o łącznej wydajności 62,00 m3/h. Proces uzdatniania polega na 
napowietrzaniu, odżelazianiu oraz odmanganianiu na filtrach żwirowo-piaskowych. Woda 
uzdatniona tłoczona jest do sieci, z której zaopatrywane są w wodę wsie: Lutoryż, Zarzecze i 
Boguchwała (ul. Tkaczowa, Partyzantów i Polna). Z tego ujęcia sprzedawana jest woda 
również dla wsi Babica w gminie Czudec. 

Ujęcie wód podziemnych i stacja uzdatniania wody w Woli Zgłobieńskiej pracuje w 
oparciu o trzy studnie głębinowe o łącznej wydajności 40,00 m3/h. Uzdatnianie wody odbywa 
się poprzez napowietrzanie, odżelazianie i odmanganianie na filtrach żwirowo-piaskowych. 
Woda uzdatniona tłoczona jest do sieci wodociągowej zasilającej wsie: Wola Zgłobieńska, 
Zgłobień, Nosówka, Kielanówka i fragment Zwięczycy (ul. Graniczna). 

Ujęcie wód podziemnych i stacja uzdatniania wody Niechobrz - Góra, usytuowane po 
północnej stronie drogi, pracuje w oparciu o jedną studnię głębinową o wydajności 12,00 
m3/h. Woda jest dobrej jakości pod względem flzyko-chemicznym i nie wymaga uzdatniania, 
jedynie podlega dezynfekcji. Woda dostarczana jest dla wsi Niechobrz-Góra, Niechobrz-
Granice i Niechobrz-Kąty . 
Wszystkie ujęcia głębinowe eksploatowane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Boguchwale. 
ZGK sprzedaje wodę w ilości około 17 400 m3/rok do miejscowości Babica w gminie 
Czudec. 
 
Tabela 4. Stan infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej (30.04.2004) 

Wyszczególnienie 
 

Jednostka 
miary 

Ogółem w tym 
komunalne 

Stacje uzdatniania wody szt. 4 4
Sieć wodociągowa km. 221,60 177,80

szt. 5.673,00 4125,00Przyłącza prowadzące do budynków / 
gospodarstw km. 122,85 97,90
Zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej km. 202,00 202,00
Przepompownie szt. 51,00 51,00

szt. 1.577,00 1.577,00Przykanaliki prowadzące do budynków / 
gospodarstw km. 19,00 19,00
Źródło: Urząd Gminy Boguchwała  2004 
 

Gmina posiada opracowaną dokumentację budowlaną wraz z prawomocnymi 
decyzjami – pozwoleniami na budowę na kanalizację sanitarną dla wszystkich sołectw. 
Zakłada ona wybudowanie 366 km kolektorów grawitacyjnych i tłocznych oraz 64 pompowni 
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sieciowych co pociąga za sobą konieczność wydatkowania 54.725.000,00 zł. Do zakończenia 
budowy kanalizacji w Gminie pozostaje jeszcze  164,00 km kolektorów wraz z uzbrojeniem 
za kwotę około 27.446.000,00 zł.  Wszystkie ścieki z terenu całej gminy kierowane są do 
oczyszczalni miejskiej w Rzeszowie.  
Do zakończenia budowy wodociągów pozostało jeszcze 2,97 km sieci oraz 0,544 km 
przyłączy. Orientacyjny koszt realizacji wyniesie 104.000,00 zł.  
 
Gazownictwo 

Wszystkie miejscowości w gminie Boguchwała mają zaopatrzenie w gaz ziemny z 
sieci krajowej. Gazociągiem źródłowym jest rurociąg wysokiego ciśnienia O 150 mm CN 6,3 
Mpa relacji Przybyszówka - Boguchwała - Babica. Gaz ziemny o wysokim ciśnieniu 
doprowadzony jest do stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia o przepustowości 5000 Nm3/h, 
usytuowanej w Boguchwale. Tam redukowany jest na średnie ciśnienie i rurociągiem o 
średnicy 100 mm doprowadzony do stacji redukcjno-pomiarowej II stopnia. Ze stacji 
wyprowadzona jest sieć niskoprężna na teren miejscowości Boguchwała, z podłączeniem 
poszczególnych odbiorców. 

Pozostałe miejscowości zgazyfikowane są techniką średniego ciśnienia z 
zastosowaniem indywidualnych reduktorów domowych. Sieć gazowa średnioprężna 
wyprowadzona jest ze stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia usytuowanej w miejscowości 
Racławówka. Stacja ta o przepustowości 3200 Nm3/h zasilana jest gazociągiem 
wysokoprężnym, stanowiącym odgałęzienie od gazociągu relacji Przybyszówka - 
Boguchwała -Babica . 

Gaz ziemny używany jest do celów konsumpcyjnych i grzewczych. Około 66% 
mieszkańców Gminy korzysta z sieci gazu ziemnego, a w poszczególnych miejscowościach 
procentowa ilość domów podłączonych do sieci gazowej przedstawia się następująco : 

- Boguchwała  85,3 % 
- Kielanówka  82,7 % 
- Lutoryż  73,1 % 
- Mogielnica  66,8 % 
- Niechobrz  53,2 % 
- Nosówka  59,3 % 
- Racławówka  78,9 % 
- Wola Zgłobieńska 39,2 % 
- Zarzecze  58,8 % 
- Zgłobień  49,1 % 
- Zwięczyca                  77,5% 

 
Sieć na terenie gminy składa się z 198 816 m gazociągu średniego ciśnienia oraz 5027 

m niskiego ciśnienia. Łącznie podłączonych jest do niej 4440 użytkowników, w tym na 
potrzeby ogrzewania 1760. Sieć wybudowana w latach 70-tych, z uwagi na swoje przekroje, 
nie zapewnia przesyłu gazu dla wszystkich zainteresowanych. Często umożliwia tylko pobór 
gazu dla celów związanych z przygotowaniem posiłków. W latach 2003-2005 Zakład 
Gazowniczy w Rzeszowie planuje, dla zapewnienia dostawy gazu w szerszym zakresie, 
modernizację sieci w miejscowościach: Boguchwała, Zwięczyca, Racławówka, Kielanówka 
na 8000 metrach istniejącej sieci. Pierwszy etap prac został zrealizowany w latach 2003-2004 
w Boguchwale i Zwięczycy. 
Sieć wysokiego ciśnienia przewidziana jest do modernizacji. Zmieniona zostanie również 
strefa ochronna z 15 do 4 m, co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności wielu terenów 
pod względem zabudowy. 
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Złoża ropy naftowej i gazu ziemnego  

Na terenie gminy Boguchwała znajduje się złoże ropy naftowej, zlokalizowane 
w rejonie wsi Nosówka. Dla złoża utworzony został obszar górniczy „Nosówka”. Ropa z tego 
złoża jest ropą parafinową i bezsiarkową. Aktualnie jest wydobywana z odwiertu Nr 7 
i przesyłana rurociągiem do kopalni usytuowanej w południowej części wsi Nosówka. Ropa 
wywożona jest autocysternami i sprzedawana do Rafinerii Ropy w Jaśle .  

W północnej części gminy, na terenie wsi Kielanówka i Zwięczyca znajduje się złoże 
gazu ziemnego, dla którego został utworzony obszar górniczy „Kielanówka - Rzeszów l”. 
 
Gospodarka odpadami 

Gmina Boguchwała objęta jest zorganizowanym systemem usuwania odpadów 
komunalnych. Najlepiej problem ten jest rozwiązany we wsiach Boguchwała, Zarzecze i 
Zwięczyca (wskaźnik zawartych umów jest w granicach od 75 do 85 %), najgorzej we wsiach 
Wola Zgłobieńska i Zgłobień (wskaźnik zawartych umów wynosi średnio 45 %) . Ogółem na 
4452 gospodarstwa domowe umowę na wywóz śmieci podpisało 2650 dostawców, co stanowi 
60%.  

Usuwaniem odpadów komunalnych zajmują się dwa przedsiębiorstwa, są to Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Boguchwale oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej w Rzeszowie. Odpady są wywożone na wysypisko w Kozodrzy  - Gmina Ostrów 
(około 60 km). Od roku 2003 na terenie Gminy prowadzona jest segregacja odpadów w 
zakresie obioru szkła białego, kolorowego i tworzyw sztucznych. Okresowo dokonywany jest 
odbiór odpadów wielkogabarytowych. Na terenie gminy funkcjonuje skup złomu. 
Niekorzystnym zjawiskiem jest występowanie „dzikich wysypisk”, które są systematycznie 
likwidowane. 
 
Elektroenergetyka 

Na terenie gminy zlokalizowany jest jeden z głównych węzłów energetycznych 
województwa podkarpackiego. Jest nim stacja redukcyjna 220 /l 10 730 715 kV. Zasilanie 
stacji odbywa się liniami wysokiego napięcia: 220 kV z Chmielowa koło Tarnobrzega i 110 
kV z elektrowni Stalowa Wola. Stacja jest źródłem zasilania dla sieci 110 kV, 
wyprowadzonych do głównych punktów zasilania w Sędziszowie, Strzyżowie, Dynowie, 
Łańcucie i Rzeszowie. 
Z rozdzielni sieciowej średniego napięcia wyprowadzonych jest szereg linii magistralnych 30 
i 15 kV stanowiących trzony sieci terenowych gmin sąsiednich. 

Tranzytowo przez teren gminy przebiega trasa linii 400 kV relacji Widełka - Krosno 
Linia ta jest fragmentem krajowego systemu zasilania najwyższych napięć i nie bierze 
bezpośrednio udziału w obsłudze gminy. 
Zasilanie odbiorców lokalnych odbywa się ze stacji transformatorowych średniego na niskie 
napięcie, które są źródłem mocy dla sieci konsumpcyjnej i oświetleniowej niskiego napięcia. 
Stacje transformatorowe są przeważnie w wykonaniu napowietrznym, słupowe, 
z transformatorami o zróżnicowanych mocach od 50 do 250 kVA . 
Nasycenie urządzeń transformatorowych i sieci s/n i n/n pokrywa zapotrzebowanie odbiorców 
indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw. Konieczność budowy nowych zaistnieje 
w przypadku powstania większych kompleksów budynków mieszkalnych (Boguchwała 
Koreja) lub w miejscowościach o dużym ruchu budowlanym (Boguchwała, Zwięczyca, 
Kielanówka). W latach 1996-1998 przeprowadzono istotną modernizację sieci energetycznej 
obejmującą wymianę 10 transformatorów oraz słupów energetycznych i przewodów 
zasilających w miejscowościach: Boguchwała, Niechobrz, Kielanówka, Racławówka, 
Zwięczyca.  
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 Przy obecnym stanie sieci nie napotkano problemów z uzyskaniem warunków 
technicznych na dostawę energii. Gmina na koszt własny buduje i ponosi koszty eksploatacji 
oświetlenia ulicznego przy drogach krajowych, powiatowych i gminnych. Ogółem 
oświetlenie obsługiwane jest z 84 stacji TRAFO o łącznej mocy 245 kW wg taryfy C11. 
Zainstalowanych jest 1269 opraw w tym 10 % to oprawy rtęciowe.  Czas oświetlenia wg 
tabeli krajowej włączeń i wyłączeń regulują zegary czasowe zainstalowane na każdym 
obwodzie. Oświetlenie funkcjonuje od zmierzchu do godziny 030. Stan techniczny opraw 
często w wyniku blisko 20 letniej eksploatacji jest zły i wymaga zmian. 
 
Tabela 5. Wykaz urządzeń oświetlenia drogowego 

Lp. Miejscowość Ilość stacji  
TRAFO 

Ilość opraw 

1. Boguchwała 20 323 
2. Kielanówka 8 90 
3. Lutoryż 5 116 
4. Mogielnica  5 52 
5. Niechobrz 12 194 
6. Nosówka 5 69 
7. Racławówka 7 101 
8. Wola Zgłobieńska 7 103 
9. Zarzecze 2 28 
10. Zgłobień 7 74 
11. Zwięczyca 9 126 

RAZEM 87 1276 
Źródło: Urząd Gminy Boguchwała  2004 
 
 
Telekomunikacja 

W latach 1996 – 1997 została przeprowadzona kompleksowa telefonizacja gminy. 
System łączności przewodowej opiera się o sieć centrali cyfrowych, zlokalizowanych 
w miejscowościach: Boguchwała, Zwięczyca, Niechobrz, Zgłobień, Kielanówka. Łączna 
pojemność central wynosi 4850 abonentów. W chwili obecnej nie ma problemów 
z uzyskaniem numerów. Sieci abonenckie obsługujące bezpośrednio odbiorców są 
w wykonaniu napowietrznym, niekiedy jako kable samonośne, podwieszone na 
autonomicznych konstrukcjach wsporczych lub wspólnych z sieciami napowietrznymi 
niskiego napięcia. Część abonentów połączona jest z koncentratorami systemem kabli 
ziemnych, układanych bezpośrednio w ziemi, lub w kanalizacji teletechnicznej 
wielootworowej. W poszczególnych wsiach kanalizacja prowadzona jest krótkimi odcinkami, 
głównie na wyjściach z koncentratorów. 

Wzdłuż gminy, w pasie drogowym drogi krajowej nr 9 ułożone są kable telefonii 
międzymiastowej Rzeszów - Krosno - Słowacja i kabel magistralny, światłowodowy 
Rzeszów - Strzyżów. 
Stałe łącza do internetu można wykonać w miejscowościach Boguchwała i Zwięczyca. W 
Boguchwale z SDI korzysta 100 abonentów. W każdej chwili można podłączyć kolejnych 
250. Gorzej przedstawia się sytuacja w Zwięczycy. Na 30 możliwych podłączeń 
wykorzystanych jest 27. Kolejne podłączenia na terenie gminy wiążą się z koniecznością 
rozbudowy lub budowy sieci telefonicznej. Prace modernizacyjne prowadzone przez 
Telekomunikację Polską S.A. umożliwią korzystanie ze stałych łączy w Kielanówce w 2004 
r. dla 32-64 abonentów, oraz w roku 2005 w miejscowościach Zgłobień i Niechobrz.  
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Nieruchomości komunalne 
 
Tabela 6. Wykaz budynków komunalnych gminy 

Liczba  budynków  
L.p. 

 
Sołectwo Szkoły Domy 

Kultury 
Domy 

nauczyciela  
i mieszkalne

Budynki 
gosp. i 

techniczne 

Budynki 
pozostałe

Budynki 
razem 

1. Boguchwała 1 1 2 1 4 9
2. Kielanówka 1 1 0 1 2 5
3. Lutoryż 1 1 0 1 0 3
4. Mogielnica  1 0 0 0 0 1
5. Niechobrz 2 2 1 0 3 8
6. Nosówka 1 1 1 0 3 6
7. Racławówka 2 0 0 0 1 3
8. Wola Zgłobieńska 1 0 0 1 2 4
9. Zarzecze 1 1 0 0 0 2
10. Zgłobień 1 1 1 0 7 10
11. Zwięczyca 1 1 1 1 3 7
12. RAZEM 13 9 6 5 25 58

Źródło: Urząd Gminy Boguchwała  2004 
 

Ważnym problemem do rozwiązania jest uregulowanie stanu prawnego budynków 
i budowli użytkowanych przez jednostki organizacyjne gminy. Należą do nich: 
1. Lutoryż: 
- dwa przystanki murowane położone w pasie drogowym drogi krajowej określonej 
w operacie ewidencji gruntów nr dz. 1697 wł. Skarb Państwa - władający Generalna Dyrekcja 
Dróg Publicznych Oddział Wschodni w Rzeszowie. 
2. Mogielnica: 
-  GOK budynek będący własnością Gminy Boguchwała; położony na działce nr 1032 
będącej własnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogielnicy /KW/ - działka  na wniosek jej 
właściciela mogłaby  być przekazana na rzecz Gminy Boguchwała. 
3. Niechobrz:  
 - pawilon sportowy na stadionie usytuowany na dz. 541 stanowiącej zasób gruntów  
państwowych - w trakcie komunalizacji. 
- kioskoprzystanek /pod lasem/ usyt. na działce nr.2140 będącej we władaniu Powiatowego 
Zarządu Dróg Publicznych. 
4. Racławówka:  
- Dom Ludowy  - budynek usytuowany na dz. 568/2, 568/3 stanowiącej własność Kółka 
Rolniczego w Racławówce /KW/ - możliwość przejęcia w formie negocjacji, 
- kioskoprzystanek  zlokalizowany na dz. 751 – własność Gminy Boguchwała /końcowa faza 
komunalizacji/. 
- „Zabierzanka” zlokalizowana na dz. 132 będącej we władaniu Gminy Boguchwała – nie 
skomunalizowana z powodu braku dokumentów. 
5. Wola Zgłobieńska: 
 - Dom Ludowy – budynek położony na dz. 555 będącej we władaniu Inspektoratu Oświaty 
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, przewidywany do skomunalizowania. 
- kioskoprzystanek zlokalizowany na dz. 1167 będącej we władaniu Gminy Boguchwała 
przewidziany do komunalizacji. 
6. Zarzecze: 
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- 2 przystanki murowane zlokalizowane w pasie drogi krajowej o nr dz. 24 będącej we 
władaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych - Oddział w Rzeszowie. 
7. Zwięczyca:  
- 2 przystanki murowane położone w pasie drogi krajowej określonej nr dz. 1255 będącej we 
władaniu GDDP – Oddział w Rzeszowie. 
 

Ponadto Gmina jest właścicielem  893  działek o łącznej powierzchni 116,16  ha.  W 
rozbiciu na sołectwa ich liczbę i powierzchnię przedstawia tabela.  
 
Tabela 7. Działki w posiadaniu gminy 

 
Lp 

 

 
Miejscowość 

 
Powierzchnia 

 

 
Liczba działek 

1. Boguchwała 22,2796 175
2 Kielanówka 6,0287 55
3 Lutoryż 5,6600 77
4 Mogielnica 3,8929 40
5 Niechobrz 18,2722 227
6 Racławówka 5,1900 37
7 Nosówka 5,3732 41
8 Wola Zgłobieńska 7,2168 23
9 Zgłobień 15,1866 135
10 Zarzecze 3,0000 16
11 Zwięczyca 24,0600 67
 Suma 116,1600 893
Źródło: Urząd Gminy Boguchwała  2004 
 
Do komunalizacji przeznaczonych jest 587 działek o łącznej powierzchni 101.65 ha.  
 
Tabela 8. Działki do komunalizacji 

Źródło: Urząd Gminy Boguchwała  2004 
 

Wartość prac związanych z komunalizacją powyższych działek wyniesie około 
305.000,00 zł. Przeprowadzenie tych działań jest niezbędne dla umożliwienia modernizacji i 
budowy nowych dróg oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na te cele. 

Lp Miejscowość Powierzchnia w (ha) Działka (sztuki) 

1. Boguchwała 8,82 ha 53 dz.
2. Kielanówka 3,00 ha 1  dz.
3. Lutoryż 7,95 ha 49 dz.
4. Mogielnica 5,30 ha 27 dz.
5 Niechobrz 11.59 ha 78 dz.
6. Nosówka 9,29 ha 40 dz.
7. Racławówka 5,88 ha 35 dz.
8. Wola Zgłobieńska 24,46 ha 172 dz.
9. Zarzecze 2,08 ha 11 dz.
10. Zgłobień 16,93 ha 82 dz.
11. Zwięczyca 6,35 ha 39 dz.
Razem 101,65 ha 587 dz.
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Rolnictwo 
Gmina Boguchwała posiada w większości dobre warunki klimatyczno-glebowe do 

rozwoju produkcji rolniczej. Średnia roczna temperatura powietrza w 1997 roku wynosiła 7,8 
C,  a w okresie wegetacji  14,0° C. Drugim czynnikiem decydującym o poziomie plonów w 
gminie jest ilość i rozkład opadów w poszczególnych miesiącach w roku. W okresie wegetacji 
występuje duża zmienność opadów.  

Na terenie gminy dominują gleby bardzo dobre i dobre tj. od I do III klasy 
bonitacyjnej, stanowiące prawie 88 % gruntów ornych, o uregulowanych stosunkach wodno - 
powietrznych Gleby o średniej produkcyjności tj. IV klasy bonitacyjnej - 11,1%, a gleby o 
najniższej produkcyjności tj.  V i VI klasy bonitacyjnej  nie mają praktycznie żadnego 
znaczenia, gdyż zajmują około l % gruntów ornych.  

W procesie planowania przestrzennego prawie cały obszar gminy za wyjątkiem  63 ha 
wymaga ochrony z rolniczego punktu widzenia i wskazuje na konieczność uzyskiwania 
zgody Ministra Rolnictwa dla gruntów od I do III klasy bonitacyjnej i zgody Wojewody na 
wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów klasy IV i przeznaczanie ich na cele nierolnicze. 
 
Tabela 9. Klasy bonitacyjne gleb gruntów ornych w gminie Boguchwała 

Klasa bonitacyjna ha % 
I 106 1,7
II 1224 20,1
III a 2808 46,2
III b 1211 19,9
IV a 528 8.7
IV b 148 2,4
V 61 1,0
VI 1
VI z 1
Razem 9619 100,0
Źródło: Urząd Gminy Boguchwała  2004 

 
Zdecydowana większość użytków zielonych ma bardzo dobre i dobre gleby zaliczane 

od II do IV klasy bonitacyjnej, a niewiele ponad 1% zaliczanych jest do klasy V i VI. Gleby 
klas najwyższych tworzą urodzajne pszenne bardzo dobre, pszenne dobre i pszenne wadliwe 
kompleksy glebowe, nadające się pod uprawę wszystkich wymagających roślin. Kompleksy 
te łącznie zajmują 81,6 % gruntów ornych. Biorąc pod uwagę strukturę zasiewów stwierdzić 
można, że niestety warunki te nie są w pełni wykorzystywane. 

Czynnikami ograniczającymi możliwości produkcyjne gleb są przede wszystkim 
wysoki stopień kwasowości, który wskazuje że 89% gleb wymaga wapnowania, niska 
zawartość podstawowych składników pokarmowych, a w szczególności fosforu i potasu oraz 
niektórych mikroelementów, wynikająca między innymi z niskiego poziomu nawożenia, 
nieuregulowane stosunki wodno - powietrzne (około 25% gleb wymaga melioracji) oraz 
poziom wiedzy fachowej rolników, duże rozdrobnienie a może przede wszystkim ogólnie 
niekorzystna sytuacja ekonomiczna gospodarstw. 

Biorąc pod uwagę całokształt warunków naturalnych mających wpływ na poziom 
produkcji rolniczej wg oceny IUNG Puławy stwierdzić należy, że gmina ma bardzo korzystne 
warunki naturalne do produkcji rolniczej. Składa się na to przede wszystkim wysoka wartość 
wskaźnika jakości i przydatności rolniczej gleb, wskaźnika agroklimatu. Wartość wskaźnika 
jakości rolniczej przestrzeni obniża jednak wskaźnik rzeźby terenu, który ze względu na duże 
zróżnicowanie ukształtowania terenu w zachodniej części gminy, a szczególnie w 
miejscowościach Niechobrz, Wola Zgłobieńska, Lutoryż ogranicza możliwości uprawy 



 29

i wpływa niekorzystnie na mechanizację prac. Ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej wynosi 93,8 punktów (czwarte miejsce w byłym województwie rzeszowskim). 
 
Gospodarka 

Główni pracodawcy na terenie gminy to: Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej 
ZAPEL S.A. w Boguchwale, Urząd Gminy w Boguchwale, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Boguchwale, Zakład Naprawy Samochodów w Boguchwale oraz Zakład 
Uzdatniania Wody nr 1 i nr 2 w Zwięczycy. 
Poniżej w tabelach przedstawiony został profil usług prowadzonych przez przedsiębiorców w 
poszczególnych sołectwach gminy. 
 
Tabela 10. Profil usług w Gminie Boguchwała – sołectwo Boguchwała 

Rodzaj działalności Liczba zarejestrowanych podmiotów  
Handel  124
w tym: 
Handel obwoźny 34
Handel stacjonarny 90
Usługi 244
w tym: 
Usługi remontowo – budowlane 36
Usługi fryzjerskie 8
Usługi transportowe 24
Usługi stolarskie i tartaczne 3
Usługi gastronomiczne i hotelarskie 9
Usługi motoryzacyjne, mechanika 13
Usługi elektroinstalacyjne i elektromechaniczne 7
Usługi medyczne 20
Usługi krawieckie i kuśnierskie 8
Usługi rachunkowe 5
Usługi RTV i teleinformatyczne 5
Usługi instalacyjne wod-kan, gaz i c.o. 5
Usługi szewskie i pantoflarstwo 1
Usługi ślusarsko – tokarskie 2
Usługi geodezyjne 1
Usługi ubezpieczeniowe 9
Usługi pozostałe  88
Produkcja 20
w tym: 
Produkcja spożywcza 2
Produkcja materiałów budowlanych 4
Produkcja galanterii 1
Działalność produkcyjna pozostała 13
Razem: 388
 Źródło: Urząd Gminy Boguchwała  2004 
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Tabela 11. Profil usług w Gminie Boguchwała- sołectwo Lutoryż 

Rodzaj działalności Liczba zarejestrowanych podmiotów  
Handel  24
w tym: 
Handel obwoźny 5
Handel stacjonarny 19
Usługi 36
w tym: 
Usługi remontowo – budowlane 8
Usługi fryzjerskie 1
Usługi transportowe 3
Usługi stolarskie i tartaczne 2
Usługi motoryzacyjne, mechanika 2
Usługi medyczne 1
Usługi rachunkowe 1
Usługi RTV i teleinformatyczne 1
Usługi ślusarsko – tokarskie 1
Usługi ubezpieczeniowe 1
Usługi pozostałe 15
Produkcja 4
w tym: 
Produkcja spożywcza 1
Działalność produkcyjna pozostała 3
Razem: 64
Źródło: Urząd Gminy Boguchwała  2004 
 
Tabela 12. Profil usług w Gminie Boguchwała - sołectwo Kielanówka 

Rodzaj działalności Liczba zarejestrowanych podmiotów 
Handel  20
w tym: 
Handel obwoźny 6
Handel stacjonarny 14
Usługi 30
w tym: 
Usługi remontowo – budowlane 8
Usługi transportowe 5
Usługi stolarskie i tartaczne 2
Usługi motoryzacyjne, mechanika 3
Usługi instalacyjne wod-kan, gaz i c.o. 3
Usługi ślusarsko – tokarskie 1
Usługi ubezpieczeniowe 1
Usługi pozostałe 7
Produkcja 4
w tym: 
Produkcja spożywcza 2
Działalność produkcyjna pozostała 2 
Razem: 54 
Źródło: Urząd Gminy Boguchwała  2004 
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Tabela 13. Profil usług w Gminie Boguchwała- sołectwo Mogielnica 

Rodzaj działalności Liczba zarejestrowanych podmiotów  
Handel  11
w tym: 
Handel obwoźny 2
Handel stacjonarny 9
Usługi 19
w tym: 
Usługi remontowo – budowlane 3
Usługi – roboty leśne 2
Usługi transportowe 1
Usługi stolarskie i tartaczne 4
Usługi krawieckie i kuśnierskie 2
Usługi instalacyjne wod-kan, gaz i c.o. 2
Usługi ciesielskie  1
Usługi ubezpieczeniowe 2
Usługi pozostałe 2
Produkcja 3
w tym: 
Produkcja spożywcza 1
Działalność produkcyjna pozostała 2
Razem: 33
Źródło: Urząd Gminy Boguchwała  2004 
 
Tabela 14. Profil usług w Gminie Boguchwała - sołectwo Niechobrz 

Rodzaj działalności Liczba zarejestrowanych podmiotów 
Handel  39
w tym: 
Handel obwoźny 12
Handel stacjonarny 27
Usługi 56
w tym: 
Usługi remontowo – budowlane 6
Usługi – roboty leśne 1
Usługi transportowe 10
Usługi stolarskie i tartaczne 2
Usługi gastronomiczne i hotelarskie 1
Usługi motoryzacyjne, mechanika 2
Usługi elektroinstalacyjne i elektromechaniczne 1
Usługi medyczne 2
Usługi krawieckie i kuśnierskie 6
Usługi rachunkowe 2
Usługi RTV i teleinformatyczne 1
Usługi instalacyjne wod-kan, gaz i c.o. 1
Usługi ślusarsko – tokarskie 1
Usługi ubezpieczeniowe 4
Usługi pozostałe 16
Produkcja 8
w tym: 
Produkcja spożywcza 2
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Rodzaj działalności Liczba zarejestrowanych podmiotów 
Produkcja materiałów budowlanych 1
Produkcja galanterii 
Produkcja artykułów metalowych 
Działalność produkcyjna pozostała 5
Razem: 103
Źródło: Urząd Gminy Boguchwała  2004 
 
Tabela 15. Profil usług w Gminie Boguchwała - sołectwo Nosówka 

Rodzaj działalności Liczba zarejestrowanych podmiotów 
Handel  16
w tym: 
Handel obwoźny 6
Handel stacjonarny 10
Usługi 28
w tym: 
Usługi remontowo – budowlane 6
Usługi transportowe 11
Usługi stolarskie i tartaczne 2
Usługi motoryzacyjne, mechanika 1
Usługi instalacyjne wod-kan, gaz i c.o. 3
Usługi ślusarsko – tokarskie 2
Usługi pozostałe 3
Produkcja 4
w tym: 
Produkcja spożywcza 1
Produkcja materiałów budowlanych 1
Produkcja galanterii 
Produkcja artykułów metalowych 
Działalność produkcyjna pozostała 2
Razem: 48
Źródło: Urząd Gminy Boguchwała  2004 
 
Tabela 16. Profil usług w Gminie Boguchwała - sołectwo Racławówka 

Rodzaj działalności Liczba zarejestrowanych podmiotów 
Handel  19
w tym: 
Handel obwoźny 2
Handel stacjonarny 17
Usługi 27
w tym: 
Usługi remontowo – budowlane 4
Usługi transportowe 10
Usługi motoryzacyjne, mechanika 1
Usługi elektroinstalacyjne i elektromechaniczne 2
Usługi RTV i teleinformatyczne 1
Usługi ślusarsko – tokarskie 1
Usługi ubezpieczeniowe 1
Usługi pozostałe 7
Produkcja 3
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Rodzaj działalności Liczba zarejestrowanych podmiotów 
w tym: 
Produkcja materiałów budowlanych 1
Działalność produkcyjna pozostała 2
Razem: 49
Źródło: Urząd Gminy Boguchwała  2004 
 
 
Tabela 17. Profil usług w Gminie Boguchwała - sołectwo Wola Zgłobieńska 

Rodzaj działalności Liczba zarejestrowanych podmiotów 
Handel  7
w tym: 
Handel obwoźny 4
Handel stacjonarny 3
Usługi 22
w tym: 
Usługi remontowo – budowlane 4
Usługi transportowe 3
Usługi stolarskie i tartaczne 8
Usługi motoryzacyjne, mechanika 1
Usługi instalacyjne wod-kan, gaz i c.o. 2
Usługi pozostałe 4
Produkcja 0
Razem: 29
Źródło: Urząd Gminy Boguchwała  2004 
 
Tabela 18. Profil usług w Gminie Boguchwała - sołectwo Zarzecze 

Rodzaj działalności Liczba zarejestrowanych podmiotów 
Handel  7
Usługi 13
w tym: 
Usługi remontowo – budowlane 3
Usługi fryzjerskie 1
Usługi transportowe 5
Usługi motoryzacyjne, mechanika 1
Usługi medyczne 1
Usługi instalacyjne wod-kan, gaz i c.o. 1
Usługi pozostałe 1
Produkcja 4
w tym: 
Produkcja spożywcza 1
Produkcja galanterii 2
Działalność produkcyjna pozostała 1
Razem: 24
Źródło: Urząd Gminy Boguchwała  2004 
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Tabela 19. Profil usług w Gminie Boguchwała - sołectwo Zgłobień 

Rodzaj działalności Liczba zarejestrowanych podmiotów 
Handel  14
w tym: 
Handel stacjonarny 14
Usługi 27
w tym: 
Usługi remontowo – budowlane 6
Usługi transportowe 4
Usługi stolarskie i tartaczne 3
Usługi gastronomiczne i hotelarskie 1
Usługi motoryzacyjne, mechanika 2
Usługi krawieckie i kuśnierskie 3
Usługi pozostałe 8
Produkcja 5
w tym: 
Produkcja spożywcza 1
Działalność produkcyjna pozostała 4
Razem: 46
Źródło: Urząd Gminy Boguchwała  2004 
 
Tabela 20. Profil usług w Gminie Boguchwała - sołectwo Zwięczyca 

Rodzaj działalności Liczba zarejestrowanych podmiotów 
Handel  43
w tym: 
Handel obwoźny 3
Handel stacjonarny 40
Usługi 96
w tym: 
Usługi remontowo – budowlane 14
Usługi fryzjerskie 1
Usługi transportowe 19
Usługi stolarskie i tartaczne 1
Usługi gastronomiczne i hotelarskie 3
Usługi kamieniarskie 3
Usługi motoryzacyjne, mechanika 4
Usługi medyczne 1
Usługi krawieckie i kuśnierskie 2
Usługi rachunkowe 1
Usługi RTV i teleinformatyczne 1
Usługi instalacyjne wod-kan, gaz i c.o. 4
Usługi szewskie i pantoflarstwo 1
Usługi ubezpieczeniowe 5
Usługi pozostałe 36
Produkcja 8
w tym: 
Produkcja spożywcza 1
Działalność produkcyjna pozostała 7
Razem: 147
Źródło: Urząd Gminy Boguchwała  2004 
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Dla całej gminy Boguchwała wielkości przedstawione zostały poniżej. 
 
Tabela 21. Profil usług w Gminie Boguchwała 

Rodzaj działalności Liczba zarejestrowanych podmiotów  
Handel  324
w tym: 
Handel obwoźny 54
Handel stacjonarny 270
Usługi 598
w tym: 
Usługi remontowo – budowlane 98
Usługi fryzjerskie 11
Usługi – roboty leśne 3
Usługi transportowe 95
Usługi stolarskie i tartaczne 23
Usługi gastronomiczne i hotelarskie 14
Usługi kamieniarskie 3
Usługi motoryzacyjne, mechanika 30
Usługi elektroinstalacyjne i elektromechaniczne 10
Usługi medyczne 25
Usługi krawieckie i kuśnierskie 21
Usługi rachunkowe 9
Usługi RTV i teleinformatyczne 9
Usługi instalacyjne wod-kan, gaz i c.o. 21
Usługi szewskie i pantoflarstwo 2
Usługi ciesielskie  1
Usługi ślusarsko – tokarskie 12
Usługi geodezyjne 1
Usługi ubezpieczeniowe 23
Usługi pozostałe 187
Produkcja 61
w tym: 
Produkcja spożywcza 12
Produkcja materiałów budowlanych 5
Produkcja galanterii 3
Działalność produkcyjna pozostała 41
Razem: 985
Źródło: Urząd Gminy Boguchwała  2004 
 

W strukturze zatrudnionych mieszkańców gminy dominują pracujący w usługach, 
następnie w handlu. Najmniejszy odsetek stanowią pracujący w przemyśle. 
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Problemy wynikające z rozwoju infrastruktury technicznej 
 
Droga krajowej nr 9: 
- trudności z włączeniem się do ruchu i przejściem przez jezdnię, głównie na odcinkach bez 
wydzielonych pasów manewrowych, 
- wzmożony poziom hałasu i brak urządzeń zabezpieczających, 
- brak wydzielonych ciągów ruchu pieszych na znacznej długości, 
- niedrożna kanalizacja deszczowa. 
 
Drogi powiatowe. 
- brak wydzielonych ciągów ruchu pieszego w terenach zabudowanych, 
- poprawa bezpieczeństwa ruchu głównie w rejonach skrzyżowań, 
- trudności w egzekwowaniu należytego utrzymania drogi przez zarządcę. 
 
Drogi gminne: 
- nieuporządkowany stan prawny, 
- konieczność weryfikacji sieci dróg gminnych publicznych, 
- niewłaściwy stan techniczny i użytkowy obiektów mostowych i przepustów, 
- brak lub zły stan nawierzchni utwardzonej na większości dróg, 
- konieczność budowy obiektów służących odprowadzaniu wód opadowych, 
- nienależyty stan oznakowania. 
 
Zagospodarowanie przestrzenne: 
- brak terenu zurbanizowanego mogącego stanowić centrum miejscowości (rynek) 
Boguchwała 
- brak ogólnych i szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
- przynależność do aglomeracji rzeszowskiej części gminy  
- brak terenów komunalnych i trudności z ich nabyciem, 
- wysoka wartość nieruchomości na cele komunalne, 
- wiodąca forma zagospodarowania – budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne na 
kilkunastu arowych działkach, 
- ograniczenia zagospodarowania z uwagi na funkcjonowanie stref ochronnych: 

1. ujęcia powierzchniowego wody dla miasta Rzeszowa 
2. ujęć wody głębinowej w Niechobrzu, Lutoryżu i Woli Zgłobieńskiej, 
3. strefa obszaru chronionego krajobrazu, 
4. strefy ochronne od linii wysokiego napięcia i gazociągu wysokiego ciśnienia, 
5. wysoka bonitacja gruntu, 
6. strefa zalewowa, 
7. strefa obszarów górniczych i związana z eksploatacją gazu i ropy naftowej, 

- brak bazy noclegowo – turystycznej w najbardziej atrakcyjnych rejonach gminy, 
- zły stan techniczny zabytków oraz brak ich promocji, 
- brak bazy informacyjno turystycznej, 
- niewykorzystane możliwości transportu drogowego i kolejowego, 
- zły stan techniczny stacji kolejowych i przejazdu kolejowego w Mogielnicy, 
- likwidowanie przez PKP niestrzeżonych przejazdów na drogach do pól, 
- konieczność rozdziału  ścieków deszczowych i komunalnych kanalizacji osiedlowej w 
Boguchwale, 
- konieczność modernizacji blisko 40 letniej sieci wodociągowej eksploatowanej przez 
MPWiK na terenie gminy, 
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- konieczność budowy własnych oczyszczalni ścieków z uwagi na wysoką cenę odbioru przez 
oczyszczalnię miasta Rzeszowa, 
- problemy z lokalizacją oczyszczalni ścieków na terenie gminy z uwagi na  ujęcie wody dla 
miasta Rzeszowa w Zwięczycy, oraz  własność odbiorników ścieków oczyszczonych, 
- konieczność skanalizowania pozostałej części gminy, 
- modernizacja ujęcia wody głębinowej w Niechobrzu, 
- konieczność modernizacji sieci gazowej z uwagi na pojawiające się obszary bez 
zapewnienia dostawy gazy lub dostawy w ograniczonym zakresie, 
- konieczność zorganizowania pełnej infrastruktury selektywnej zbiórki odpadów, 
- znacząca ilość osób fizycznych bez umowy na odbiór odpadów, 
- opór części mieszkańców z podłączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej, 
- nieuregulowany stan prawny części obiektów komunalnych i nieruchomości we władaniu 
bądź użytkowaniu gminy. 
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II. Propozycje działań służących poprawie sytuacji społeczno-gospodarczej 
gminy Boguchwała 
 
1. Działania przewidziane do realizacji w gminie  

 
Dla poprawnego rozwoju gminy koniecznym jest realizowanie inwestycji, które będą 

służyły poprawie sytuacji społeczno-gospodarczej na danym obszarze. Dlatego też każda 
jednostka administracyjna, w tym także gmina Boguchwała analizuje obecną sytuację, aby na 
tej podstawie określić zadania, jakie należy wykonać w przyszłości, które przyczynią się do 
rozwoju. Planowane działania gminy można podzielić na kilka rodzajów, według ich wpływu 
na poszczególne dziedziny życia społeczno-gospodarczego. 
 

a) Działania wpływające na poprawę warunków i jakości życia mieszkańców 
Bardzo często zadania te wiążą się bezpośrednio z działaniami wpływającymi na rozwój 
infrastruktury technicznej. Gmina Boguchwała, projektując zadania na przyszłość, stara się 
przede wszystkim brać pod uwagę dobro społeczności i dlatego sukcesywnie dąży do pełnego 
wyposażenia gminy w infrastrukturę techniczną, która poprawiłaby warunki i jakość życia 
mieszkańców, a z drugiej strony przyczyniłaby się do poprawy atrakcyjności tego terenu 
zarówno pod względem inwestycyjnym (przyciąganie nowych przedsiębiorstw, które dałyby 
mieszkańcom gminy nowe miejsca pracy), turystycznym (możliwość rozwijania m.in. 
aktywnej turystyki weekendowej) jak i mieszkaniowym (nowi mieszkańcy budujący tu swoje 
domy). 
 

b) Działania wpływające na rozwój infrastruktury technicznej 
Wszelkie działania związane z infrastrukturą techniczną są na ogół podstawowym rodzajem 
zadań inwestycyjnych, realizowanych przez gminę. Należy do nich przede wszystkim: 
równomierne uzbrajanie terenów gminy Boguchwała (sieci kanalizacyjne, wodociągowe, 
gazownicze), budowa /modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa i remonty dróg 
gminnych, itp. Boguchwała, podobnie jak większość jednostek zmierza do stworzenia pełnej 
infrastruktury technicznej na swoim obszarze. Z uwagi na fakt, iż tereny te są obecnie w 
miarę dobrze wyposażone w infrastrukturę techniczną działania będą koncentrować się przede 
wszystkim na dokończeniu budowy kanalizacji i wodociągów oraz późniejszych 
modernizacjach sieci. Gmina z uwagi na przebiegającą przez jej tereny: drogę krajową i drogi 
powiatowe będzie wspomagać wszelkie działania dotyczące poprawy bezpieczeństwa i 
jakości życia mieszkańców. Nową dziedziną infrastruktury, która będzie rozwijać się w 
gminie, jest budowa nowoczesnych łączy internetowych.  

 

c) Działania wpływające na poprawę środowiska przyrodniczego 
Działania te mają na celu poprawienie stanu środowiska przyrodniczego na terenie gminy, 
m.in. poprawa stanu wód, gleby, powietrza itp. Gmina Boguchwała poprzez budowę systemu 
kanalizacji i wodociągów przyczyni się z pewnością do poprawy stanu środowiska. 
Dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej to priorytetowe zadania gminy, 
które po zrealizowaniu będą miały wpływ niemalże na wszystkie dziedziny życia społeczno-
gospodarczego. Duże znaczenie ma też monitorowanie stanu zagrożeń środowiska, zwłaszcza 
w okolicach ujęć wody pitnej. 
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d) Działania wpływające na poprawę otoczenia kulturowego, turystycznego, 

sportowego 
To wszelkiego rodzaju działania, które pozwolą rozwijać gminę pod względem kulturowym 
ale także przyczyniać się będą do rozwoju turystyki na tym obszarze oraz aktywnych form 
wypoczynku i aktywności sportowej w gminie. Gmina Boguchwała posiada jeden z 
najwyższych, dodatnich wskaźników migracji, co wskazuje na jej atrakcyjność. Będzie więc 
starać się rozwijać na swoim terenie działalność kulturową, sportową i rekreacyjną, po to żeby 
zaspokoić potrzeby mieszkańców obecnych i przyszłych, których od lat przybywa. 
Atrakcyjne tereny i bliskość Rzeszowa to atuty, które  umiejętnie wykorzystane mogą 
przynieść znaczne korzyści w postaci inwestycji turystycznych i sportowych a w 
konsekwencji nowych miejsc pracy dla mieszkańców. Planowane obiekty będą 
wykorzystywane głównie przez mieszkańców gminy.  
 

e) Działania wpływające na rozwój przedsiębiorczości 
Poza wymienionymi wyżej działaniami gmina planuje szereg innych przedsięwzięć, m.in. 
mających zachęcić do rozwoju przedsiębiorczości. Służyć temu będzie Inkubator 
Przedsiębiorczości, w którym swoje miejsce znajdą chętni do rozpoczęcia działalności 
gospodarczej. Część z nich w dalszej perspektywie będzie mogła przenieść działalność do 
parku przemysłowego.  
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2. Zidentyfikowane obszary rozwojowe gminy Boguchwała   

 
Plan Rozwoju Lokalnego jest kontynuacją opracowanej w 1998 roku Strategii 

Rozwoju i zarazem planem operacyjnym do niej. Pokazuje szczegółowe projekty, które 
powinny być realizowane w gminie i zarazem ma za zadanie dostosować politykę rozwojową 
gminy do polityki regionalnej Unii Europejskiej. Odzwierciedleniem polityki regionalnej 
Państw Wspólnoty są Fundusze Strukturalne, finansowane miedzy innymi z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Efektem porównania zadań przyjętych do realizacji w 
Strategii Rozwoju Społeczno-gospodarczego Gminy Boguchwała do programowych 
dokumentów Unii Europejskiej jest określenie tzw. Obszarów Programowych, w których 
obecnie będą realizowane w dalszym ciągu założenia Strategii (patrz schemat). 
 
Obszary programowe 
 

Obszary wiejskie 
 budowa, modernizacja sieci wodociągowych (budowa nowych studni głębinowych), 

sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków, w tym przydomowych, 
 organizacja wywozu nieczystości z szamb – wyznaczenie miejsca wywozu, 
 budowa lub modernizacja sieci energetycznych i gazociągowych  (ze szczególnym 

uwzględnieniem źródeł alternatywnych) 
 modernizacja, budowa i rozbudowa systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich 

w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń, 
 przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej 

w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie „niskiej 
emisji”, 

 budowa, modernizacja, rekultywacja lub likwidacja składowisk odpadów (w tym 
rekultywacja bądź likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych), 

 kompleksowe systemy zagospodarowania odpadów w tym odbiór posegregowanych 
odpadów od mieszkańców, odzyskiwanie surowców wtórnych, recykling, 
kompostowanie odpadów organicznych, itp., 

 budowa lub modernizacja miejsc utylizacji opakowań i nieużytych środków ochrony 
roślin, 

 likwidacja dzikich wysypisk odpadów, 
 realizacja, we współpracy z innymi podmiotami,  wspólnych inicjatyw ekologicznych 

o charakterze ponadgminnym,  
 regulacja cieków wodnych oraz budowa rowów melioracyjnych, polderów, 

zbiorników retencyjnych, wodnic, kanalizacji deszczowej, zbiorników osadowych 
wód deszczowych i wałów przeciwpowodziowych, 

 drogi gminne – budowa, modernizacja infrastruktury drogowej wraz z obiektami 
mostowymi i obiektami towarzyszącymi: przystanki, pobocza, rowy, miejsca 
parkingowe, oznakowanie i oświetlenie dróg,  

 realizacja wspólnych przedsięwzięć na drogach powiatowych, wojewódzkich i 
krajowych, 

 realizacja fazy przygotowawczej pod budowę dróg (scalenia i koncepcje, projekty 
techniczne, plany przestrzenne, regulacja własności gruntów), 

 kompleksowe uzbrojenie terenu pod potrzeby rozwoju przedsiębiorczości 
i budownictwa mieszkaniowego (przygotowanie dokumentów planistycznych, 
dokumentacji technicznej, planów przestrzennych), 

 przygotowanie planów zalesień, zalesianie gruntów marginalnych i nieużytkowanych, 
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 budowa i modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form kultury, 
turystyki i wypoczynku (sale koncertowe i wystawowe amfiteatry, place zabaw, trasy i 
ścieżki spacerowe, obiekty rekreacyjno-sportowe itd.),  

 budowa ścieżek rowerowych, 
 restauracja i rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego wraz z systemem ich 

zabezpieczeń, 
 promocja gminy, podmiotów gospodarczych, liderów rozwoju i produktu lokalnego, 

czystych produktów rolnych 
 współdziałanie w dziedzinie rolnictwa z innymi gminami, 
 scalanie gruntów i urządzanie terenów poscaleniowych,  
 informatyzacja i modernizacja ewidencji gruntów, 
 opracowanie planów ze wskazaniem kompleksów rolnych wraz z aktualną 

klasyfikacją gruntów rolnych (studium glebowo-klimatyczne), 
 rozwój agroturystyki jako alternatywnego źródła dochodów gospodarstw rolnych, 
 zagospodarowanie i wykorzystanie lokalnych zasobów naturalnych, 
 włączenie gminy do realizacji rządowych i wojewódzkich programów rozwoju 

rolnictwa i obszarów wiejskich, 
 specjalizacja produkcji rolnej, 
 tworzenie prostych form przetwórstwa i grup producenckich, 
 tworzenie warunków do rozwoju zakładów usług okołorolniczych, 
 budowa gminnych targowisk, 
 poszukiwanie rynków zbytu płodów rolnych przez bezpośredni kontakt z odbiorcą 

oraz przez grupy producenckie, spółdzielnie, współpracę z giełdą rolno-towarową i  
Izbą Rolniczą. 

 
Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w gminie 

 wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej, 
 wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, 
 wspieranie organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych itp., 
 wspieranie kół  zainteresowań, organizacji młodzieżowych i wolontariatu,  
 rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwością 

kształcenia ustawicznego, 
 wspieranie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
 wspieranie autorskich programów nauczania, 
 badania i analizy dla potrzeb regionalnego rynku pracy, 
 organizacja i prowadzenie szkoleń dla mieszkańców gminy, 
 prowadzenie szkoleń w zakresie procedur tworzenia projektów infrastrukturalnych i 

pozyskiwania środków pomocowych. 
 
Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 

 wspieranie przedsiębiorców zwiększających zatrudnienie i tworzących nowe miejsca 
pracy, 

 wspieranie powstających firm usługowych i handlu hurtowego. 
Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi 

 pomoc w tworzeniu organizacji zrzeszających przedsiębiorców z terenu gminy, 
 szkolenia i kursy, mające na celu nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych 

związanych z nowym zawodem, 
 pośrednictwo pracy na terytorium RP i po za granicami kraju,  
 informacja zawodowa, 
 organizacja giełd pracy, 
 zagospodarowanie osób tracących posadę (np. pracownicy oświaty), 
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 udział gminy w ponadlokalnych planach działań na rzecz zatrudnienia. 
 

Obszary polegające restrukturyzacji 
 projektowanie uzbrojenia terenów gminy w infrastrukturę powiązaną z sieciami 

miejskimi Rzeszowa, 
 budowa, modernizacja sieci wodociągowych (budowa nowych studni głębinowych), 

sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków, w tym przydomowych, 
 organizacja wywozu nieczystości z szamb – wyznaczenie miejsca wywozu, 
 budowa lub modernizacja sieci energetycznych (ze szczególnym uwzględnieniem 
źródeł alternatywnych) i gazociągów, 

 modernizacja, budowa i rozbudowa systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich 
w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń, 

 przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej 
w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie „niskiej 
emisji”, 

 budowa, modernizacja, rekultywacja lub likwidacja składowisk odpadów (w tym 
rekultywacja bądź likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych), 

 systemy zagospodarowania odpadów na poziomie gminnym,  
 kompleksowe systemy zagospodarowania odpadów w tym odbiór posegregowanych 

odpadów od mieszkańców, odzyskiwanie surowców wtórnych, recykling, 
kompostowanie odpadów organicznych, itp., 

 budowa lub modernizacja miejsc utylizacji opakowań i nieużytych środków ochrony 
roślin, 

 likwidacja dzikich wysypisk odpadów, 
 realizacja, we współpracy z innymi podmiotami,  wspólnych inicjatyw ekologicznych 

o charakterze ponadgminnym,  
 regulacja cieków wodnych oraz budowa rowów melioracyjnych, polderów, 

zbiorników retencyjnych, wodnic, kanalizacji deszczowej, zbiorników osadowych 
wód deszczowych i wałów przeciwpowodziowych, 

 drogi gminne – budowa, modernizacja infrastruktury drogowej wraz z obiektami 
mostowymi i obiektami towarzyszącymi: przystanki, pobocza, rowy, miejsca 
parkingowe, oznakowanie i oświetlenie dróg,  

 realizacja wspólnych przedsięwzięć na drogach powiatowych, wojewódzkich i 
krajowych, 

 realizacja fazy przygotowawczej pod budowę dróg (projekty techniczne, plany 
przestrzenne, regulacja własności gruntów), 

 kompleksowe uzbrojenie terenu pod potrzeby rozwoju przedsiębiorczości 
i budownictwa mieszkaniowego (przygotowanie dokumentów planistycznych, 
dokumentacji technicznej, planów przestrzennych), 

 przygotowanie planów zalesień, zalesianie gruntów marginalnych i nieużytkowanych, 
 budowa i modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form kultury, 

turystyki i wypoczynku (sale koncertowe i wystawowe amfiteatry, place zabaw, trasy i 
ścieżki spacerowe, obiekty rekreacyjno-sportowe itd.),  

 budowa ścieżek rowerowych, 
 restauracja i rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego wraz z systemem ich 

zabezpieczeń, 
 promocja gminy, podmiotów gospodarczych, liderów rozwoju i produktu lokalnego, 

czystych produktów rolnych 
 współdziałanie w dziedzinie rolnictwa z innymi gminami, 
 scalanie gruntów i urządzanie terenów poscaleniowych,  
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 informatyzacja i modernizacja ewidencji gruntów, 
 opracowanie planów ze wskazaniem kompleksów rolnych wraz z aktualną 

klasyfikacją gruntów rolnych (studium glebowo-klimatyczne), 
 rozwój agroturystyki jako alternatywnego źródła dochodów gospodarstw rolnych, 
 zagospodarowanie i wykorzystanie lokalnych zasobów naturalnych, 
 włączenie gminy do realizacji rządowych i wojewódzkich programów rozwoju 

rolnictwa i obszarów wiejskich, 
 specjalizacja produkcji rolnej, 
 tworzenie prostych form przetwórstwa i grup producenckich, 
 tworzenie warunków do rozwoju zakładów usług okołorolniczych, budowa gminnych 

targowisk. 
 tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości - przy wykorzystaniu istniejącej bazy 

lokalowej (np. baza Kółek Rolniczych), 
 przystosowanie obiektów do pełnienia funkcji inkubatorów przedsiębiorczości, 
 powstanie i rozwój parku przemysłowego (związanego z technologiami 

innowacyjnymi).  
  

Zdegradowane obszary poprzemysłowe 
 rekultywacja terenów po byłej oczyszczalni ścieków Zakładów ZAPEL, 
 rekultywacja i zagospodarowanie terenu byłego wysypiska i jego otoczenia, 
 rekultywacja poeksploatacyjnych terenów po wydobyciu surowców naturalnych 

(tereny po wydobyciu kruszywa, kamieniołomy, itd.), 
 zalesianie terenów marginalnych. 

 
Infrastruktura Społeczna 

Lokalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia 
 podniesienie jakości ochrony zdrowia w gminie, 
 lepszy dostęp mieszkańców do specjalistycznej opieki medycznej, 
 rozwój i modernizacja zakładów opiekuńczo-leczniczych, 
 rozwój i modernizacja zakładów opieki długoterminowej, 
 rozszerzenie zakresu usług medycznych oraz poprawa zaplecza technicznego 

i doposażenie w sprzęt, 
 organizowanie badań profilaktycznych  dla mieszkańców gminy. 

 
Lokalna Infrastruktura Edukacyjna  

 budowa nowych, przebudowa, remonty i rozbudowa istniejących obiektów 
infrastruktury społeczno – edukacyjnej, 

 budowa nowych, przebudowa, remonty i rozbudowa istniejących bibliotek, 
rozbudowa księgozbioru w bibliotekach gminnych, 

 budowa, rozbudowa, remonty i przebudowa infrastruktury technicznej i sanitarnej 
obiektów dydaktycznych (w tym termomodernizacja budynków), 

 budowa i oznakowanie ścieżek edukacyjnych. 
Sport 

 budowa nowych, przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejących obiektów 
sportowych (kryte pływalnie, baseny itp.), 

 renowacja i przebudowa stadionów  sportowych, budowa nowych boisk sportowych, 
 budowa parkingów przy obiektach rekreacyjno-sportowych i szkolnych oraz innych 

obiektach użyteczności publicznej, 
 doposażenie i udostępnienie sal sportowych przy szkołach dla mieszkańców gminy. 

Turystyka 
 rozwój infrastruktury turystycznej, 
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 adaptacja zabytków pod cele turystyczne i rekreacyjne, 
 rozwój i modernizacja infrastruktury noclegowej i innej infrastruktury turystycznej, 
 rozwój infrastruktury gastronomicznej, 
 tworzenie centrów informacji turystycznej, 
 rozwój aktywnych form turystyki,  
 wyznaczanie i urządzenie tras turystycznych i ścieżek rowerowych wraz 

z oznaczeniem obiektów kultury materialnej na terenie gminy, 
 powiązanie tras turystycznych z terenami i trasami sąsiednich gmin, 
 wydzielenie terenów szczególnie przystosowanych do rozwoju turystyki − 

wykorzystanie korzystnych warunków terenowych, bliskości Rzeszowa i terenów 
położonych nad Wisłokiem oraz innych atrakcyjnych terenów, 

 zagospodarowanie dla celów rekreacyjnych zbiorników wodnych i wyrobisk po 
eksploatacji żwiru. 

Kultura 
 rewitalizacja i zachowanie, konserwacja, renowacja i modernizacja zabytkowych 

obiektów wraz z ich otoczeniem, 
 poprawa dostępności do wyremontowanych domów kultury i domów ludowych, 
 promocja rozwoju kultury gminnej, 
 budowa systemów informacji kulturalnej, 
 wspieranie inicjatyw podejmowanych na terenie gminy, 
 organizacja i wspieranie cyklicznych imprez o charakterze kulturalnym i 

turystycznym. 
 

Społeczeństwo informacyjne 
 

 budowa, rozbudowa lokalnych sieci informatycznych, współdziałających ze 
szkieletowymi sieciami regionalnymi i krajowymi, 

 budowa, przebudowa, wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami 
lokalnymi, 

 budowa i wdrażanie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu 
wspomagania zarządzania na poziomie gminnym, 

 przygotowanie instytucji publicznych do elektronicznego obiegu dokumentów i 
elektronicznej archiwizacji dokumentów, modernizacja infrastruktury informatycznej, 

 tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu,  
 budowa, rozbudowa lokalnych  systemów transmisji danych przy wykorzystaniu 

nowoczesnych technologii (np. transmisja satelitarna, droga radiowa). 
 

Pomoc społeczna 
Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 

 wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na rynku 
pracy, 

 szkolenia zwiększające potencjał zawodowy i możliwości uzyskania pracy przez 
osoby niepełnosprawne, 

 szkolenia dla otoczenia współpracującego z osobami niepełnosprawnymi, 
 rozwój i promocja usług doradczych dla osób niepełnosprawnych,  
 rozwój i promocja usług doradczych dla organizacji pozarządowych i innych 

usługodawców dla działań zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych na 
otwartym rynku pracy, 

 zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, w szczególności w 
środowisku pracy, 
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 badania i ekspertyzy w obszarze rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób 
niepełnosprawnych, w tym badania służące zindywidualizowaniu świadczonych 
usług. 

 
Poprawa skuteczności systemu wspierania osób o znacznym i umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności 

 przystosowanie infrastruktury gminnej do potrzeb osób niepełnosprawnych (ulice, 
chodniki, obiekty użyteczności publicznej). 

Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 
 zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych i lokalach socjalnych, 
 stworzenie wieloletniego planu walki z alkoholizmem i narkomanią, 
 prowadzenie działań profilaktycznych. 

Wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym 
 pomoc w realizowaniu obowiązku szkolnego dzieciom specjalnej troski, bez 

odrywania ich od rodzin, 
 szeroka działalność profilaktyczna wśród młodzieży przeciwdziałająca patologiom 

społecznym, 
 udział młodzieży w działalności społecznej, gospodarczej i charytatywnej gminy, 
 zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży − stałe formy zajęć 

pozalekcyjnych, 
 zorganizowanie cyklu stałych imprez mobilizujących młodzież do aktywnej 

rywalizacji. 
 

Bezpieczeństwo publiczne 
 unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej,  
 doposażenie techniczne i ujednolicenie systemu alarmowania i łączności, 
 budowa infrastruktury zwiększającej bezpieczeństwo mieszkańców: chodniki, 

oświetlenie ulic, oznakowanie miejsc niebezpiecznych, przystanki, sygnalizacje 
świetlne, 

 uregulowanie rzek, potoków i udrożnienie przydrożnych rowów, odwadniających 
teren w celu ochrony przeciwpowodziowej, 

 wzmacnianie jednostek policji i OSP (powodzie, pożary, wichury), 
 doposażenie Obrony Cywilnej w nowoczesny sprzęt, 
 monitorowanie miejsc zagrożonych i stadionu, 
 budowa systemów kontrolno-pomiarowych, 
 pomiar stanu bezpieczeństwa przy ujęciach wody pitnej, 
 powołanie i wspieranie funkcjonowania Straży Gminnej (organizacja wspólnych 

patroli z policją), 
 Wzmocnienie potencjału Gminnego Centrum Reagowania. 

 
Współpraca Międzynarodowa 

 stworzenie korzystnych warunków do nawiązywania współpracy transgranicznej, 
międzyregionalnej, polonijnej i kulturowej, 

 nawiązanie współpracy w zakresie wymiany gospodarczej, kulturalnej, sportowej, 
samorządowej i edukacyjnej. 
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3. Lista zadań do realizacji w gminie Boguchwała  
 

Poniżej w tabeli przedstawione zostały projekty, które będą realizowane przez gminę 
Boguchwała w najbliższych latach. Przedsięwzięcia podzielono na 2 etapy obejmujące lata: 
2004 – 2006 i  2007- 2013. Tak wybrane etapy odpowiadają okresom długoletniego 
planowania budżetu UE.  
Dla poszczególnych projektów określono również szacunkową wartość inwestycji, co może 
stanowić  postawę do projektowania budżetów gminy na kolejne lata. 
 
 

ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI  
 

Lp. PROJEKT Okres realizacji 
Szacunkowa 

wartość w tys. 
PLN  

 
Ochrona wód powierzchniowych w strefie ujęcia wody 
pitnej dla miasta 

 
2004-2007 

 

Wykonano

 
a) Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie    
    poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach  
   Kielanówka, Zwięczyca ul. Graniczna, Nosówka, Lutoryż,  
   Zgłobień, Wola Zgłobieńska, Mogielnica -etap II 
 

 
2006 

 

Wykonano

b) Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie    
    poprzez dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach Zgłobień, Wola Zgłobieńska, Nosówka, 
Mogielnica, Boguchwała, Niechobrz Granice, Zgłobień 
Granice, 

2006-2009 8683

1. 

c) Rewitalizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
oraz oczyszczalni ścieków na Osiedlu Domków w 
Boguchwale 

2006 -2009 9440

2. Rozbudowa i modernizacja  sieci wodociągowej  2006-2010 
2000

3. Centrum sportu i rekreacji „Aquapark- Boguchwała” 2007-2012 

12000

4. Adaptacja terenów zdegradowanych  2007-2013 
2500

5. Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Boguchwała 2006 - 2011 
8070

6. Rozbudowa obiektów oświatowych 2006 - 2008 
2333

7. Ochrona przeciwpowodziowa na lokalnych ciekach 
wodnych   

2006 – 2010 
300

8. Tworzenie warunków do rozwoju MŚP 2005 - 2010 
500

9. Tworzenie warunków zbytu i rozwoju drobnej 
przedsiębiorczości 

2007 – 2010 
200

10. Zimna Woda – Centrum wypoczynku weekendowego  – I 
Etap 

2006-2010 
500
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11. Dolina Lotnicza Wisłoczysko 2006-2013 28000
Poprawa bezpieczeństwa 2006-2013 8000
a) Kompleksowa modernizacja oświetlenia 2006-2013 4000

12. 

b) System monitoringu audio-wizualnego 2006-2013 4000

13. Termomodernizacja gminnych ośrodków kubaturowych 2006-2007 2005

14. Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego  2006 798

     15.  Budowa społeczeństwa  informatycznego 2005-2008 650

     16. Budowa i adaptacja obiektów z przeznaczeniem na lokale 
socjalne i komunalne 2006-2013 3500

RAZEM 2005 – 2013 (tys. PLN)  
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III. Powiązanie projektu z innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy, powiatu, województwa 
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IV. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć PRL w gminie Boguchwała 
 

 
Metodą na zbudowanie dobrego Planu Rozwoju Lokalnego jest szczegółowe 

rozpisanie wcześniej uzgodnionych celów na małe działania rozłożone w czasie,  
konsekwentnie realizowane z jasno sprecyzowanymi celami, działaniami i rezultatami oraz 
realnym budżetem. 
Realizacja planu winna także przynieść określone wskaźniki osiągnięć i efektów tj.: 

 poprawę jakości dróg poprzez ich budowę i modernizację, 
 poprawę jakości środowiska naturalnego ze względu na zmniejszenie zrzutu 
ścieków nie oczyszczonych ,  

 poprawę zdrowia mieszkańców w związku z budową ujęć wody i sieci 
wodociągowej, 

 poprawę bazy edukacyjnej dla młodzieży w związku z remontem i 
modernizacją obiektów szkolnych, budową sal gimnastycznych, 

 tworzenie infrastruktury technicznej sprzyjającej rozwojowi małej i średniej 
przedsiębiorczości, 

 rozwój infrastruktury niezbędnej dla rozwoju nowoczesnego rolnictwa poprzez 
budowę dróg, wodociągów i kanalizacji. 

 
Dlatego dla poszczególnych zadań określonych w niniejszym Planie Rozwoju Lokalnego dla 
Gminy Boguchwała  można określić oczekiwane wskaźniki, które dzielimy na: 

 wskaźniki produktu, które określają, jaki będzie bezpośredni wynik podejmowanych 
działań, 

 wskaźniki rezultatu, przedstawiające bezpośrednie i natychmiastowe efekty 
wdrożenia działania, 

 wskaźniki oddziaływania, które prezentują konsekwencje realizacji przedsięwzięcia 
w przyszłości.  

Wskaźniki te mogą mieć charakter zarówno bezpośredni (bezpośrednie oddziaływanie 
przedsięwzięcia na sfery życia społeczno-gospodarczego w dłuższym okresie czasu) jak i 
pośredni (długofalowy wpływ przedsięwzięcia na dziedziny życia społeczno-
gospodarczego niezwiązane bezpośrednio z realizowanym działaniem). 
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V. Plan finansowy gminy na lata 2004-2006 oraz prognoza na lata następne 
 
1. Analiza budżetu gminy Boguchwała 

Na dochody Gminy składają się podatki i opłaty, dochody z majątku, subwencja ogólna, 
dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych. 
Średnie roczne dochody budżetu Gminy Boguchwała w ostatnich latach kształtują się w 
granicach ok. 24 tys, PLN. Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą około 1 300 
PLN. Wydatki majątkowe w ostatnich latach stanowiły 25% ogółu wydatków. 

 Przewiduje się, że kolejne lata przyniosą wzrost wydatków inwestycyjnych z uwagi na 
planowane poniżej zadania. W najbliższych latach wydatki majątkowe stanowić będą blisko 
40-50 % wydatków ogółem..  

Z analizy prognozy długu gminy i zaplanowanych przedsięwzięć wynika, że w 
najbliższych latach należy zaplanować dodatkowych środki (np. w formie kredytu 
bankowego), które zabezpieczą wkład własny jednostki, wymagany przy występowaniu 
o współfinansowanie z Funduszy Strukturalnych. 

Wskaźniki zadłużenia w gminie Boguchwała wskazują, że będzie ona w stanie w 
najbliższych latach przyjmować fundusze europejskie. 
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2. Struktura budżetów gminy Boguchwała za lata ubiegłe  
 
 

Dochody budżetu Wydatki budżetu Lata
 
Grupa 2001 2002 2003 

 
2001 2002 2003 

 

Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0  38 676 83 732 34 789  

Leśnictwo 722 0 0  0 0 0  

Wytwarzanie i 
zapotrzebowanie w 
energię elektryczną, gaz 
i wodę 

0 30 860 405 029  187 400 31 573 860 695  

Transport i łączność 770 0 27 747  565 721 751 738 1 065 621  

Gospodarka 
mieszkaniowa 280 670 59 124 62 404  188 224 83 322 343 703  

Działalność usługowa 0 0 10 000  104 615 31 446 17 283  

Administracja publiczna 639 431 199 315 196 120  2 668 016 2 611 294 2 457 186  

Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

29 522 52 503 40 418  29 522 52 503 40 418  

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

0 10 500 0  115 975 134 000 152 652  
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Dochody od osób 
prawnych, od osób 
fizycznych i od innych 
jednostek 
nieposiadających 
osobowości prawnej 

7 474 773 7 811 405 8 289 652  0 0 0  

Różne rozliczenia 10 019 376 12 072 331 14 343 747  60856 32 553 355 100  

Oświata i wychowanie 247 912 655 263 232 068  11 214 673              10 939 239 13 839 780  

Ochrona zdrowia 0 0 0  107 787 105 512 121 709  

Opieka społeczna 1 411 169 1 536 103 1 314 434  1 820 584 1 919 525 1 819 230  

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 101 285 165 531 72 210  871 497 986 533 1 200 620  

Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 4 118 725 964 804 2 282 897  5 500 392 4 740 469 4 667 553  

Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 0 2 700 0  722 750 786 560 914 265  

Kultura fizyczna i sport 0 1 830 0  112 406 115 392 139 970  

RAZEM 24 324 355 23 562 269 27 276 726  24 309 094 23 405 391 28 030 574  
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3.  Prognoza kwoty długu Gminy Boguchwała na lata 2004 – 2013 (w tys. PLN) 
LL
p. Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

I. DOCHODY OGÓŁEM  W TYM 28.468 27.800 28.400 28.500 29.000 29.500 30.000 30.500 31.000 32.000 
   
A. 

Dochody własne w tym:   
10.243

 
10.600

 
11.000

 
11.200

 
11.800

 
12.050

 
12.450

 
12.650

 
12.800

  
13.500 

      
1. 

z podatków  i opłat lokalnych  
6.089

 
6.370

 
6.600

 
6.700

 
7.250

 
7.400

 
7.700  

 
7.800

 
7.900

  
8.400 

      
2. 

z majątku gminy  
74

 
80

 
100

 
100

 
50

 
50

 
50

 
50

 
50

  
100 

      
3. 

z udziału w podatkach 
stanowiących dochód budżetu 
państwa   

 
4.080

 
4.150

 
4.300

 
4.400

 
4.500

 
4.600

 
4.700

 
4.800

 
4.850

 
  

5.000 
  B. Subwencje  

14.036
 

14.100
 

14.200
 

14.300
 

14.500
 

14.650
 

14.950
 

15.500
 

16.000
  

16.500 
  C.  Dotacje celowe  

843
 

1.100
 

1.200
 

1.300
 

1.400
 

1.500
 

1.600
 

1.700
 

2.000
  

2.000 
  
D. 

Pozostałe  
3.346

 
2.000

 
2.000

 
1.700

 
1.300

 
1.300

 
1.000

 
650

 
200               - 

II.  WYDATKI 
OGÓŁEM 

32.150 29.364 30.248 30.010 31.242 27.000 27.500 28.500 29.000 29.500 

 A. Wydatki majątkowe  
11.426

 
8.564

 
9.148

 
8.710

 
9.242

 
4.500

 
4.500

 
4.500

 
4.500

  
4.500 

bB. Wydatki bieżące 
    20.724         20.800         21.100         21.300         22.000         22.500         23.000         24.000         24.500         25.000 

  III.  WYNIK  ( I – II )  -3.682  -1.564  -1.848  -1.510  -2.242   2.500   2.500   2.000   2.000   2.500 
  IV.  KREDYTY I POŻYCZKI 3.335 1.679   1.702   1.473   1.503   1.472  1.009  1.007 1.305 1.372 
  
A. 

Spłata zaciągniętych kredytów    
i pożyczek  

 
3.335

 
1.483

 
1.512

 
1.473

 
1.503

 
1.472

 
1.009

 
1.007

 
1.305

  
1.372 

   
1. 

spłata rat pożyczek  ( kredytów )  
3.065

 
1.241

 
1.322

 
1.391

 
1.442

 
1.442

 
1.000

 
1.000

 
1.300

  
1.370 

   
2. 

odsetki  
270

 
242

 
190

 
82

 
61

 
30

 
9

 
7

 
5                2 

  B. Spłata planowanych  kredytów 
i pożyczek 

 
-

 
196

 
190                 -                 -               - - - -  
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  1. spłata rat pożyczek  ( kredytów)               -  
190

 
185                 -                 -               -            -            - - - 

  2. odsetki               -  
6                 5                 -                 -                 -                   -                   -                   -                 - 

  
C. 

Kwota potencjalnych spłat z 
tytułu udzielonych poręczeń               -               -              -              -               -                -               -            -            -

 
               - 
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4. Planowane projekty do realizacji na lata 2004-2008 
 

Źródła finansowania 

Lp. Nazwa zadania Lata 
finansowania 

Nakłady 
Ogółem 
 w PLN 

Budżet 
gminy 

Budżet 
państwa 

Środki 
prywatne 

Europejski 
Fundusz 
Rozwoju 

Regionalnego 

Inne 

1. 

Ochrona wód powierzchniowych w strefie 
ujęcia wody pitnej dla miasta  - I etap 
a) Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
w gminie poprzez budowę kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Kielanówka, Zwięczyca ul. 
Graniczna, Nosówka, Lutoryż, Zgłobień, Wola 
Zgłobieńska, Mogielnica -etap II 
b) Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
w gminie poprzez dokończenie budowy 
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Zgłobień, Wola Zgłobieńska, Nosówka, 
Mogielnica, Boguchwała, Niechobrz Granice, 
Zgłobień Granice, 
c) Rewitalizacja sieci kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej oraz oczyszczalni ścieków na 
Osiedlu Domków w Boguchwale 
 

2004 – 2006 
 
 
 
 
 

2006 
 

2006 - 2009 
 
 
 
 

2006-2009 

8.690.000 
 
 
 
 
 

wykonano 
 

8.683.000 
 
 
 
 

9.440.000 

2.177.189

183.312

206.481,71

32.488

37.831

162.440

189.155

 
 
 

2.570.894 
SAPARD  
6.000.000 

NFOŚiGW 
 
 
 

69.123,99 
GO-KOM 

2. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej 2006-2010 2.000.000  

3. 
Centrum sportu i rekreacji „Aquapark-
Boguchwała” 

2007-2012 12.000.000  

4. 5. 6. 7. 8. 
9. 

Adaptacja terenów zdegradowanych  2007-2013 2.500.000  

10. 
Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy 
Boguchwała 

2006-2011 8.070.000  

11. Rozbudowa obiektów  oświatowych 2006 - 2008 2.333.000  767.000    

12. Ochrona przeciwpowodziowa na lokalnych 2006 - 2010 300.000   33.750  
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ciekach wodnych   11.250

13. 
Tworzenie warunków do rozwoju MŚP 2005 - 2010 

500.000 250.000  750.000  

14. 
Tworzenie warunków zbytu i rozwoju drobnej 
przedsiębiorczości 

2007 - 2010 
200.000 50.000  150.000  

15. 
Zimna Woda – Centrum wypoczynku 
weekendowego  – I Etap 

2006-2010 
500.000 125.000  375.000  

29 Dolina Lotnicza Wisłoczysko 2006-2013 28.000.000  
Poprawa bezpieczeństwa 2006-2013 8.000.000  
a) Kompleksowa modernizacja oświetlenia 2006-2013 4.000.000  

30 b) System monitoringu audio-wizualnego 2006-2013 4.000.000  
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5. Harmonogram realizacji inwestycji w latach 2004 – 2013 

 

Lp Zadanie  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

    
    
    
    
    
    
    

  

     

1. 

Ochrona wód powierzchniowych w strefie ujęcia wody pitnej dla miasta –  
I Etap 
a) Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie    
    poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach   
   Kielanówka, Zwięczyca ul. Graniczna, Nosówka, Lutoryż,      
   Zgłobień, Wola Zgłobieńska, Mogielnica-etap II 
b) Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie    
    poprzez dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zgłobień, 
Wola Zgłobieńska, Nosówka, Mogielnica, Niechobrz Granice, Zgłobień Granice, 
c) Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Domków w Boguchwale 
       

     

2. Oczyszczalnia ścieków gminy Boguchwała            
3. Rozwój sieci wodociągowej            
4. Ochrona zasobów wód powierzchniowych – Wędkarskie Eldorado            
5. Centrum rekreacyjne „Baseny”            
6. Adaptacja terenów zdegradowanych i budowa spalarni            

   
    

   
    

   
   7. 

Tworzenie warunków lokalowych służących poprawie kondycji fizycznej 
społeczeństwa – I Etap 
a) Budowa sali gimnastycznej oraz biblioteki  
     z czytelnią  Szkoły Podstawowej  w Lutoryżu 
b) Dokończenie budowy sali gimnastycznej oraz biblioteki  
     z czytelnią  Szkoły Podstawowej  w Lutoryżu 

        

   

8. Rozbudowa obiektów  użyteczności publicznej            
          9. Budowa i rewitalizacja systemu dróg gminnych –I Etap 
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 a) Budowa drogi Mogielnica –Niechobrz 

b) Przebudowa drogi w Boguchwale – os. Słoneczne 

c) Budowa drogi Nosówka-Przymiarki 

d) Budowa drogi Boguchwała-Lutoryż (Rędziny) 
e) Przebudowa drogi w Zwięczycy –połączenie z ulicą Zawiszy 

f) Przebudowa drogi gminnej Kielanówka-Racławówka 

            
10. Rozbudowa bazy lokalowej placówek kulturalno-oświatowych –I Etap            
11. Ochrona przeciwpowodziowa na lokalnych ciekach wodnych – I Etap            
12. Tworzenie warunków do rozwoju MŚP            
13. Tworzenie warunków zbytu i rozwoju drobnej przedsiębiorczości            
14. CIWIL – Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych            

15. 
Program szkoleniowy SPEC – Edukacja w sferze dziedzin społeczno-
gospodarczych             

16. 
Elektroniczna gmina Boguchwała – krok w kierunku społeczeństwa 
informatycznego na obszarach wiejskich – I Etap            

17. Przygotowanie regionalnych e-strategii            

18. 
Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do obowiązujących norm 
europejskich –I Etap            

19. 
Rewitalizacja otoczenia Zespołu Pałacowo-Parkowego w Boguchwale –I 
Etap            

20 Zimna Woda – Centrum wypoczynku weekendowego- I Etap            
a) Tworzenie warunków do rozwoju Parku Przemysłowego Dolina Lubczy- I 
Etap            

21. 

b) Tworzenie warunków do rozwoju Parku Przemysłowego Dolina Lubczy- II 
Etap 
            

22. Rejon handlowo-usługowy Zwięczyca Północ            
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23. 

Tworzenie warunków lokalowych służących poprawie kondycji fizycznej 
społeczeństwa – II Etap 
            

24. Budowa  i rewitalizacja systemu dróg gminnych –II Etap            
25. Rozbudowa bazy lokalowej placówek kulturalno-oświatowych- II Etap            
26. Ochrona przeciwpowodziowa na lokalnych ciekach wodnych – II Eta            

27. 
Elektroniczna gmina Boguchwała – krok w kierunku społeczeństwa 
informatycznego na obszarach wiejskich – II Etap            

28. Budowa Centrum Sportowo-rekreacyjnego Wisłoczysko            
29. Dolina Lotnicza Wisłoczysko            

Poprawa bezpieczeństwa            
a) Kompleksowa modernizacja oświetlenia            
b) System monitoringu audio-wizualnego            

   
30. 

 
 c) rewitalizacja Ochotniczej Straży Pożarnej            

31. Budowa szkoły Średniej wraz z centrum sportowym            
            
 Realizacja zadania           

 
  
 
 
 

   



 
VI. System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego na terenie gminy 
Boguchwała 
 
 

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem warunkującym rozwój danej jednostki 
terytorialnej. Nie jest on jednak „receptą” na sukces. Aby Plan ten mógł przynieść efekty, 
konieczne jest sukcesywne jego wdrażanie, czuwanie nad realizacją i kontrolowanie 
przebiegu, co wymaga spełnienia trzech postulatów: partnerstwa, planowania i kierowania. 
 
1. Partnerstwo 

Właściwy proces wdrażania Planu wymaga połączenia wysiłków wielu instytucji, 
organizacji i osób, podobnie jak miało to miejsce w procesie jego budowania. Przedkładany 
dokument jest „własnością” społeczności lokalnej - dla niej przede wszystkim był tworzony. 
Udział lokalnych liderów i społeczności będzie czynnikiem wspierającym procesy 
implementacyjne. Zasadnicza odpowiedzialność w tej kwestii spoczywa jednak na Wójcie 
i Radzie Gminy  - organach powołanych, między innymi do realizacji polityki rozwojowej. 
Niezwykle istotne jest partnerstwo ponadlokalne, które powinno wyrażać się udziałem 
samorządów gmin sąsiednich oraz instytucji powiatowych i wojewódzkich przy realizacji 
Planu Rozwoju Lokalnego. 

Zadania gminy, które pomagają określić właściwego partnera, są ściśle określone 
ustawowo. Ze względu na zasięg oddziaływania dzielą się na dwie grupy rodzajowe: 
• gminne, mieszczące się w kompetencji gminy, 
• ponadgminne, wychodzące poza ustawowe kompetencje gminy, możliwe do realizacji 

przy współudziale gmin sąsiednich i wymagające równoczesnego zaangażowania władz 
regionalnych. 

 
Taki rozkład zadań sprzyja określeniu partnerów realizacyjnych. W pierwszej grupie 

zadań autorzy sugerują, aby odpowiedzialność spoczywała głównie na władzach gminy, na 
zasadach współpracy doraźnej pomiędzy określonymi służbami. Zadania gminne powinny 
być wdrażane przy wykorzystaniu środków budżetowych i pozyskanych środków 
zewnętrznych. Druga grupa wymaga pomocy gmin sąsiednich oraz zaangażowania władz 
regionalnych i legalizowania partnerstwa w ramach możliwych uregulowań prawnych. Mowa 
tu o powoływaniu związków gminnych i ponadgminnych, lokalnych porozumień co 
ułatwiałoby zarządzanie finansami określonych projektów. 
 
2. Planowanie 

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy sprzyja realizacji zadań z wielu dziedzin życia 
społeczno-gospodarczego, w tym również zadań wynikających z niniejszego planu.  
Koordynacja proponowanych działań pozostanie w kompetencjach Wójta, który będzie je 
wykonywać przy pomocy poszczególnych komórek. 
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 Propozycja nadzorowania realizacji Planu Rozwoju Lokalnego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*zaproszony specjalista –  specjalizacja wynika z problematyki zespołu  

 

Obszary rozwojowe 
Jednostki nadzorujące realizację zadań 

OBSZARY WIEJSKIE 

Powołany Zespół: 
- pracownicy urzędu gminy 

- radny gminy 
- zaproszony specjalista* 

WZMOCNIENIE ROZW.  
ZASOBÓW  LUDZKICH 

OBSZARY PODLEGAJĄCE 
RESTRUKTURYZACJI 

ZDEGRADOWANE OBSZARY 
POPRZEMYSŁOWE 

INFRASTRUKTURA 
SPOŁECZNA 

 
Powołany Zespół j.w.  

 

 
Powołany Zespół j.w.  

 
 

Powołany Zespół j.w.  
 

 
Powołany Zespół j.w.  
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    RADA GMINY 

SPOŁECZEŃSTWO 
INFORMACYJNE 

POMOC SPOŁECZNA 

WSPÓŁPRACA 
MIĘDZYNARODOWA 

BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE 

 
Powołany Zespół j.w.  

 

 
Powołany Zespół j.w.  

 

 
Powołany Zespół j.w.  

 

 
Powołany Zespół j.w.  
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Realizacją zadań w poszczególnych obszarach zajmować będą się powołane Zespoły. 
W każdym z nich uczestniczyć będą zarówno pracownicy Urzędu Gminy, odpowiedzialni za 
dany zakres tematyczny, Radni Gminy i zaproszony Specjalista zewnętrzny, o wykształceniu 
adekwatnym do zadania. 

 
Zaplanowaniu powinien podlegać, już w momencie przyjęcia, proces monitoringu 

PRL. Polega on na obserwacji etapów jego realizacji. Prawidłowo prowadzony, umożliwia 
stwierdzenie, czy Plan Rozwoju Lokalnego jest właściwie wdrażany oraz czy założenia, na 
których go oparto, nie uległy zmianie. Poza tym pozwala sprawnie i elastycznie reagować na 
wszelkie zmiany, mogące wpłynąć na procesy wykonawcze. Efektywny monitoring musi 
spełniać określone wymagania. Najważniejsze z nich to: 
• oparcie procesów monitoringowych na jasnych kryteriach, które pozwalają na obiektywną 

ocenę przebiegu procesu realizacji Planu i zastosowanych instrumentów rozwoju; 
• dostarczanie podstaw do podejmowania decyzji zarówno w kwestiach bieżących, jak 

i strategicznych.  
 
Istotną rolę w procesie monitoringu odgrywać będą komórki odpowiedzialne za obszarowe 
grupy zadań. 

Konieczne są również: rejestrowanie, analiza i aktualizacja kluczowych uwarunkowań 
rozwoju, które zapewnią możliwości elastycznego reagowania na zmieniające się 
uwarunkowania zewnętrzne. Mogą one bowiem, spowodować konieczność modyfikacji 
celów przyjętych w Planie oraz wymuszać zmianę sposobów ich realizacji. Proces ten 
powinien być prowadzony przez powołaną Komisję ds. Planu Rozwoju Lokalnego. Dla 
skutecznego prowadzenia monitoringu potrzebne będzie gromadzenie i analizowanie 
odpowiednich informacji związanych z przyjętymi założeniami, parametrami oraz 
uwarunkowaniami rozwoju. Są to np.: trendy rozwojowe, współczynniki ekonomiczne czy 
struktura wydatków i inwestycji. W tym celu konieczne będzie stworzenie sprawnie 
działającego banku danych, który zapewni szybki przepływ informacji pomiędzy wszystkimi 
wydziałami czuwającymi nad wdrażaniem Planu. Omawiana baza danych powinna być 
zaopatrzona w skuteczny system zbierania i aktualizacji gromadzonych informacji. Pożądane 
więc będzie stworzenie jednolitego, standardowego systemu ich pozyskiwania i 
przetwarzania, który umożliwiłby stworzenie obiektywnego źródła informacji na temat 
przebiegu wdrażania Planu. System taki powinien opierać się na przedkładanym Raporcie 
diagnostycznym o stanie gminy, w którym w cyklach np. półrocznych (rocznych) 
aktualizowane byłyby wizualne narzędzia statystyczne (tabele, wykresy, rysunki). 

 
3. Kierowanie 

W przypadku Planu Rozwoju Lokalnego kluczową postacią w procesie jego realizacji i 
monitoringu będzie Wójt. Kierując bieżącą działalnością urzędu, miał największy wpływ 
zarówno na sam proces opracowania Planu jak i w przyszości na jego wdrażanie i realizację. 
Do najważniejszych zadań Wójta w zakresie zarządzania i monitoringu należałoby: 
• bezpośredni nadzór nad wdrażaniem Planu Rozwoju Lokalnego, 
• przewodniczenie Komisji ds. Planu Rozwoju Lokalnego. 

 
Ważną rolę w procesach wdrożeniowych Planu odgrywać powinna Komisja ds. Planu 

Rozwoju Lokalnego. Główne jej zadania obejmowałyby: 
• bieżącą analizę stanu realizacji Planu, 
• obserwację uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, wpływających na realizację 

Planu, 
• przekazywanie spostrzeżeń do banku danych, 
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• wypracowanie kryteriów oceny stanu realizacji Planu, 
• zabezpieczanie źródeł finansowania w postaci stosownego zapisu w budżecie 
• opiniowanie stosownych umów partnerskich. 
 
W strukturze zarządzania Planem powinien zostać wyodrębniony zespół zadaniowy 
zajmujący się ogólną koordynacją prac oraz przekazywaniem informacji o procesach 
monitoringu.  

 
Proces wdrażania i monitoringu Planu Rozwoju Lokalnego 

 

 
 
 

Wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego jest procesem otwartym, który na każdym 
etapie podlega weryfikacji i aktualizacji. Opierać powinno się na wyłonionych w ramach 
struktury organizacyjnej zespołach zadaniowych i kierownictwie projektów. Pozwoli to na 
koncentrowanie się na konkretnym przedsięwzięciu, a tym samym zwiększy jego 
efektywność.  
Zarządzanie Planem powinno opierać się na szeroko pojętym partnerstwie. Na poziomie 
zadań lokalnych byłaby to współpraca doraźna pomiędzy Komisją ds. Planu i zespołami 
zadaniowymi. Na poziomie ponadgminnym i ponadlokalnym współpraca wychodzić powinno 
poza „ramy” urzędu, co w praktyce oznacza zaangażowanie władz gmin sąsiednich i 
regionalnych, instytucji otoczenia biznesowego i wszystkich zainteresowanych rozwojem 
gminy. Plan Rozwoju Lokalnego opracowano metoda społeczną, w taki też sposób powinien 
być wdrażany. 
 

Rada Gminy Boguchwała 

Komisja ds. PLANU 
ROZWOJU  

LOKALNEGO 
 

Gmina BOGUCHWAŁA 

Skarbnik Sekretarz 

KSIĘGOWOŚĆ 

Osoba 
odpowiedzialna za 

przygotowanie 
wniosków 
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VII. System monitorowania, sposoby oceny i promocja Planu 
 

Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych 
informacji finansowych i statystycznych dotyczących wdrażania projektów, którego celem 
będzie zapewnienie zgodności realizacji projektów i programu z wcześniej zatwierdzonymi 
założeniami do jego realizacji. Polegał on będzie na obserwacji procesów rozwoju gminy, w 
celu możliwie szybkiego podejmowania działań, stanowiących reakcję na rozwój powyższych 
zjawisk. 
Wydatkowanie funduszy publicznych, w tym także pochodzących z Funduszy Strukturalnych, 
na działania wspierające rozwój regionalny i gospodarczy gminy, wymaga stworzenia 
systemu instytucji i procedur, które zapewnią, że środki te będą wydatkowane efektywnie i 
oszczędnie. Elementem takiego systemu muszą być instrumenty służące do monitoringu i 
oceny zarówno konkretnych programów czy projektów, jak i szeroko rozumianej polityki 
regionalnej. Dlatego też system monitoringu musi opierać się na efektywnej 
sprawozdawczości. Muszą tu zostać konkretnie określone rodzaje potrzebnych raportów i ich 
częstotliwość, w zależności od analizowanej problematyki (w okresach półrocznych lub 
rocznych). Powstawać też muszą sprawozdania dotyczące ocen konkretnych programów 
będących podstawą rozwiązania zidentyfikowanych wcześniej problemów, ocen 
przeprowadzonych prac: przed rozpoczęciem programu, w jego trakcie i po jego zakończeniu. 

Samorząd Gminy Boguchwała odpowiada za kreowanie i realizację polityki rozwoju 
na poziomie gminy. Odpowiada więc za programowanie rozwoju, realizację celów Planu, jak 
też za monitorowanie i nadzór nad całością działań dotyczących rozwoju regionalnego. 
Proponuje się więc, aby w oparciu o zaproponowane wskaźniki osiągnięć celu 
przygotowywane były kwartalne sprawozdania dotyczące stopnia realizacji podstawowych 
zadań Planu Rozwoju Lokalnego. Istotnym elementem monitoringu powinny być roczne 
sprawozdania składane pod ocenę Rady Gminy, dotyczące realizacji polityki regionalnej w 
zakresie głównych kierunków rozwoju. Materiał ten byłby podstawą do okresowej oceny i 
ewentualnej aktualizacji priorytetów i celów rozwoju regionalnego. 

Monitoring Planu Rozwoju Lokalnego jest elementem koniecznym w celu aktywnej 
realizacji zapisów dokumentu. Umożliwia on stwierdzenie, czy program jest prawidłowo 
realizowany oraz czy założenia, na których go oparto, nie uległy zmianie. Pozwala poza tym 
na sprawne i elastyczne reagowanie na zmiany, ograniczając przy tym podejmowanie kroków 
intuicyjnych, czemu z kolei sprzyja brak właściwej informacji i analiz. Efektywny monitoring 
musi spełniać określone wymagania i tak: 

 musi być oparty na ustalonych kryteriach, pozwalających na obiektywną ocenę 
realizacji programu i efektywności zastosowanych instrumentów rozwoju, 

 musi dostarczać podstawy do podejmowania tak strategicznych, jak i bieżących 
operacyjnych decyzji - musi więc odpowiednio często i „wcześnie” informować 
o stanie jego realizacji. 

 
Monitoring bieżącej realizacji Planu umożliwi porównywanie - w określonym przedziale 

czasu – rzeczywistych efektów z planami, co pozwala stwierdzić, czy procesy realizacji 
zmierzają w sposób optymalny do osiągania założonych celów. Bazą będą tutaj podstawowe 
informacje o każdym aktualnie realizowanym przedsięwzięciu, jak stopień zaawansowania 
inwestycji, ilość nowych oddanych obiektów, itp. Prawidłowy monitoring wymaga również 
gromadzenia, dysponowania i analizowania odpowiednich kategorii informacji, związanych 
tak ze wskaźnikami, jak i założeniami (baza informacyjna). Są to przykładowo:  

 trendy rozwojowe w gospodarce – w ujęciu sektorowym, 
 współczynniki ekonomiczne - krajowe, regionalne, lokalne,  
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 struktura wydatków i inwestycji,  
 trendy demograficzne i inne. 

Wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Boguchwała będzie wspierać realizację 
zapisów Strategii Rozwoju Gminy, Strategii Rozwoju Województwa, Narodowego Planu 
Rozwoju. Odnosi się to do wszystkich podstawowych priorytetów wskazanych w Planie. 
 

O ile realizacja planu w okresie krótkoterminowym, lata 2004-2006 powinna już obecnie 
być precyzyjne zaplanowania i konsekwentnie realizowana, to realizacja planu w okresie 
długoterminowym (2007 – 2013) powinna być elastyczna i podkreślać jego otwarty charakter, 
dostosowując się do zmieniających się warunków społecznych i gospodarczych, tak 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Szczególnej uwagi wymagać tu będą impulsy wynikające 
z procesów integracyjnych z Unią Europejską. Powyższe jest ściśle związane z rozwojowym 
charakterem dokumentu, zakładającym jej okresowe aktualizowanie.  
 
 


