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1. Rewitalizacja.
Zgodnie z ogólnie dostępną definicją pojęcia rewitalizacja przyjmuje się, iż:
„Rewitalizacja to proces przemian przestrzennych, społecznych
i ekonomicznych, mający na celu wyprowadzenie terenu ze stanu kryzysowego
i prowadzący do rozwoju, w tym do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty
poprzez przywrócenie obszarowi utraconych przezeń funkcji lub też nadanie
im funkcji nowych.”
Celem

ogólnym/głównym

rewitalizacji

jest

podniesienie

szans

na

wszechstronny rozwój lokalny. Rewitalizacja ma przyczynić się do poprawy nie tylko
jakości życia mieszkańców, ale także uporządkowania i przywrócenia ładu
przestrzennego, zaprowadzenia ożywienia gospodarczego oraz odbudowy więzi
społecznych.
Zasadniczym celem rewitalizacji jest ożywienie gospodarcze i społeczne
gminy, które zostanie osiągnięte przez realizację zadań opisanych w Lokalnym
Programie Rewitalizacji. Dla gminy szczególnie istotne mogą być zwłaszcza:
rozwijanie nowych form aktywności gospodarczej, poprawa zagospodarowania
turystycznego, przywrócenie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji.
Potrzeba rewitalizacji wynika ze zdefiniowanego, niekorzystnego stanu
obecnego – w Gminie potrzeba ta wynika głównie z braku odpowiedniej infrastruktury
technicznej/komunalnej, co powoduje, że na wielu obszarach nie jest możliwe
realizowanie podstawowych funkcji Gminy, tj. zapewnienie właściwego standardu
życia

mieszkańców,

rozwój

funkcji

gospodarczych,

czy

społecznych.

Brak

odpowiedniej infrastruktury, ale także duże zużycie techniczne i zestarzenie
funkcjonalne

istniejących

budynków

i

infrastruktury,

wymaga

podjęcia

kompleksowych, długofalowych i spójnych działań, zmierzających do osiągnięcia
zrównoważonego rozwoju i zapewnienia podobnego poziomu jakości życia dla
mieszkańców całej Gminy.
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Dodatkowo zadaniem rewitalizacji jest poprawa estetyki przestrzeni, co ma
znaczenie zwłaszcza w centrach obu wsi, gdyż przyczyni się do wykreowania
miejsca atrakcyjnego do zamieszkania, czy chociażby spędzania wolnego czasu, co
jest niezwykle istotne z punktu widzenia konieczności rozwinięcia w Gminie nowych
funkcji, w tym funkcji rekreacyjnych, turystycznych.
Rewitalizacja,

oprócz

podniesienie

standardu

życia

wszystkich

grup

mieszkańców, ma także na celu przeciwdziałanie degradacji osób i grup
zagrożonych marginalizacją lub wykluczeniem, chociażby poprzez włączenie
bezrobotnych w rynek pracy.
Proces rewitalizacji przyczynia się do ochrony dziedzictwa kulturowego

oraz

umocnienia tożsamości lokalnej i regionalnej mieszkańców, poprzez budowę
świadomości posiadanego dziedzictwa. Funkcjonowanie w Unii Europejskiej,
rozumianej jako „Europa Regionów” powoduje, że szczególnie istotne staje się
podkreślenie, zaznaczenie specyficznej i ciekawej odrębności kulturowej Gminy, co
ma wzmocnić poczucie wspólnoty i więzi u lokalnej społeczności, ale także
stworzyć wyraźny obraz Gminy, przyciągający osoby zainteresowane poznaniem
lokalnej specyfiki. Dlatego zaangażowanie społeczności lokalnej, stowarzyszeń, w
tworzenie i realizację programu rewitalizacji ma szansę pozytywnie wpłynąć na
wzrost aktywności obywatelskiej, angażowanie mieszkańców w życie społeczne
Gminy oraz zachęcić do współpracy z administracją publiczną i lokalnym biznesem.

2. Lokalny Program Rewitalizacji.
Lokalny

Program

Rewitalizacji

(LPR)

to

„wieloletni,

interdyscyplinarny,

kompleksowy program operacyjny na poziomie lokalnym, przygotowany w oparciu o
współpracę różnych podmiotów publicznych i prywatnych, indywidualnych i
zbiorowych, wskazujący na źródła zaburzenia funkcji rewitalizowanego obszaru, oraz
sposoby przywrócenia funkcji tego obszaru”.
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LPR powstaje w celu określenia właściwego kierunku rewitalizacji, jaka jest
konieczna na obszarze objętym programem. W LPR diagnozuje się w sposób
szczegółowy sytuację obecną Gminy, wskazuje główne obszary problemowe, a także
określa konkretne działania mające służyć rozwiązaniu tych problemów. Połączenie
inwestycji i programów wspierających rozwój społeczno – gospodarczy rejonu
objętego rewitalizacją, poprawi w sposób kompleksowy sytuację na tym obszarze.
Poszczególne

działania

opisane

w

LPR,

oprócz

rozwiązania

konkretnego

wskazanego problemu, mają także uruchomić oraz ukierunkować korzystne i
samoczynne zmiany w rejonie objętym programem.
Zgodnie z obowiązującą procedurą przygotowywania LPR, dokument ten
powinien spełniać następujące kryteria:
1. Program Rewitalizacji ma być wspólną i z własnej woli podejmowaną
płaszczyzną

działań

różnych

lokalnych

podmiotów:

samorządu,

organizacji społecznych, przedsiębiorców, mieszkańców;
2. Program rewitalizacji ma mieć charakter otwarty – wymagane jest
dopuszczenie różnego rodzaju projektów, otwartość programu przejawia się
również w możliwości jego aktualizacji wraz z pojawianiem się nowych zjawisk
i pomysłów;
3. Program rewitalizacji powinien być skoordynowany z innymi dokumentami o
charakterze strategicznym;
Dla

opracowania

Lokalnego

Programu

Rewitalizacji,

jako

dokumentu

strategicznego i określającego główne kierunki rozwoju Gminy, należy zastosować
instrument społecznej konsultacji przyjmowanych założeń, co przyczyni się do
uwzględnienia w LPR wielu różnych punktów widzenia i zapewni rewitalizacji
szerokie poparcie społeczne. W związku z powyższym, mechanizm przygotowania
Lokalnego Programu Rewitalizacji opiera się na kilku głównych elementach, jakimi
są:
1. Wskazanie zdegradowanych obszarów:
•

Obszary poprzemysłowe

•

Inne obszary zagrożone negatywnymi zjawiskami

ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ

2. Identyfikacja potrzeb w drodze dialogu społecznego w zakresach:
•

sprawy bytowe mieszkańców,
8
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•

rozwój gospodarczy,

•

stan techniczny i funkcjonalny budynków lub przestrzeni publicznych,

•

aspekty architektoniczne i konserwatorskie,

•

środowisko naturalne
3. Określenie celów rewitalizacji, środków oraz działań ze wskazaniem
sposobów ich koordynacji.

3. LPR Gminy Moszczenica.
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Moszczenica został opracowany w
związku ze zdefiniowaniem na terenie Gminy obszarów, które wymagają podjęcia
konkretnych działań, dla przywrócenia utraconych lub nadania im nowych funkcji.
Obszary te wyznaczone zostały w toku prac podjętych przez pracowników Urzędu
Gminy i władze Gminy Moszczenica, a także prac grup obradujących w trakcie sesji
rewitalizacyjnej, jaką przeprowadzono w Gminie w maju 2007 roku.
Dokument ten ma służyć wyznaczeniu i zaplanowaniu harmonogramu
realizacji konkretnych działań, jakie zostaną podjęte w celu wyeliminowania w latach
2007-2013 niekorzystnych zjawisk zdiagnozowanych na terenie Gminy.
Dodatkowo, dokument ma posłużyć możliwości ubiegania się Gminy
Moszczenica o dofinansowanie realizacji określonych w nim działań ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyznanych Polsce na lata 20072013, rozdysponowanych pomiędzy krajowe oraz regionalne Programy Operacyjne.
Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji w zdiagnozowanych obszarach
występowania negatywnych zjawisk ma umożliwić:
• zachowanie oraz przywrócenie walorów środowiska naturalnego;
• rewitalizację centrów wsi, poprzez zagospodarowanie i nadanie nowych
funkcji terenom zdegradowanym działalnością przemysłową;
• nadanie

obszarom

Gminy

nowych

funkcji

(głównie

rekreacyjnych

i

turystycznych) poprzez stworzenie warunków do rozwoju właściwego
zaplecza infrastrukturalnego;
• rozbudowę i remonty publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji
turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych połączonych z
działalnością gospodarczą;
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• tworzenie warunków infrastrukturalnych oraz administracyjnych do rozwoju
małej i średniej przedsiębiorczości;
• przywrócenie

możliwości

aktywnego

włączenia

się

w

rynek

pracy

mieszkańców Gminy zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym
podniesienie kwalifikacji zawodowych;
• poprawę ładu i estetyki przestrzeni;
• renowację budynków, w tym: obiektów infrastruktury społecznej oraz
budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym oraz ich
adaptację na cele gospodarcze, społeczne i kulturalne;
• poprawę funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego,
Przy opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji wykorzystano następujące
dokumenty:
1. Strategia Rozwoju Gminy Moszczenica na lata 1998 - 2010.
2. Plan Rozwoju Miejscowości Moszczenica.
3. Plan Rozwoju Miejscowości Staszkówka.
4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Moszczenica.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2006.
6. Uchwała Budżetowa Gminy Moszczenica na rok 2007 Nr III/13/06 Rady Gminy
w Moszczenicy z dnia 28 grudnia 2006r.
7. Uchwała Nr IV/15/07 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 23 lutego 2007 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2007 oraz zmian w
Uchwale Budżetowej na rok 2007 Nr III/13/06 Rady Gminy Moszczenica z dnia
28 grudnia 2006 r.
8. Wyniki sesji rewitalizacyjnej z dnia 21.05.2007.
9. Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy w maju 2007.
10. Opracowanie: Cz. Kulczycki (z zespołem), „W Gminie Moszczenica”, 2002.
11. Opracowanie: J. Potok, „Monografia wsi”.
12. Opracowania przygotowane przez pracowników Urzędu Gminy.
13. Strony Internetowe Urzędu Gminy Moszczenica oraz inne strony wzmiankujące
o Gminie Moszczenica.
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Opracowany

Program

jest

zgodny

z

założeniami

Miejscowego

Planu

Zagospodarowania Przestrzennego oraz Strategią Rozwoju Gminy Moszczenica na
lata 1998 - 2010.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Moszczenica na lata 2007-2013 podzielono na
główne części:
1. analiza istniejących zasobów Gminy;
2. wyniki ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców;
3. wyniki sesji rewitalizacyjnej przeprowadzonej w Gminie;
4. obszary rewitalizacji;
5. plan finansowy LPR;
6. załączniki.
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4. Położenie.
Gmina Moszczenica jest gminą wiejską, położoną w północnej części powiatu
gorlickiego, we wschodniej części województwa małopolskiego. Zajmuje obszar 37,6
km2 - zaliczana jest do małych gmin - z czego 81% stanowią użytki rolne, a 14%
użytki leśne. Obszar Gminy zajmuje 3,89% powierzchni powiatu co daje jej 10
miejsce wśród gmin powiatu gorlickiego.

Rysunek 1 Powiat Gorlicki w Małopolsce i Gmina Moszczenica na tle powiatu.1

1

Źródło: www.wikipedia.pl
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Rysunek 2 Sołectwa Gminy Moszczenica2.

Gmina znajduje się na geograficznym obszarze Pogórza Ciężkowickiego,
wchodzącego w skład Pogórza Karpackiego. Najwyższym punktem wysokościowym
jest wzgórze Mętlówka (437m n.p.m.) na terenie wsi Staszkówka, z którego roztacza
się malowniczy widok na sąsiednie Pogórza, a także Beskid Niski, Beskid Sądecki
oraz przy dobrej pogodzie - szczyty Tatr.
Gmina Moszczenica to dwa sołectwa: Moszczenica i Staszkówka, które
bezpośrednio sąsiadują z gminami: Biecz, Ciężkowice, Gorlice, Łużna i Rzepiennik
Strzyżewski, a także miastem Biecz.
Na terenie Gminy funkcjonują zwyczajowe nazwy części – przysiółków wsi. W
Moszczenicy są to: Moszczenica Centrum, Berdechów, Dobkówka, Dół, Góra,
Granice, Granice od Grabia, Granice od Sitnicy, Kamieniec, Kociany, Koło Panienki,
Krakowskie, Krzyżówka, Moskalówki, Pod Dębem, Pod Sitnicą, Poddaństwo, Potoki,
Średnie, Wiatrówki, Zagrody. W Staszkówce są to: Berdechów, Granice, Jałowczyna,
Kozłówka, Maśluchowice, Mentlówka, Nowa Wieś Podlesie, Sołtystwo, Uwrocie,
Wydartuchy, Zakościele, Centrum.
Przez Gminę przebiega droga wojewódzka nr 977 Tarnów – Gorlice oraz
droga wojewódzka nr 981 Zborowice – Zagórzany umożliwiająca dostęp do drogi
krajowej nr 28 Wadowice – Nowy Sącz – Przemyśl. Połączenie z sąsiadującymi
gminami umożliwia sieć dróg powiatowych łączących miejscowości: Biesna –
Staszkówka, Łużna – Staszkówka, Moszczenica – Ciężkowice, Moszczenica –
Rzepiennik Turza, Zagórzany – Turza.
Linia kolejowa Stróże – Jasło przebiegająca przez teren Gminy ma
drugorzędne znaczenie w komunikacji lokalnej, jak i krajowej.

2

Źródło: strona Internetowa Gminy Moszczenica.
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4.1.Budowa geologiczna.
Gmina Moszczenica leży w obrębie fliszu karpackiego (Karpaty Zewnętrzne),
powstałego w młodszym trzeciorzędzie i czwartorzędzie, w czasie alpejskich ruchów
górotwórczych (w tym samym czasie co Alpy i Apeniny). Obszar ten stanowi część
płaszczowiny śląskiej.
Utwory trzeciorzędowe są reprezentowane przez warstwy, krośnieńskie górne
/oligocen/ w facji łupkowej. Wykształcone są w postaci łupków stalowoszarych do
ciemnoszarych,

ilasto

–

wapnistych,

mikowych,

laminowanych

materiałem

piaszczysto – pylastym, z cienkimi wkładami piaskowców niebieskoszarych,
drobnoziarnistych, o spoiwie ilastym, skorupowym. Utwory trzeciorzędowe wchodzą
w skład środkowej części synkliny Libuszy. Zalegają z upadem południowo –
zachodnim pod kątem 20 – 30 stopni. W utworach trzeciorzędowych wody
szczelinowo – warstwowe występują w ławicach piaskowców warstw krośnieńskich.
Zostały nawiercone i ujęte przez otwór na głębokości poniżej 19,5 m. Zasilanie w
wodę następuje tu przez bezpośrednio infiltrację opadów atmosferycznych, oraz z
zalęgających powyżej utworów czwartorzędowych. Spływ wody odbywa się w stronę
obniżeń morfologicznych, spełniających rolę drenującą. Zwierciadło wody jest
przeważnie napięte wskutek, istnienia licznych przeławiceń łupkowych. Występują na
różnej głębokości, w zależności od morfologicznego usytuowania danego terenu.
Utwory czwartorzędowe są reprezentowane przez osady wietrzelinowe – liny z
rumoszem piaskowca i łupka z spągu. Miąższość utworów czwartorzędowych na
przedmiotowym terenie wynosi 1,8 m.
Na powyższe karpackie utwory fliszowe składają się przeważnie dość grube
serie, ułożonych jedne na drugich, ławic piaskowych i zlepieńców oraz łupków
ilastych i wapnistych.
Długotrwałe działanie czynników atmosferycznych spowodowało podział
niegdyś

litej

skały

-

teren

Gminy

tworzy

szereg

podłużnych

wzniesień,

poprzecinanych wąskimi dolinami potoków. Wzniesienia te położone są na
wysokości 300 – 450 m n.p.m.
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Jak wszędzie, skutkiem budowy geologicznej, w połączeniu z ukształtowaniem
terenu, są występujące tu gleby. Powstały one ze zwietrzeliny na nierównościach
terenu. Przeważają gleby bielicowe i brunatne, a w dolinach potoków – aluwialne.

5. Środowisko Naturalne.
Gmina Moszczenica stanowi część Pogórza, z zachowaniem wszelkich cech
charakterystycznych dla podgórskiego krajobrazu. Łagodne wzgórza porośnięte są
lasami mieszanymi, zaś tereny u ich podnóża są zazwyczaj podmokłe od gęsto
występujących potoków. Gmina Moszczenica posiada wiele cennych walorów
przyrodniczo – krajobrazowych.

5.1.Zasoby wodne.
Moszczanka – dopływ rzeki Ropy - jest głównym ciekiem wodnym Gminy
Moszczenica. Na terenie Gminy ma źródło wiele potoków oraz występują nieliczne
stawy.
Badania wykonane w 2005 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Krakowie na zlecenie Powiatu Gorlickiego wskazały, iż rzeka
Moszczanka

zaliczana jest do klasy II – wody dobrej jakości, w warstwie

powierzchniowej i nadennej. Klasa II oznacza, iż wody te spełniają /w odniesieniu do
większości wskaźników jakości/ wymagania określone dla wód powierzchniowych,
wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia - w
przypadku typowego ich uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności
poprzez uszczelnianie wstępne, koagulację, flokulację, filtrację i dezynfekcję
chlorowania końcowego.
Stwierdzono również, iż w potoku Moszczanka jakość wody degradują:
zawiesina ogólna, substancje organiczne, azotany, co może świadczyć o wpływie
ścieków socjalno – bytowych.
Rzeka Moszczanka zaliczana jest wg typologii rybackiej wody, do krainy
pstrąga, gdzie ponad 50% występujących gatunków ryb stanowi pstrąg potokowy.
Gatunki towarzyszące to np.: głowacz, strzelba potokowa oraz śliz. Nie występują
gatunki ryb chronionych, narażone na szczególne zagrożenie. Ze względu na
występujące

azotany,

warunki

wody

są

niesprzyjające

do

bytowania

ryb

łososiowatych i karpiowatych.
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Zasoby wód podziemnych na terenie Gminy Moszczenica są ubogie.
Występujące zbiorniki wód, to:
-

zbiornik podziemny w dolinie Moszczanki o wydajności pojedynczej studni 2 m3/h

-

zbiornik obejmujący północno-wschodnią część gminy ,o wydajności pojedynczej
studni od 0,6 m3/h do 3,5 m3/h.

Na pozostałym obszarze nie ma warstw wodonośnych o znaczeniu użytkowym. Z
racji położenia, gmina nie ma dostępu do zasobów rzeki Ropy.

5.2.Warunki Klimatyczne.
Gminę Moszczenica cechują raczej zróżnicowane warunki klimatyczne.
Należy do umiarkowanie ciepłego piętra klimatycznego. Średnia temperatura roczna
wynosi ok. 7°C; najzimniejszym miesiącem jest styczeń, najcieplejszym zaś lipiec.
Pierwsze przymrozki obserwuje się już w trzeciej dekadzie września, ostatnie
przymrozki mają miejsce jeszcze do połowy maja. Największą ilość opadów
obserwuje się w miesiącu lipcu. Średnia roczna ilość opadów waha się średnio około
750 mm. Natomiast liczba dni z pokrywa śnieżną wynosi około 75 dni.
Przez większą część roku pogodę kształtują zachodnie masy powietrza
polarno – morskiego, jedynie zimą spotykane są napływy mas powietrza ze wschodu
o cechach kontynentalnych. Przeważa występowanie wiatrów zachodnich.
Za sprawą wyżynnych wzniesień klimat Moszczenicy jest nieco łagodniejszy
od pozostałych obszarów Pogórza. Klimat występujący w Gminie pozbawiony jest
dużych różnic temperatur oraz silnych upałów i wiatrów.

5.3.Flora, fauna, chronione gatunki zwierząt i roślin.
Fauna i flora Gminy Moszczenica jest typowa dla Pogórza. Bogate zasoby
przyrodnicze Gminy Moszczenica odznaczają się różnorodnością ekosystemów flory
i fauny charakterystycznych dla Pogórza Karpackiego.
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Rzeźba terenu, charakterystyczna dla Pogórza Ciężkowickiego, jest dosyć
urozmaicona - ułożone równoleżnikowo pasma wzgórz o szerokich i łagodnych
grzbietach poprzecinane są dolinami potoków oraz rzeki Moszczanki. Według
podziału geobotanicznego teren ten należy do podgórza fliszowego. Łagodne
wzgórza porastają lasy mieszane, zaś tereny podmokłe po stronach brzegów
potoków porośnięte są wikliną.
Lasy stanowią 16% powierzchni Gminy i zajmują 590 ha. W drzewostanach
dominuje buk, jodła, sosna zwyczajna, dąb szypułkowy, świerk, jawor, czereśnia,
osika oraz ptasia jarzębina. Na stromych zboczach oraz w dolinach potoków
występują grądy oraz zbiorowiska łęgowe, reprezentujące zespoły nadrzecznej
olszyny górskiej oraz podgórskiego łęgu jesionowego. W krajobrazie terenu Gminy
występuje wiele interesujących roślin, a niektóre z nich objęte są ochroną, np.:
wawrzynek wilczełyko, kopytnik pospolity, skrzyp olbrzymi, bez koralowy, ostrożeń
głowacz, konwalia majowa, kruszyna pospolita, marzanka wonna, kalina koralowa,
pierwiosnka lekarska i inne.
Fauna Gminy Moszczenica również wyróżnia się dużym bogactwem i
zróżnicowaniem. Niestety wskutek przekształcenia krajobrazu przez człowieka,
zupełnie wytrzebiono żyjące niegdyś na tym terenie drapieżniki. Większość
występujących gatunków związana jest z terenami leśnymi, wśród których łatwo
napotkać duże zwierzęta łowne. Wśród ssaków można wymienić: sarny, dziki, lisy,
zające, jelenie i łasice. Z płazów występują: żaby trawne, rzekotki drzewne, kumaki
górskie i ropuchy szare.
Bogactwo świata ptaków to gatunki popularne oraz bardzo rzadkie, warto
wymienić: puszczyka, myszołowa, bociana, dzięcioła, dziką kaczkę czy szpaka.
Spotkać można też owady takie jak: trzmiele, mrówki, paź królowej, czy
mieniak tęczowy.
Gminę Moszczenica charakteryzują dość korzystne warunki decydujące o
stanie jakości powietrza atmosferycznego mającego wpływ na środowisko naturalne.
Na terenie Gminy nie funkcjonują podmioty, które oddziaływałyby w sposób
szczególnie szkodliwy na powietrze atmosferyczne, tym samym na florę i faunę
występującą w Gminie.

1
MAJ - CZERWIEC 2007

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI NA LATA 2007-2013
GMINA MOSZCZENICA

Cały obszar Gminy Moszczenica zgodnie z zarządzeniem wojewody
nowosądeckiego nr 27/97 z dnia 1.10.1997 roku położony jest w Obszarze
Chronionego Krajobrazu.

6. Historia.
Gmina

Moszczenica

ma

bogatą

historię

i

może

stanowić

obiekt

zainteresowania dla niejednego miłośnika historii. Zainteresuje się nią zarówno
archeolog, jak i badacz czasów współczesnych. Szczególnie godne obejrzenia są
pozostałości po bitwach I wojny światowej oraz zabytkowe miejsca sakralne.
Z Gminy Moszczenica wywodzą się znane osobistości, takie jak: Longin
Cegielski, Franciszek Gawlik, Leon Wałęga i inni.

6.1.Stanowiska archeologiczne.
Ślady kultury ludzkiej na terenie ziemi bieckiej pochodzą z okresu neolitu ok.
1700 r. p.n.e. Najstarsza ludność z tego okresu pozostawiła po sobie liczne
narzędzia krzemienne i kamienne, znalezione nad rzeką Ropą w Bieczu, Gorlicach i
okolicach. Osadnictwo na tym terenie skupiało się wokół rzeki Ropy. W wieku XIV
rozwinęła

się

kolonizacja

niemiecka

lokująca

wsie

na

prawie

niemieckim

(magdeburskim). Wtedy też założono ok. 1348 roku wieś Moszczenicę i wiele innych.
W sumie na terenie kasztelanii bieckiej w XIV wieku powstało 57 osad.

6.2.Lokacja i nazwa wsi Moszczenica i Staszkówka.
Przed założeniem wsi Moszczenica, na jej dawnym terenie zamieszkiwali
osadnicy, którzy przybyli na te ziemie w XII i XIII wieku. W efekcie burzliwych dziejów
tego regionu, sporą ich część wymordowali lub zabrali w niewolę Tatarzy. Fakt
osadnictwa na tych terenach podkreśla również późniejszy akt lokacyjny wsi
Moszczenica, mówiący m.in. „wszystkie dotychczasowe prawa polskie zostają
zniesione i zastąpione prawem niemieckim.”
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Wieś Moszczenica, siedziba Gminy, założona została w czasach Kazimierza
Wielkiego przez jego zaufanego człowieka Jana Herberta, późniejszego starostę.
Dnia 23 czerwca 1348 roku król polski wydał dokument lokacyjny wsi na prawie
niemieckim, zgodnie z którym Moszczenica zajmowała obszar 80 łanów.
Proces osadnictwa na terenie Moszczenicy przebiegał wolno, ponieważ
często

zachodziła

potrzeba

przekształcania

nieużytków

na

pola

uprawne.

Osadnictwo rozwijało się w górę źródła rzeki Rypnicz.
Od XIV wieku istniał podział na Moszczenicę Górną – Niemiecką (młodszą)
i Moszczenicę Dolną – Polską (starszą).

Według odnalezionych dokumentów

nazwy te funkcjonują prawdopodobnie od 1382 roku. Podział wsi na górną i dolną
powoli utrwalał się - poszczególne osady tworzyły samodzielne samorządy wiejskie.
W latach 1880 – 1885 przyjęto jednolitą nazwę Moszczenica. Pozostałości z podziału
są widoczne obecnie poprzez nazwy przysiółków: Góra i Dół.
Nazwa

wsi

nie

posiada

pełnego,

prawdziwego

oparcia

w

źródłach

historycznych. W dokumencie lokacyjnym podania jest nazwa rzeki Moszczenycza,
wokół, której ma być założona wieś.
Nazwę Moszczenycza – można wyprowadzić od słowa mościć tzn. wykładać
drogę drągami (belkami drewnianymi), według miejscowej tradycji drągami
wykładano drogi bagienne, aby były przejezdne. Inna koncepcja nazwy jest
autorstwa doc. Dr hab. Stanisława Cynarskiego, który twierdzi, ze nazwa wsi
wywodzi się od gatunku trawy rosnącej na terenie podmokłym. Jako pierwsza nazwę
Moszczenycza przyjęła rzeka, natomiast później wieś.
Historyczne nazwy wsi:
• Moszczenitia 1325 – 1327;
• Moszczenycza 1348;
• Moszczennicza 1346 – 1385;
• Moszczenicza 1470 – 1480;
• Moszczenica Polska – Moszczenica Niemiecka – 1680;
• Moszczenica albo Moszczenica 1885 – 1900;
• Moszczenica 1965.
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Wieś Staszkówka została lokowana w XI wieku jako królewszczyzna. Pierwsza
potwierdzona wzmianka o Staszkówce pochodzi z roku 1382. Należała wówczas do
Starostwa Bieckiego. Jako królewszczyzna w ciągu wieku była dzierżawiona przez
różne rody. Wśród jej pierwszych posiadaczy byli Bogoriowie, którzy przyjęli w końcu
nazwisko od miejscowości i podpisywali się Staszkowcy.
Przez wiele lat ziemie staszkowskie były ziemiami dworskimi. Ostatnim ich
posiadaczem był Szwarz, przed nim Niedzielski, Alth i Skibicki. W centrum wsi
znajdują się resztki parku dworskiego z okazami drzew. Można wśród jeszcze
istniejącego drzewostanu odnaleźć nieliczne ślady dworu. Według dostępnych źródeł
w drugiej połowie XIV wieku we wsi istniała już parafia. W XVI wieku funkcjonowała
pierwsza szkoła parafialna, a w drugiej połowie XVII wieku funkcjonował szpital dla
ubogich.

6.3.Dzieje Gminy od Średniowiecza do współczesności.
Od początku założenia wsi podstawowa grupą użytkowników ziemi byli chłopi.
Zagospodarowali oni przydzielony im areał ziemi, stale go powiększając poprzez
karczunek lasów. Cały teren był własnością królewską, a dzierżawcą był sołtys.
W 1616 roku król Henryk Walezy podzielił królewszczyznę na starostwa
grodowe i niegrodowe i wcielił Moszczenicę do starostwa niegrodowego libuskiego.
Wart uwagi jest fakt, iż w roku 1684 Teofila Rejowa zrzekła się dzierżawy libuskiej na
rzecz Jana Reja, syna Mikołaja Reja. Od roku 1629, kiedy to starostwo libuskie
zostało oddane w dożywotnią dzierżawę Janowi Kochanowskiemu – staroście
stężyckiemu folwark przechodził z właścicieli do właścicieli, głównie poprzez
transakcje handlowe. Sytuacja ta trwała do 1909 roku kiedy Stein Biecza
rozparcelował zakupiony teren. Do dzisiejszych czasów zachował się folwark
odbudowany po I wojnie światowej przez Stanisława Dobka, do dziś zamieszkiwany
przez jego rodzinę.
Sołectwa, które istniały w Moszczenicy od XIV i XV wieku przybrały nazwę
wójtostwa. Część sołectw w Małopolsce została przez starostów i tenutariuszy
zaliczana jako wybraniectwa. Zwyczaj ten rozpowszechnił się za czasów Króla
Stefana Batorego, kiedy to sejm podjął uchwałę o tzw. piechocie łanowej zwanej
inaczej wybraniecką. Wybraniectwo utrzymało się ostatecznie do 1726 roku.
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Pierwszy

rozbiór

Polski

spowodował,

że

większość

sołectw

została

wykupiona. Przed I wojną światową dworem zarządzał oraz był wójtem gminy Michał
Wałega, po jego śmierci żona Bronisława zarządzała posiadłością.
W trakcie I wojny światowej miejscem najcięższych walk pomiędzy wojskami
niemieckimi i austro – węgierskimi, a rosyjskimi była Ziemia Gorlicka. Na terenie
obecnej Gminy Moszczenicy front ustabilizował się w styczniu 1915 roku.
Kluczowymi pozycjami obrony rosyjskiej były w Moszczenicy wzgórza Kamieniec i
Wiatrówki, a w Staszkówce wzgórze Staszkówia. Na obszarze Moszczenicy działała
między innymi 12 Dywizja Piechoty nazywana krakowską, 2 Dywizja Gwardii
Pruskiej. Dniem wyzwolenia był dla mieszkańców Moszczenicy i Staszkówki 2 maja
1915 roku.
Po zakończeniu działań wojennych, w Krakowie powołano Oddział Grobów
Wojennych. Obszar walk podzielono na 10 Okręgów, w skład których łącznie
wchodziło prawie 400 cmentarzy, na których spoczywa ponad 60 tysięcy żołnierzy
niemieckich, austriackich, węgierskich i rosyjskich. Skutki I wojny światowej były
widoczne we wsi Moszczenica i Staszkówka do lat 20-tych XX wieku.
Podczas II wojny światowej na ziemi gorlickiej powołano batalion Obrony
Narodowej „Gorlice”, do którego wcieleni byli również mieszkańcy Moszczenicy,
dwóch żołnierzy z Moszczenicy zaciągnęło się do marynarki wojennej.
Działania wojenne w Moszczenicy były widoczne już od pierwszych dni wojny.
Nasilały się coraz częstsze bombardowania. 7 września 1939 roku armia niemiecka
wkroczyła na teren Gminy. W następnych miesiącach przywożono na teren Gminy
wysiedleńców. Na terenie Gminy aktywnie rozwijał się konspiracyjny ruch oporu:
Bataliony Chłopskie i Armia Krajowa. Działalność bojowa grup konspiracyjnych była
wielokrotnie widoczna na terenie Gminy i tak np.: w czerwcu 1942 roku lokalni
partyzanci rozkręcili szyny z zamiarem wykolejenia pociągu.
Losy wojenne mieszkańców wsi były bardzo różne. Dzięki solidarności
społecznej i jednolitemu stosunkowi do wroga, udało się uniknąć wielu ofiar terroru.
Prawdopodobnie nikt nie wyrzekł się przynależności do narodu polskiego. Dokładna
liczba ofiar z Gminy nie jest znana. Około 100 osób zostało wywiezionych do
Niemiec i w inne rejony kraju, do tego należy doliczyć znaczną grupę wywiezioną na
roboty przymusowe.
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6.4.Herb, flaga, pieczęć i banner Gminy.
Gmina Moszczenica posiada herb, flagę, pieczęć oraz banner. Opracowania
historyczno – heraldycznego wraz z uzasadnieniem dokonał Włodzimierz Chorązki,
pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Projekt graficzny opracował
Alfred Znamierowski z Instytutu Heraldyczno – Weksylologicznego z Warszawy.
Herb Gminy Moszczenica przedstawia w polu błękitnym, na podwójnym
nawiązaniu srebrnym, srebrny szkaplerz o złotych skrajach, przewieszony przez
skrzyżowane złote wiosło z włócznią.

Rysunek 3 Herb Gminy Moszczenica.

Interpretacja heraldyczna jest następująca: gmina Moszczenica wchodzi w skład
powiatu gorlickiego i składa się z dwóch wiosek: Moszczenicy (dawniej: Moszczenica
Polska i Moszczenica Niemiecka) oraz Staszkówka. Pierwsza z nich liczy 3400
mieszkańców, a druga ok. 1450. Pierwsza lokowana była przez króla Kazimierza
Wielkiego w roku 1348 (Moszczenica Polska), a drugą lokowano zapewne nieco
wcześniej, ale pierwsza wzmianka o tej wsi pochodzi dopiero z roku 1382. Obydwie
wioski należały do dóbr królewskich i wchodziły w skład klucza dóbr starostwa
niegrodowego w Libuszy, które z kolei podlegało starostwu grodowemu w Bieczu
(powiat biecki).
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Obydwie wioski od początku istnienia, posiadały kościoły parafialne. Patronem
kościoła w Staszkówce nieprzerwanie od XIV wieku, był św. Wojciech Biskup
Męczennik, stąd w herbie gminy atrybuty jego męczeńskiej śmierci: wiosło i włócznia.
Natomiast wezwania, kolejnych czterech kościołów parafialnych w Moszczenicy
uległo z biegiem lat wielokrotnym zmianom. I tak, pierwszy kościół nosił wezwanie
śś. Szymona i Judy Tadeusza Męczenników (od poł. XIV wieku do 1665 roku); drugi
— św. Trójcy (od 1666 do 1820 roku), a trzeci i czwarty — Matki Bożej Szkaplerznej.
Właśnie w tym kościele znajduje się łaskami słynący obraz z Matką Bożą
Szkaplerzną, który trafił tu prawdopodobnie na początku XVI wieku i jest obiektem
nieprzerwanego kultu okolicznej ludności, począwszy od przełomu XVI i XVII wieku.
Stąd w herbie gminy szkaplerz składający się dwu płatków wełnianego sukna,
połączonych z sobą dwoma tasiemkami.
Ważną rolę na ziemi moszczenickiej odgrywał ród Staszkowskich herbu Bogoria,
ale był on wyłącznie tenutariuszem (dzierżawcą) dóbr królewskich, dlatego ich herb
nie mógł być uwzględniony przy projektowaniu herbu gminy.
Flagą Gminy Moszczenica jest prostokątny płat o proporcjach: 5 : 8, dzielony
w pas (poziomo) o proporcjach: 3 : 1. Pasy w barwach: żółty (szeroki) i błękitny
(wąski). Pośrodku płata (centralnie) herb gminy Moszczenica. Występujące na fladze
kolory bezpośrednio odnoszą się do barw herbu gminy.

Rysunek 4 Flaga Gminy Moszczenica
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Uzasadnienie barw flagi jest następujące: błękit, oprócz powyższego
znaczenia, jest kolorem Matki Bożej (kultu maryjnego), nieba i wiary. Złoto (żółcień)
symbolizuje Boski majestat, a także króla — jako Pomazańca Bożego, objawienie
Ducha Świętego oraz szlachetność. Srebro (biel) to symbol czystości, uczciwości,
pokoju i wody.
Próbując odtworzyć pieczęć Gminy Moszczenica natrafiono na znikome jedynie
informacje o dawnym kształcie pieczęci. Zachował się wizerunek pieczęci gminnej
(rusykalnej) wsi Moszczenica z 2 poł. XIX wieku, ale zawiera on tylko legendę, brak
natomiast znaku napieczętnego. Natomiast pieczęć gminy Staszkówka nie
zachowała się do naszych czasów.
Współczesna pieczęć ma obraz koła o średnicy 36 mm. W otoku napis
„GMINA MOSZCZENICA”, między napisem „GMINA” i „MOSZCZENICA” dwie
sześciopromienne konturowe gwiazdki. Pośrodku liniowego wewnętrznego koła
(pieczęci) godło z herbu gminy Moszczenica.

Rysunek 5 Pieczęć Gminy Moszczenica.

Bannerem Gminy Moszczenica jest prostokąt o proporcjach: 1 : 4, dzielony w
pas (poziomo) w proporcjach: 2 : 7., gdzie górny pas w barwie żółtej z herbem gminy
Moszczenica, a dolny szeroki pas dzielony w słup w proporcjach: 1 : 3 : 1, w
barwach: błękitne (niebieskie) dwa skrajne pasy, a szeroki pas środkowy — żółty.
Znaczenie barw jest identyczne jak przy fladze.

6.5.Zabytki.
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W Gminie Moszczenicy znajduje się wiele cennych zabytków. Najbardziej
ciężko został doświadczony teren Gminy podczas I wojny światowej. Zabytkowe
żołnierskie cmentarze znajdują się na wzgórzach: Metrówka, Wiatrówki i Las
Kamieniec.
Obiekty wpisane do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w miejscowości:
1. Moszczenica to:
•

Kościół Parafialny p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej, decyzja nr 356/72,
KS.A. – 556;

•

Kaplica cmentarna p. w. Chrystusa w ciemnicy, decyzja z1934 r. KS.A.
– 554;

2. Staszkówka to:
•

Cmentarz wojenny nr 116, decyzja nr 578/95, KS.A. – 778;

•

Cmentarz wojenny nr 117, decyzja nr 579/95, KS.A. – 779;

•

Cmentarz nr 118 z I wojny światowej, decyzja 585/95, KS.A. – 785;

•

Cmentarz nr 119 z I wojny światowej, decyzja 593/96, KS.A. – 793.

Obiekty wpisane do ewidencji zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
do utrzymania i ochrony to:
1. w Moszczenicy:
•

Neogotycka kaplica murowana św. Stanisława Biskupa z 1869 roku,

2. w Staszkówce:
•

Berdechów

–

pozostałości

zespołu

dworsko

–

parkowego

w

Staszkówce, z okazami starych drzew. Istniejący we wsi duży majątek
ziemski został rozparcelowany pomiędzy chłopów;
•

Park wiejski z końca XIX wieku, z zachowanymi fragmentami
kompozycji parku, drzewostanem oraz gospodarczymi zabudowaniami
podworskimi;
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•

Kościół parafialny murowany z okresu między wojennego, kapliczka
św. Wojciecha ze źródełkiem - zbudowany został w latach 1928-1930.
Główny

ołtarz

kościoła

stanowi

kopia

obrazu

Matki

Boskiej

Staszkowskiej. Oryginał obrazu został zniszczony podczas działań I
wojny światowej. Wtedy też spłonął drewniany kościółek pochodzący z
XV w. Przy kościele znajduje się studzienka i źródełko z „cudowną
wodą” leczącą wiele chorób. Obok studzienki stoi kamienna figurka św.
Wojciecha, postawiona w miejscu, w którym św. Wojciech w drodze do
Prus miał nauczać i chrzcić Pogan.
Cennym zabytkiem, a jednocześnie obiektem kultu Maryjnego jest stary
Kościół Parafialny p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej z ołtarzem barokowym z XVII
wieku oraz obraz Matki Bożej Szkaplerznej, który obecnie przeniesiono do nowego
kościoła. Pierwszy kościół powstał w latach 1820-1826, na placu cmentarza. Jego
fundatorami byli Maria i Józef Skrzyńscy oraz hrabia Ignacy Potocki, a budową
kierował ks. Proboszcz Antonii Werecki. W kościele znajduje się chrzcielnica z XVIII
w. z umieszczoną wewnątrz czarą pochodzącą prawdopodobnie z XVII w. Również z
XVII

w.

pochodzi

położona

przy

północnej

ścianie

barokowa

ambona

z

rozpościerającym się nad nią baldachimem, którego zwieńczenie stanowi postać
anioła. Budowa nowego Kościoła trwała 12 lat, poświęcenie jego miało miejsce 14
lipca 1996 roku. Wewnątrz zabytkowego kościoła znajduje się chrzcielnica wykonana
w XVIII wieku z umieszczoną wewnątrz czarą pochodzącą prawdopodobnie z XVII
wieku. Również z XVII wieku pochodzi położona przy północnej ścianie barokowa
ambona z rozpościerającym się nad nią baldachimem, którego zwieńczenie stanowi
postać anioła.
Do cennych zabytków należy drewniana kaplica uwięzienia Pana Jezusa
usytuowana na cmentarzu, którą wybudowano w 1666 roku. W środku kaplicy
znajduje się barokowy obraz Matki Bolesnej i Chrystusa nieznanego autora z XVII
wieku oraz polichromowana rzeźba Chrystusa u Słupa z drugiej połowy XVII wieku.
Nieopodal cmentarza na uwagę zasługuje spichlerz plebański z połowy XIX wieku.
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Rysunek 6 Moszczenica - Drewniana kapliczka z połowy XVII w.

Natomiast w Staszkówce warto odwiedzić kościół z lat 1928-1930; przy
kościele odnaleźć możemy kamienną figurę św. Wojciecha, wstawioną w miejscu,
gdzie 1000 lat temu chrzcił i nauczał misjonarz Prus i patron Polski, oraz studzienkę
z "cudowną wodą" leczącą wiele chorób, znajdującą się przy kościele, obok figury
św. Wojciecha.

Rysunek 7 Staszkówka - Figurka i studzienka św. Wojciecha.

6.5.1.Cmentarze.
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Tereny Gminy Moszczenica znalazły się w IV Okręgu – Łużna Oddziału
Grobów Wojennych Moszczenica, lecz tylko jeden z cmentarzy Gminy został
włączony do tego okręgu. Był to cmentarz nr 124 o nazwie Mszanka. Projektował go
Austriak Hans Mayer. Powierzchnia cmentarza wynosi 1983 m2. Pochowano na nim
661 żołnierzy: 494 rosyjskich i 167 austriackich oraz niemieckich. Spoczywają w 55
mogiłach masowych i 44 pojedynczych. W latach 1991 – 93 przeprowadzony został
gruntowny remont cmentarza. Polegał na odtworzeniu ogrodzenia z kamienia
ciosanego, ponadto wykonano krzyż drewniany o wysokości 5,5 m z drewna
dębowego. Wykonano renowację mogił i nagrobków. Organizatorem prac był Urząd
Gminy, wydatkowano na ten cel 215 tys. PLN z dotacji Wojewody.
Cmentarz nr 116 znajduje się w Staszkówce – Dawidówce. Został
zaprojektowany przez niemieckiego projektanta Antona Müllera, z wyjątkiem ołtarza,
który jest projektu prof. Hoseausa. Spoczywa na nim 212 żołnierzy pruskiego
Regimentu 3 Grenadierów im. Królowej Elżbiety narodowości niemieckiej poległych
po zaciętych bojach z początku maja 1915 roku. Cmentarz jest duży, oprócz
nagrobków żołnierzy znajduje się na nim także pomnik w miejscu wiecznego
spoczynku 4 oficerów tegoż regimentu. Cmentarz znajduje się nieopodal drogi
Ciężkowice – Staszkówka.

Rysunek 8 Cmentarz nr 116.
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Cmentarz nr 117 znajduje się w Staszkówce, w niedalekim sąsiedztwie
Cmentarza nr 116. Został zaprojektowany przez Polaka, Jana Szczepkowskiego.
Spoczywa na nim 288 żołnierzy rosyjskich poległych w czasie walk 2 maja 1915
roku. Cmentarz jest wyremontowany i zadbany, posiada ogrodzenie częściowo
murowane, a częściowo drewniane z bramkami wejściowymi. Ponadto znajduje się
również kapliczka.
Cmentarz nr 118 w Staszkówce, zaprojektowany został podobnie jak
cmentarz nr 116 przez Antona Müller. Spoczywa na nim 763 żołnierzy różnych
narodowości. Najwięcej jest poległych żołnierzy armii niemieckiej – 436, następnie
armii austro - węgierskiej – 281 oraz 43 żołnierzy armii rosyjskiej. Pochowanie są w
48 mogiłach zbiorowych oraz 209 mogiłach pojedynczych.
Cały cmentarz jest ogrodzony, wchodzi się na niego przez metalową bramkę.
Przez środek cmentarza biegnie alejka (po bokach nagrobki) na końcu której
znajdują się 4 pylony projektu prof. Hoseausa. Na szczycie dwóch z nich znajdują się
dwa olbrzymie miecze. Cmentarz usytuowany jest na wzgórzu z którego rozpościera
się widok na okolicę, a także on sam jest bardzo dobrze widoczny z daleka dzięki
wzniosłym pylonom.

Rysunek 9 Cmentarz nr 118.
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Cmentarz nr 119 znajduje się tak jak wcześniejsze również w Staszkówce.
Został zaprojektowany przez Jana Szczepkowskiego. Spoczywa na nim 509
żołnierzy armii rosyjskiej, w 29 mogiłach zbiorowych oraz 17 pojedynczych. Na
terenie cmentarza, oprócz pojedynczych mogił znajduje się wysoki drewniany krzyż
prawosławny, a po prawej stronie kapliczka. Cmentarz jest wyremontowany.

6.6.Ciekawe postacie.
Spośród mieszkańców Gminy Moszczenicy należy wspomnieć o kilku
sławnych postaciach urodzonych w Gminie, lub związanych z jej historią3.
Chryzostom Jan Pieniążek [1630 - 1711] - chorąży, senator, wojewoda
sieradzki, właściciel połowy klucza gorlickiego, kandydat na króla Polski. Syn
Przecława i Barbary z Wielopolskich, herbu Odrowąż. Dziedzic dóbr należących do
Pieniążków od 1560 roku W okresie najazdu szwedzkiego w 1655 roku stał wiernie
przy królu Janie Kazimierzu. W grudniu 1655 roku w nagrodę otrzymał wsie - Dolną
Łużną i Staszkówkę po Janie Potockim. W dniach 28 -30 lipca 1656 roku
uczestniczył w bitwie warszawskiej jako porucznik chorągwi swego wuja Jana
Wielopolskiego. W czasie najazdu Jerzego II Rakoczego został wybrany przez
szlachtę powiatu bieckiego na komendanta Biecza. W 1659 r. wziął udział w wojnie z
Moskwą o Ukrainę. W roku 1666 został marszałkiem Sejmu. Dnia 10.02.1683 roku
został wojewodą sieradzkim i senatorem. W roku 1686 był stałym rezydentem u boku
króla Jana III. Fundował kościoły i klasztory, był kontrkandydatem Stanisława
Leszczyńskiego podczas elekcji w 1704 roku.
Longin Cegielski [1920-1987] - działacz ludowy, ekonomista, urodzony w
Moszczenicy. Po ukończeniu Gimnazjum im. Marcina Kromera w Gorlicach,
studiował nauki rolnicze na Uniwersytetach we Lwowie i Krakowie. Podczas okupacji
działał w Batalionach Chłopskich, a także prowadził tajne nauczanie. Związany z
wieloma czołowymi postaciami powojennego ruchu ludowego pełnił wysokie funkcje
partyjne,

był

przewodniczącym

Komitetu

Naczelnego

PSL.

Pracował

jako

podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa, a w latach 1976 – 1980 powierzono
mu

funkcję

wicepremiera

oraz

Przewodniczącego

Komisji

Planowania

Gospodarczego przy Radzie Ministrów.

3

Źródło informacji: www.klubgorliczan.pl
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Przez cały okres swojej pracy zawodowej i działalności politycznej Login
Cegielski był żywo związany z problemami i ludźmi Ziemi Gorlickiej.
Franciszek Gawlik [1911-1973] - Prałat honorowy Ojca Świętego, kanonik
Tarnowskiej Kapituły Katedralnej, Rektor Seminarium Duchownego w Tarnowie.
Pochodził z Moszczenicy. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1935 roku. Podczas
okupacji prowadził tajne nauczanie. Po wojnie został mianowany katechetą
gimnazjalnym, prowadząc katechezę w Zakładach Tarnowskich, a także przez
pewien czas w Lisiej Górze. W latach 1961 – 1966 był proboszczem i dziekanem w
Parafii pw. NMP w Gorlicach. Jako Rektor tarnowskiego Seminarium wywarł wpływ
na ukierunkowanie studiów w duchu II Soboru Watykańskiego. Był organizatorem
wielu historycznych jubileuszy i świąt tj.: nawiedzenie Diecezji przez Matkę Bożą
Częstochowską, Jubileusz 150-lecia Seminarium Duchownego Tarnowskiego.
Leon Wałęga [1859 - 1933] - biskup tarnowski, profesor Uniwersytetu
Lwowskiego, dogmatyk. Urodził się 25.03.1859 roku w Moszczenicy, w rodzinie
rolniczej. W 1878 r. jako wikariusz pracował przy kościele św. Marcina we Lwowie i
był prefektem Małego Seminarium, a później prefektem Wyższego Seminarium
Duchownego, i jego wicerektorem. W latach 1888 - 89 wykładał na Uniwersytecie
Lwowskim katechetykę, a w latach 1890 - 91 zastępczo również dogmatykę. W 1894
roku otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego teologii dogmatycznej
fundamentalnej i filozofii chrześcijańskiej. W 1897 roku. odszedł ze stanowiska
profesora - został kanonikiem katedralnym i proboszczem lwowskiej bazyliki
metropolitalnej. 12.05.1901 roku w katedrze tarnowskiej został konsekrowany na
biskupa tarnowskiego. Rozwijał sieć parafialną i dekanalną, założył Małe
Seminarium. W 1928 roku zwołał pierwszy synod diecezji tarnowskiej. Zmarł w
klasztorze redemptorystów w Tuchowie 22.04.1933 roku.
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7. Turystyka.
Głównym walorem turystycznym Gminy Moszczenica jest czyste środowisko
naturalne i malownicza, bardzo urozmaicona rzeźba terenu. Przez środek gminy
przepływa rzeka Moszczanka, po której obu stronach rozciąga się pas łąk. Ma tu
źródło wiele potoków, występują też nieliczne stawy. Łagodne wzgórza porastają
lasy mieszane. Na stromych zboczach oraz w dolinach potoków występuje wiele
interesujących roślin, a niektóre z nich objęte są ochroną, np.: wawrzynek wilczełyko,
kopytnik pospolity, skrzyp olbrzymi, bez koralowy, ostrożeń głowacz, konwalia
majowa, kruszyna pospolita, marzanka wonna, kalina koralowa i inne. Fauna również
wyróżnia się dużym bogactwem i zróżnicowaniem.
Bogaty folklor pogórzański i dobrze zachowane tradycje lokalne wyróżniają
Gminę w regionie i mogą stanowić dużą atrakcję turystyczną. Nie bez znaczenia są
także liczne zabytki kulturowe, a także przypominające o burzliwej historii tego
regionu cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej, pamiątki po bitwach o
wzgórze "Patria" (Mętlówka), Wiatrówki i Las Kamieniec. Każdy z zachowanych
cmentarzy ma inną, ciekawą architekturę.
Dodatkowym powodem do odwiedzenia Gminy jest jej bliskie położenie od
Gorlic. Odległość zaledwie 10 km można pokonać jadąc krajową drogą Moszczenica
- Konieczna.
Mieszkańcy gminy słyną z przysłowiowej gościnności. Tradycją stał się Festyn
Gminny, który zorganizowano po raz pierwszy w 1998 roku w 650 rocznicę lokacji
wsi Moszczenica. Od tego czasu, pod koniec sierpnia, organizowany jest corocznie
w centrum Moszczenicy. W ubiegłym roku w święto Matki Boskiej Szkaplerznej,
zorganizowano po raz pierwszy festyn parafialny. Cennej inicjatywy podjęło się także
tutejsze Koło Gospodyń Wiejskich - celem zdobycia środków finansowych na swoją
działalność, prowadzi ono w Klubie Kultury sprzedaż potraw „domowej kuchni”.
Obecnie Gminę odwiedza w ciągu roku ok. 150 turystów – ta skromna w
stosunku do istniejącego potencjału liczba, jest wynikiem braku odpowiedniej
infrastruktury i zaplecza turystycznego, co Gmina planuje zmienić w najbliższym
czasie poprzez wspomaganie rozwoju bazy turystycznej.
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W pobliskich Gorlicach, odwiedzający rejon Gminy Moszczenica mogą
skorzystać z krytej pływalni ze zjeżdżalnią - jedną z najnowocześniejszych w kraju.
Niedaleko jest nad zaporę w Klimkówce, do Uzdrowiska w Wysowej, Stadniny Koni
Huculskich w Gładyszowie, Magurskiego Parku Narodowego, Biecza - najstarszego
miasta Podkarpacia, Muzeum przemysłu Naftowego i Etnografii w Libuszy i wielu
innych atrakcji Powiatu Gorlickiego.

7.1.Baza turystyczna i agroturystyka w Gminie.
Duży potencjał stanowi rozwój gminnej agroturystyki. Turyści odwiedzający
Gminę mogą skorzystać z gościnności 3 funkcjonujących w Moszczenicy
gospodarstw agroturystycznych.
1. „Domki letniskowe na Wiatrówkach” - Pan Jan Dziadzio i Syn - trzy domki
letniskowe pięcioosobowe oraz kawiarenka ze świetlicą i zapleczem
ogniskowym. Obok znajduje się brodzik oraz plac zabaw dla dzieci, boisko do
piłki siatkowej i nożnej, tenis stołowy, huśtawki, parking. W gospodarstwie
istnieje możliwość zakupu ekologicznych produktów rolnych. Jest to idealne
miejsce dla osób lubiących spokój i wypoczynek, wspaniały teren do spacerów
i pieszych wędrówek - dodatkową atrakcją może być zbieranie owoców
leśnych (jagody, grzyby, maliny). Z „Wiatrówek” rozpościera się piękny widok
na stronę południową, skąd widoczne są wzgórza porośnięte lasami.
2. W Moszczenicy warto również odwiedzić gospodarstwo ekologiczne p. Anny i
Mariana Mruków, położone w przysiółku „Poddaństwo" w sąsiedztwie masywu
leśnego. Gospodarstwo oferuje gościom dwa pokoje gościnne z całodziennym
wyżywieniem Wszyscy odwiedzający gospodarstwo, mogą tutaj przez cały rok
zakupić świeży wiejski chleb, zsiadłe lub świeże mleko i jego przetwory, wiele
gatunków warzyw, przetwory z owoców, a także jajka, drób, miód z
gospodarczej pasieki, a nawet różne gatunki ziół.
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3. Odwiedzając Moszczenicę, warto również zatrzymać się w gospodarstwie
agroturystycznym p. Jędrusiaków, w rejonie „Moszczenica Góra”. Atrakcją jest
tu zespół trzech stawów porośniętych częściowo trzciną, w którym żyją
czerwone karasie oraz wiele gatunków ryb użytkowych. Można tu również
spotkać dzikie kaczki, które za miejsce lęgowe obrały sobie małą wysepkę, a
także piżmaki i wydry. W otoczeniu gospodarstwa spacerują ciekawe
zwierzęta - ulubieńcy dzieci: kucyk „Karuś", stadko czarnoskórych świnek
wietnamek, a w przyzagrodowej wolierze kilka strusi afrykańskich.
Ponadto zatrzymując się w Moszczenicy na „Krzyżówce” można zjeść posiłek oraz
zabawić się na dyskotece w Zajeździe „Dalia".

7.2.Szlaki turystyczne.
W niedalekiej odległości od gospodarstwa p. Mruków w "Księżym Lesie"
wytyczona

została

ścieżka

edukacji

ekologicznej,

wykonana

przez

Szkołę

Podstawową im. Bronisława Wanata. Trasę ścieżki o długości ok. 1500 m.
poprowadzono przez miejsca najbardziej urokliwe i wartościowe przyrodniczo.
Wykonano 16 stanowisk, przy których można obserwować ciekawe zjawiska
przyrodnicze, szereg chronionych gatunków roślin, a nawet zwierząt.

Rysunek 10 Ścieżka edukacyjno-ekologiczna "Księży Las".
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8. Analiza demograficzna.
Gminę Moszczenica zamieszkuje ogółem 4 884 mieszkańców (dane na koniec
kwietnia 2007), w tym:
• kobiety – 2 435;
• mężczyźni – 2 449.
W

poszczególnych

sołectwach

Gminy,

dane

dotyczące

liczby

ludności

przedstawiają się, jak w poniższym zestawieniu:
Tabela 1 Liczba ludności w sołectwach Gminy Moszczenica (2006).

w tym:
Miejscowość

Liczba
mieszkańców

Moszczenica
Staszkówka
Razem

ogółem
3 401
1 483
4 884

Mężczyźni (M)

Kobiety (K)

1 722
732
2 454

1 679
751
2430

Źródło: dane Gminy.
Tabela 2 Liczba ludności Gminy z podziałem na płeć w latach 1999-2005.

Mieszkańcy ogółem
Mężczyźni
Kobiety

2005
4706
2357
2349

2004
4720
2360
2360

2003
4706
2351
2355

2002
4724
2355
2369

2001
4713
2355
2358

2000
4689
2333
2333

1999
4763
2358
2405

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Średnia gęstość zaludnienia Gminy Moszczenica to 128 osób/km2 przy
średniej gęstości zaludnienia Powiatu Gorlickiego 112 osób/km2 i średniej
wojewódzkiej 214 osób/km2.
Tabela 3 Gęstość zaludnienia sołectwa Moszczenica na tle Gminy, Powiatu, Województwa.

Wyszczególnienie
1
Sołectwo Moszczenica
Gmina Moszczenica
Powiat Gorlicki
Województwo Małopolskie

Średnia ilość osób na km2
2
128
128
112
214
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Źródło: Plan Rozwoju Miejscowości Moszczenica, 2005.

Analiza przyrostu naturalnego w Gminie na podstawie danych za rok 2006
odzwierciedla niekorzystną, ogólnokrajową tendencję demograficzną, tj. niski
przyrost naturalny.
Tabela 4 Przyrost naturalny w przekroju: gmina - województwo.

Wyszczególnienie

Jednostka
miary

Przyrost naturalny na 1000
mieszkańców

Gmina
Moszczenica

[1]

Saldo migracji stałej

Województwo
Małopolskie

+2,70

+1,61

-23

+2.587

osoby/rok

Źródło: Plan Rozwoju Miejscowości Moszczenica, 2005.

Przewaga zgonów nad urodzeniami w Gminie jest nieznaczna. Podobnie
wskaźnik ten przedstawia się na poziomie krajowym, jednak na przestrzeni ostatnich
lat przewaga ta stale rośnie, choć wskaźnik ten jest różny dla każdego z
województw. Małopolska należy do województw, w których dane GUS pokazują
przewagę urodzeń nad zgonami. Na tym tle Gmina Moszczenica wykazuje zbieżność
z tendencjami ogólnokrajowymi. Zestawienie danych Gminy z danymi GUS o
zgonach i urodzeniach w roku 2005 w całym kraju oraz na terenie woj. małopolskiego
przedstawia poniższa tabela.
Tabela 5 Przyrost naturalny w Gminie Moszczenica, woj. małopolskim i na poziomie kraju.

Wyszczególnienie

Ogółem

Moszczenica Staszkówka

Ogółem

Ogółem woj.

w Gminie

(2006)

(2006)

Polska

małopolskie

Urodzenia

(2006)
53

35

18

(2005)
364 383

(2005)
32 477

Zgony

54

32

22

368 285

28 965

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy (2006) oraz GUS (2005).

Saldo migracji w Gminie Moszczenica ma wartość ujemną.
Tabela 6 Saldo migracji.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Gmina

Województwo Małopolskie

Moszczenica
Saldo migracji stałej

osoby/rok

-23

+2.587
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Źródło: Plan Rozwoju Miejscowości Moszczenica, 2005.

Migracje zewnętrzne w Gminie Moszczenica (napływ ludności) utrzymują się
od paru lat na podobnym poziomie – biorąc pod uwagę okres 2004-2006, co roku
melduje się na pobyt stały w Gminie ok. 30-40 osób. Napływ ludności następuje
głównie z województwa małopolskiego (przemieszczenia wewnątrz województwa)
oraz województwa śląskiego i dolnośląskiego. Dane GUS za wspomniany okres nie
notują migracji z innych województw. Liczba zameldowań (39) oraz wymeldowań z
pobytu stałego (31) jest zbliżona a przemieszczenia dotyczą nikłego procenta ogólnej
liczby mieszkańców Gminy. Świadczy to o tym, iż migracje zewnętrzne nie mają
znaczącego wpływu na strukturę ludności w Gminie Moszczenica.
Zbliżony poziom przemieszczeń (łącznie 66) zanotowano w roku 2006 w
obrębie samej Gminy Moszczenica (przemeldowania wewnętrzne).
Dane liczbowe pokazują poniższe zestawienia:
Tabela 7 Przemieszczenia ludności w roku 2006.

Wyszczególnienie
Zameldowania na pobyt stały
Wymeldowania z pobytu

Ilość ogółem
39
31

Moszczenica
30
23

Staszkówka
9
8

stałego
Przemeldowania na terenie

66

38

28

gminy
Źródło: dane Gminy.
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Tabela 8 Migracje wewnętrzne w Gminie Moszczenica – napływ ludności w 2004 roku.
Migracje wewnętrzne - napływ w 2004 roku
Gmina

Województwo poprzednie
Ogółem Dolnośląs Kujawsk Lubelsk Lubusk Łódzki Małopols Mazowiec Opolsk Podkarpa Podlask Pomors Śląskie Świętokrzyski Warmińsko Wielkopolski Zachodniopom
kie

o-

ie

ie

e

kie

kie

ie

ckie

ie

kie

e

- Mazurskie

e

orskie

Pomors
Moszczen

39

10

kie
0

0

0

0

27

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

ica
Małopolsk

32648

529

174

545

147

303

23408

601

248

1807

101

172

3074

1026

126

205

182

a

Źródło: GUS.
Tabela 9 Migracje wewnętrzne w Gminie Moszczenica - napływ ludności w 2005 roku.
Migracje wewnętrzne - napływ w 2005 roku
Gmina
Ogółem

Województwo poprzednie
Dolnośl Kujawsko Lubelsk Lubuski Łódzk Małopols Mazowiec Opolski Podkar Podlaski Pomors Śląskie Świętokrzysk Warmińsko - Wielkopolski Zachodniopom
ąskie

-

ie

e

ie

kie

kie

e

packie

e

kie

ie

Mazurskie

e

orskie

Pomorski
e
Moszczen

35

2

0

0

0

0

30

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

ica
Małopolsk

31096

525

161

534

116

306

21867

632

260

1762

94

194

3039

1040

120

211

235

a

Źródło: GUS.
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Ponad 60% mieszkańców Gminy Moszczenica to ludność w wieku
produkcyjnym, tj. od 18 do 60 lat – kobiety oraz od 18 do 65 lat – mężczyźni. W
rozbiciu na płeć: w wieku produkcyjnym jest ok. 56,7% ogółu kobiet w Gminie oraz
ok. 64,5% ogółu mężczyzn. Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w
wieku produkcyjnym wynosi 85 osób. Świadczy to o nadmiernym obciążeniu
demograficznym ludności wieku produkcyjnym, co w zasadniczy sposób rzutuje na
warunki ekonomiczne rodzin.
Tabela 10 Ludność Gminy wg ekonomicznych grup wiekowych – wiek produkcyjny.

Wyszczególnienie
Ogółem ludność Gminy
w tym w wieku: produkcyjnym:

Ogółem
4 884

Mężczyźni (M)
2 449

Kobiety (K)
2 435

K (od 18 do 60)

2 961

1 580

1 381

60,63%

64,52%

56,71%

M (od 18 do 65)

Ludność w wieku produkcyjnym jako
% ogółu mieszkańców

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy (2006)

Pod

względem

wykształcenia

największy

procent

ludności

Gminy

Moszczenica w wieku produkcyjnym może się wykazać wykształceniem średnim
ogólnym i zawodowym (35-40%) oraz zasadniczym zawodowym (25-40%). Mały
procent osób posiada wykształcenie wyższe, przy czym widoczna jest tu także
ogólnokrajowa tendencja: wśród kobiet w wieku produkcyjnym aż 10% posiada
wykształcenie wyższe, podczas gdy wśród mężczyzn w tej samej grupie wiekowej
jedynie 5% stanowią osoby z wykształceniem wyższym. Poniższe zestawienie
pokazuje poziom wykształcenia mieszkańców Gminy Moszczenica wg płci
(zestawienie za rok 2006):
Tabela 11 Wykształcenie ludności w wieku produkcyjnym (2006).
Ogółem liczba
mieszkańców

Wykształcenie (%)
Wyższe

Policealne

Płeć
Mężczyźni
(18 - 65 lat)
Kobiety
(18 – 60 lat)

Średnie

Zasadnicze

ogólne i

zawodowe

Podstawowe

Podstawowe
nieukończone

zawodowe
1 580

5

10

35

40

5

5

1 381

10

15

40

25

5

5
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Źródło: dane Gminy.

9. Oświata i wychowanie.
Na terenie Gminy Moszczenica funkcjonują 4 placówki oświatowe, w których
kształci się łącznie 705 dzieci.
Tabela 12 Placówki oświatowe.

Lp.
Placówka
1.
Zespół Szkół i. Jana Pawła II w Staszkówce
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
Przedszkole

Liczba uczniów
250
140
84
26
„0” -19

2.

Szkoła

Podstawowa

im.

Bronisława

Wanata

3.
4.

Moszczenicy
Gimnazjum im. ks. abpa Leona Wałęgi w Moszczenicy
Przedszkole samorządowe w Moszczenicy

w

Poniżej „0” - 7
243
134
78
„0” – 40
Poniżej „0” - 38
705

Razem
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9.1.Działania Gminy i formy udzielonego wsparcia dla edukacji.
Na zadania w zakresie oświaty w budżecie Gminy na rok 2006 zaplanowano
wydatki w kwocie 3.640.464 złotych. Planowaną kwotę wydatkowano w 99 %.
W SP Moszczenica w samym roku 2006 poniesiono wydatki na realizację zajęć
dydaktyczno-wychowawczych, bieżące utrzymanie szkoły oraz dożywianie uczniów,
w tym m.in.:
• organizowane były zajęcia pozalekcyjne jak: chór szkolny dla 21 uczniów z kl.
IV-VI, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla 12 uczniów kl. I-III z wadami
postawy w wymiarze 4 godziny tygodniowo. Zespoły dydaktyczno wyrównawcze
dla uczniów mających chwilowe problemy z nauką 12 godzin tygodniowo,
Uczniowski Klub Sportowy dla 45 chętnych uczniów, którzy ćwiczą wszystkie
dyscypliny sportowe w zakresie wychowania fizycznego, a w szczególności gry
zespołowe oraz gimnastykę i ćwiczenia wspomagające kształtowanie sylwetki.
Na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej uczęszczało 52 uczniów z kl. I-III. Zajęcia
prowadzono 3 godziny tygodniowo i obejmowały ćwiczenia korygujące wady
postawy i wzmacniające poszczególne partie mięśni- odpowiednio dla
istniejących wad;
• zajęcia kółka języka angielskiego prowadzono w wymiarze 1 godziny
tygodniowo, z których korzystało 14 uczniów;
• od września 2006r. lekcje języka angielskiego w klasach pierwszych
finansowane były z otrzymanej dotacji celowej;
• zakupiono pompę głębinową;
• szkoła

otrzymała

nieodpłatnie

wyposażenie

dwóch

klasopracowni

komputerowych oraz wyposażenie biblioteki multimedialnej;
• w ramach realizacji rządowego programu dotyczącego dożywiania uczniów z
bezpłatnego żywienia korzystało od 77-111 osób, natomiast 37 uczniów
korzystało odpłatnie;
• dowożeniem objętych zostało 42 uczniów z przysiółka Moszczenica – Granice,
natomiast dla 46 uczniów zakupywano bilety miesięczne w MZK Gorlice;
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• w zakresie wydatków na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli pokryto koszty
szkolenia komputerowego dla 3 nauczycieli, jak również nauczycielom
wyjeżdżającym na konkursy i szkolenia zwracane zostały poniesione przez nich
koszty podróży;
• funkcjonowała świetlica szkolna, która uruchomiona została szczególnie pod
potrzeby dzieci korzystających z dowozu zbiorowego. W ramach zajęć
świetlicowych szczególną opieką zostały dzieci z trudnościami dydaktycznymi. W
trakcie każdych zajęć dzieci uczyły się współdziałania w zróżnicowanej grupie
wiekowej.
W Gimnazjum w Moszczenicy, zgodnie ze „Sprawozdaniem z wykonania budżetu
za rok 2006” poniesiono m.in. wydatki związane z:
• zakupem biletów miesięcznych dla 7 uczniów;
• doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli, które

przeznaczono na zwrot

kosztów dla 2 nauczycieli za studia podyplomowe, 2 nauczycieli za kursy
kwalifikacyjne oraz warsztaty, jak również nauczycielom wyjeżdżającym na
konkursy i warsztaty zwrócone zostały poniesione przez nich koszty podróży.
Wydatki w Zespole Szkół w Staszkówce poniesiono m.in. na:
• rozbudowę sieci komputerowej w bibliotece szkolnej, zakup usług dostępu do
Internetu;
• zakup usług remontowych wykonanych w salach lekcyjnych, malowanie
ogrodzenia szkolnego;
• wykonanie pomiarów natężenia światła w salach lekcyjnych i pomieszczeniach
biurowych;
• zakup biletów miesięcznych dla uprawnionych uczniów szkoły podstawowej
oraz klas „0”;
• szkolenia nauczycieli – pokryto wydatki związane z kursami i warsztatami
szkoleniowymi dla nauczycieli.
Dzięki staraniom P. Dyrektor szkoła pozyskała dodatkowe środki w kwocie 8.500 zł
w ramach programu English Teaching finansowanego przez Polsko-Amerykańską
Fundację Wolności na wsparcie realizacji projektu „Język angielski łączy ludzi”.
W Przedszkolu Samorządowym w Moszczenicy w 2006 roku z dodatkowych
wydatków poniesiono m.in. zakup biletów miesięcznych dla 7 dzieci.
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10.Sport.
W obu sołectwach Gminy Moszczenica działają Ludowe Kluby Sportowe,
prowadzące po 2 zespoły piłki nożnej: juniorów i seniorów (V Liga, Klasa B, Gorlice):
• Moszczanka Moszczenica w Moszczenicy;
• Sokół Staszówka w Staszkówce.
Oprócz zespołów piłki nożnej LKS-y prowadzą sekcję szachów i tenisa stołowego.
Kluby te od kilku lat prowadzą dobrą działalność obejmują swym zasięgiem coraz
więcej młodzieży.

11.Kultura.
Na terenie Gminy działalność kulturalną prowadzi Ośrodek Kultury i Biblioteki
pod przewodnictwem Pani Dyrektor Danuty Luboch. Ośrodek kultury wraz z
biblioteką mieści się w budynku tzw. „starej szkoły” w Moszczenicy oraz posiada filię
biblioteki w Staszkówce.
Z ciekawych imprez, oprócz prowadzonej szeroko zakrojonej działalności
popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, należy wymienić: organizację
dożynek, Dni Kultury Słowackiej, występy grup teatralnych, zajęcia plastyczne z
dziećmi w ramach Przeglądu Działalności Artystycznej Dzieci i Młodzieży.
W prezentowaniu artystycznych dokonań nauczycieli, dzieci i młodzieży
pomaga również Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki, który umożliwia prezentację
programów przygotowanych przez dzieci i młodzież. Tradycją są już uczniowskie
występy z okazji Dnia Babci i Dnia Kobiet. Dzieci i młodzież z gminnych szkół
uczestniczą w imprezach z okazji Dni Moszczenicy, a nawet w sesjach Rady Gminy.

11.1.Biblioteka.
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Historia otwarcia biblioteki sięga 1950 roku. Początkowo był to punkt
biblioteczny, który został zorganizowany w domu prywatnym zasłużonej nauczycielki
Pani Stanisławy Godek. W roku 1955 została założona Gromadzka Biblioteka
Publiczna, jako samodzielna jednostka upowszechniania kultury. Pierwszy wpis do
książki inwentarzowej nosi datę 17 grudnia 1955 roku i dotyczy poradnika dla
początkujących pszczelarzy autorstwa J. Brzóski pt: „Praktyczne pszczelarstwo.”
Pani Stanisława Godek prowadziła placówkę do roku 1964.
Od 1965 roku bibliotekę prowadziła Monika Markowicz. Warto wymienić
pracujące w tym czasie w bibliotece: Emilię Bielewicz, Grażynę Wresiło i Elżbietę
Kijek. Od 1982 do 1996 kierownikiem jednostki była Władysława Gomułka. Przez
prowadzących bibliotekę organizowane były spotkania autorskie z pisarzami. W 1967
roku powstało Koło Przyjaciół Biblioteki. Od 1982 roku działalność kulturalna w
Gminie prowadziła Izabela Cyran w ramach Gminnego Ośrodka Kultury.
Biblioteka kilkakrotnie zmieniała swój lokal. Do 1961 roku mieściła się w domu
Stanisławy Godek, następnie przeniesiono ją do dawnego, drewnianego domku
gromadzkiego. Zlokalizowana również była w domu prywatnym Stanisława Bajora,
następnie w nowym budynku gromady (Urząd Gminy). Przez kilka lat umiejscowiona
była w starym, a później nowym domu Pani Stanisławy Gomułka. Obecnie biblioteka
gminna mieści się w budynku „starej szkoły.”
Sieć bibliotek w Gminie Moszczenica od lat jest w stanie niezmiennym. W jej
skład wchodzą: gminna biblioteka w Moszczenicy oraz filia w Staszkówce. Biblioteki
mają łącznie 25 830 książek. Z tego w Moszczenicy jest 16 499 woluminów, a w
Staszkówce 9 331. W 2006 roku przybyło do stanu inwentarza ogółem 776 nowych
książek za 17.656,35 zł.
Moszczenica:
•

zakupiono ze środków własnych 184 książki o wartości 4.226,15 zł;

•

z dotacji Ministerstwa Kultury biblioteka zakupiła 164 pozycje o wartości
4.161,53 zł;

•

nieodpłatnie przejęto na własność depozyt z WBP z Krakowa za 2005 rok w
ilości 223 książek o wartości 5.772.25 zł;

•

w formie darów od czytelników przyjęto do inwentarza 3 książki o wartości
90,00 złotych.

Staszkówka:
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•

zakupiono ze środków własnych 118 książek o wartości 1.773,98 złotych;

•

z dotacji Ministerstwa Kultury biblioteka zakupiła 70 pozycji o wartości
1.388,47 złotych;

•

przejęto na własność depozyt z WBP z Krakowa za 2005 rok w ilości 14
książek o wartości 293,97 złotych;

Ponad połowa korzystających z bibliotek to dzieci i młodzież ucząca się.
Dokształca się również coraz więcej dorosłych. Potrzeby czytelników w dużym
stopniu decydują o kierunku gromadzenia zbiorów bibliotecznych.
W roku 2006 z bibliotek korzystało 749 czytelników. Biblioteki udostępniają
wypożyczanie zbiorów na zewnątrz zarówno w Moszczenicy jak i w Staszkówce. W
2006 roku w Moszczenicy wypożyczono 11 718 książek i 207 czasopism, w
Staszkówce 5 294 książki i 526 czasopism.
Tabela 13 Czytelnicy biblioteki według wieku.

Do 15 lat

16-19 lat

20-24 lata

25-44 lata

45-60 lat

Powyżej
60 lat

337

171

83

103

37

18

Źródło: dane Gminy.
Tabela 14 Czytelnicy biblioteki według zajęć.

Robotnicy Rolnicy Pracownicy studenci uczniowie

Inni

umysłowi

zatrudnieni

6

3

56

62

490

18

Niezatrudnieni

114
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Źródło: dane Gminy.

Biblioteki oprócz wypożyczeń do domu udostępniają również książki i
czasopisma na miejscu. W 2006 roku biblioteki prenumerowały łącznie 8 tytułów
czasopism: cztery w Moszczenicy i cztery w Staszkówce. Na prenumeratę wydano
łącznie 1300 złotych. W Moszczenicy z udostępniania na miejscu skorzystano z 895
książek oraz 302 czasopism, natomiast w Staszkówce skorzystano z 93 książek oraz
z 19 czasopism.
Dyrekcja, pracownicy i sympatycy biblioteki prowadzą działania promujące książki
oraz czytelnictwo w Gminie miedzy innymi poprzez:
• w

Staszkówce

cotygodniowe

spotkania

przedszkolaków

w

bibliotece

podsumowywane corocznie konkursem czytelniczym pod hasłem „Książka bawi,
uczy i wychowuje”;
• w Moszczenicy cykl głośnego czytania bajek dla przedszkolaków jeden raz w
tygodniu w każdej grupie przedszkolaków – czytanie w przedszkolu;
• cykl lekcji bibliotecznych dla przedszkola – jeden raz w miesiącu zajęcia w
bibliotece;
• ferie z Koziołkiem Matołkiem – tygodniowe zajęcia dla dzieci – wspólne czytanie
przygód, zajęcia plastyczne, przygotowywanie przysmaków dla koziołka;
• wakacyjny konkurs z nagrodami dla dzieci ze szkoły podstawowej pod tytułem
„Jaka to baśń?”;
• udział przedstawicieli obu bibliotek w powiatowym konkursie czytelniczym
„Dorota Terakowska i jej zaczarowane powieści”. Z terenu gminy do etapu
powiatowego zakwalifikowały się cztery osoby;
• dwa spotkania autorskie w Moszczenicy i w Staszkówce z panią Ewą
Stadtmuller autorką książek dla dzieci oraz ilustratorem panem Łukaszem
Zabdyrem;
• rok polski w tradycji i obyczajach – impreza biblioteczna w Staszkówce.

11.2.Ośrodek Kultury.
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Ośrodek Kultury i Biblioteki w Moszczenicy zajmuje się krzewieniem kultury na
terenie Gminy. Wyraża się to między innymi poprzez pracę z dziećmi i młodzieżą,
zajęcia rekreacyjno – sportowe dla młodzieży i dorosłych, próby Chóru wiejskiego
„Małopolanie”, spotkania członków Klubu Złotej Jesieni, inne imprezy i spotkania oraz
realizowanie projektów ukierunkowanych na współpracę z zaprzyjaźnioną Gminą
słowacką – Kurimą. Działalność Ośrodka Kultury i Biblioteki dokumentowana jest w
kronice placówki.
Spośród rocznych działań Ośrodka kultury w roku 2006 można wymienić:
1. Praca z dziećmi i młodzieżą:
• współorganizowanie i współfinansowanie spektaklu teatralnego „Turniej poetów”
w wykonaniu aktorów teatru im. L. Solskiego dla uczniów gimnazjów z
Moszczenicy i ze Staszkówki;
• prowadzenie specjalnych bloków dla dzieci w czasie imprez masowych jakimi są
festyny, zarówno w Moszczenicy jak i w Staszkówce (pokazy kukiełek, występ
iluzjonisty, konkursy z nagrodami);
• realizację projektu „Urok mojej wsi” w ramach programu „Pożyteczne
wakacje”- finansowanego ze środków Fundacji Wspomagania Wsi.
• organizację wyjazdu rekreacyjnego dla dzieci do Krynicy.
2. Stałe formy pracy:
• zajęcia rekreacyjno – sportowe callanetics dla dorosłych i młodzieży prowadzone
dwa razy w tygodniu;
• próby Chóru Wiejskiego „Małopolanie” – jeden raz w tygodniu;
• spotkania członków Klubu Złotej Jesieni – jeden raz w miesiącu, w razie
okoliczności częściej.
3. Imprezy i spotkania:
• organizacja koncertu kolęd „Kolędujmy Panu” z udziałem chórów z Bobowej i ze
Staszkówki;
• organizacja dwóch festynów wiejskich w Moszczenicy i Staszkówce. Zespoły
artystyczne (Kapela „Pogórzanie” z Jastrzębi, zespół młodzieżowy „Hżonżcz”,
występ artysty estradowego iluzjonisty Havis, Optymiści, program autorski Jurka
Guzika „Raz dwa, trzy to my”);
• udział w VIII Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego w Owczarach i w
Sękowej;
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• udział chórów z Moszczenicy i ze Staszkówki w koncercie pieśni Maryjnych w
Bobowej;
• przygotowanie stoiska i promocja gminy podczas II wystawy AGRO KRAK w
Krakowie;
• udział delegacji z gminy w kiermaszu bożonarodzeniowym w Sękowej
promującym obrzędy i zwyczaje naszego regionu;
• szlakiem cmentarzy z I wojny światowej – plenerowe spotkanie mieszkańców
Sękowej, Siar, Ropicy na cmentarzach w Staszkówce, zwiedzanie gminy
Moszczenica z zaznaczeniem jej turystycznych walorów.
4. Inne formy pracy:
• stała współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego przy organizacji szkoleń
dla mieszkańców naszej gminy oraz współpraca z kołami gospodyń wiejskich w
zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego wsi;
• kontynuowanie zbierania rodzimych przysłów, legend, przesądów, zwyczajów z
myślą o wydaniu ich w formie drukowanej.

11.3.Rękodzieło w gminie Moszczenica.
Gmina Moszczenica nie ma bogatych tradycji rękodzielniczych. Osoby starsze
które zajmowały się koronkarstwem haftem lub innymi gałęziami rękodzieła już nie
żyją, a młodzi nie przejawiali chęci przejęcia tych tradycji. Warto jednak wskazać
pojedyncze osoby, które przejawiają zdolności rękodzieła artystycznego.
Na terenie Gminy, w początkowych etapach jego działalności, można było
spotkać obrazy ceramiczne wykonywane przez Stanisława Bracha. Obecnie prace
jego można zobaczyć miedzy innymi w galerii w Krakowie.
Pojedyncze osoby zajmują się również szydełkowaniem, czy też haftem, ale
tylko na użytek własny dla potrzeb domowych. Ciekawą osobą zajmującą się tak
zwaną sztuką użytkową jest pani Anna Jędrusiak, która wykonuje obrazy ze skóry
oraz ozdoby z piór i jaj strusich, z własnej hodowli.

11.4.Chór wiejski „Małopolanie”.
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Dwadzieścia jeden lat temu w roku 1983 z inicjatywy księdza proboszcza
Czesława Muszyńskiego, pani dyrygent Wanda Godek - nauczycielka muzyki w
miejscowej szkole podstawowej oraz ówczesnej pani kierownik Gminnego Klubu
Kultury Izabeli Cyran w Moszczenicy, powstał Chór Wiejski „Małopolanie". Członkami
chóru były osoby dorosłe oraz młodzież szkół średnich. W okresie minionych lat chór
działał zmieniając miejsca prób, skład osobowy, repertuar, kierowników Klubu
Kultury, cały czas jednak pod tą samą batutą pani mgr Wanda Godek i przy wsparciu
wspomnianego już księdza proboszcza.

Rysunek 11 Wpis do kroniki informujący o założeniu Chóru „Małopolanie”.4

Z pierwszego składu osobowego z roku 1983 do tej pory w chórze śpiewa
kilka osób. Są to panie: Górska Agata, Gierut Agata, Jędrusiak Izabela oraz panowie:
Barczyk Ryszard i Janusz Godek.
W minionym okresie chór koncertował między innymi w Warszawie, Krynicy, w
siostrzanej Moszczenicy w województwie łódzkim, w Kurimie na Słowacji i wielu
innych miejscowościach. W styczniu 2004 roku z okazji 20 - lecia istnienia została
wydana płyta z kolędami „Cicha noc, święta noc...". Pod koniec roku 2004 chór
uczestniczył w nagraniu płyty „Kolędujmy Panu", którą nagrywały różne zespoły z
terenu powiatu gorlickiego. Gościem specjalnym biorącym udział w nagraniu płyty był
pan Dariusz Tokarzewski, członek zespołu Vox. Nagrania dokonano z inicjatywy
pana Maćka Trybusa w jego studio w Gorlicach.

11.5.Zespoły ludowe.

4

Źródło: materiały archiwalne Gminy Moszczenica.
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W roku 1978 na terenie Gminy powstał zespół folklorystyczno - śpiewaczy o
charakterze instrumentalno – tanecznym, w ramach zespołu funkcjonowała także
kapela ludowa. Na przełomie lat 1980/90 działały w Gminie także dwa zespoły
muzyczne „Kaprys” i „Nestor”.

11.6.Klub „Złotej Jesieni”.
Klub Złotej Jesieni w Moszczenicy powstał w marcu 1998 roku. Jego
członkami są seniorzy wsi z bogatym bagażem doświadczeń życiowych. Do klubu
należy 25 osób, które spotykają się od kilku lat.
Przy kawie i herbacie wspominają dawne czasy, rozmawiają o sprawach
bieżących. Wspólnie pracownikami OKiB organizują spotkania z ciekawymi ludźmi,
spotkania plenerowe przy ognisku oraz wycieczki. Członkowie klubu uczestniczą w
spotkaniach

okolicznościowych

m.in.

z

okazji

dnia

seniora,

wigilijnych,

karnawałowych, andrzejkowych i innych. Biorą udział w różnego rodzaju wykładach
na przykład na temat medycyny niekonwencjonalnej, profilaktyki chorób serca.
Rokrocznie organizowane są wycieczki.
Członkowie klubu odwiedzili Kielce i ziemię kielecką, sanktuaria w Pasierbcu,
Dębowcu, Porąbce Uszewskiej i Tropiu.
Dla członków klubu spotkania stały się ważnym elementem codziennego
życia. Są miłą okazją do spotkania się ze znajomymi, powspominania dawnych
czasów i wspólnego śpiewania piosenek z lat młodości. W czerwcu 2004 roku
członkowie klubu przygotowali piękną inscenizację wierszy Jana Brzechwy, która
została przedstawiona dzieciom przedszkolnym.

11.7.Przegląd Małych Form Teatralnych.
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Z myślą o młodych artystach zorganizowano w 2001 roku Pierwszy Gminny
Przegląd Małych Form Teatralnych Moszczenica. Impreza powtarzana była przez
kolejne dwa lata, jednak jej tradycja nie przetrwała do dnia dzisiejszego. Przegląd
odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych. W pierwszej, swoje umiejętności
prezentowali uczniowie klas I - III, a w drugiej ich starsze koleżanki i koledzy. Grupy
teatralne

przedstawiały

fragmenty

najpopularniejszych

powieści,

baśni

oraz

przygotowały własne autorskie scenariusze i teksty. Komisja wysoko oceniła pracę
wszystkich małych artystów, jak też wysiłek nauczycieli, którzy zadbali o ich
przygotowanie. Każdy zespół otrzymał puchar i książkę, która wzbogaci szkolną
bibliotekę, a wszystkim małym aktorom wręczono pamiątkowe dyplomy. Impreza
zorganizowana była przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę.

11.8.Koło Gospodyń Wiejskich.
W Moszczenicy Koło Gospodyń Wiejskich powstało w grudniu 1929 roku. W
tym czasie w Powiecie Gorlickim, było to pierwsze założone koło. Działające
wówczas Okręgowe Towarzystwo Rolnicze w Krakowie, na szpaltach swej gazety
„Zagroda”, wzorowo propagowało organizację Kół Gospodyń Wiejskich, oraz
zachęcało kobiety do pracy w tej organizacji.
Oddział

tego

Towarzystwa

z

siedzibą

w

Gorlicach

na

prośbę

niezorganizowanych kobiet w Moszczenicy, pośpieszył z pomocą w założeniu Koła
Gospodyń Wiejskich. Na ogłoszone zebranie w grudniu 1929 roku, zgłosiło się 86
kobiet, z tego 48 przystąpiło do organizacji. Wybrany został zarząd, do którego w
skład wchodziły: Kunegunda Jemiołowa – przewodnicząca, Janina Niemowa –
sekretarz, Ludwika Brachowa – skarbnik, oraz członkinie Stefania Brachowa,
Katarzyna Bedusowa i Jadwiga Dobkowa.
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W pierwszej kolejności działalność Koła ukierunkowano na zorganizowanie
kursu dokształcającego całą młodzież pozaszkolną oraz członkinie KGW, które nie
ukończyły z różnych przyczyn szkoły podstawowej. Nie tylko sprawy kultury, oświaty
były treścią pracy KGW. Organizowane były kursy kroju i szycia, oraz gotowania i
pieczenia. Zebrania odbywały się dwa razy w miesiącu, na których dyskutowano na
temat poprawy warunków higienicznych i bytowych współczesnej wsi. W tym celu na
prośbę członkiń przyjeżdżali z odczytem raz w miesiącu prelegenci z powiatu,
pomagając podnieść higienę w domach i obejściach, jak również udzielali
wskazówek odnośnie żywienia dzieci i rodziny.
Tuż przed wybuchem II wojny światowej, KGW włączyło się w ogólnokrajowe
przygotowania na wypadek agresji. W tym celu prowadzono szkolenia, jak zachować
się w przypadku rozpoczęcia wojny i nalotów. Członkinie także szyły tampony
przeciwgazowe. W czasie okupacji organizacja nie mogła prowadzić oficjalnie
działalności. Jednak kobiety udzielały się na różne sposoby. Między innymi
pomagały wysiedlonej ludności z poznańskiego i z okolic Żmigrodu. Organizowały
tajne nauczania, pomagały partyzantom dostarczając im odzież i żywność. Cała
działalność była kierowana przez Kunegundę Jemiołową.
Lata powojenne przyniosły wyraźną intensyfikację działalności KGW. Już 15
maja 1945 r. odbyło się pierwsze powojenne zebranie w sali Domu Ludowego. Z
inicjatywy KGW powołano do życia Koło Młodzieżowe WICI i wspólnymi siłami
prowadzono działalność kulturalną na terenie wsi. W tym samym roku miało miejsce
pierwsze po wojnie wystąpienie członkiń w strojach regionalnych, podczas
uroczystości wręczenia sztandaru ufundowanego przez ziemię gorlicką 32-mu
Pułkowi Kościuszkowskiemu. W okresie powojennym działalność Koła była bardzo
widoczna w Moszczenicy i skupiała się na kierunkach wytyczonych wcześniej.
Zupełnie nowym zjawiskiem w działalności KGW, była troska o zdrowie
mieszkańców. W tym celu zorganizowano w 1947 Oddział Spółdzielni Zdrowia,
składający się z 120 członków. Jeszcze więcej udało się zrobić w tej dziedzinie w
1948 r. Wspólnie z Chłopskim Towarzystwem Przyjaciół Dzieci zorganizowano punkt
„Opieki nad matką i dzieckiem”.
Warto także nadmienić, że KGW patronowało przez wiele lat miejscowej
Szkole Rolniczej, założonej w 1946 roku. W związku z tym miejscowe gospodynie
służyły zupełnie bezinteresownie w pracach polowych tej placówki.
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Działalność KGW w Moszczenicy była zawsze wysoko oceniana we wsi i w
całym regionie.
(na podstawie Kroniki Koła i wspomnień Pani Leokadii Warchoł)
Obecna działalność:
„(...) Uwielbiają gotować, piec, szyć, robić przetwory. Są pomysłowe, chętne
do współpracy, otwarte na zmiany i wszelkiego rodzaju nowości, bardzo
pracowite.
Największą radość mają, gdy innym smakują ich potrawy. Umiejętności
kulinarne traktują raczej jako hobby, sprawianie przyjemności domownikom,
rodzinie, znajomym (...)” – tak o członkiniach Koła Gospodyń Wiejskich
wypowiada się ich przewodnicząca Pani Maria Gubała.
Gospodynie prowadzą swą działalność bezinteresownie, poświęcając swój
wolny czas, niekiedy sprawy rodzinne lub zawodowe. Na podkreślenie zasługuje
czynne włączanie się w organizację różnych uroczystości w gminie, takich jak Dzień
Seniora, Dzień Strażaka, opłatek, poświęcenie sztandaru pszczelarzy oraz
okolicznościowe rocznice samorządu terytorialnego. Tradycyjny jest ich udział w
organizowanych festynach, od czasu do czasu wyjeżdżają w Polskę na wycieczki
krajoznawcze. Członkinie koła uczestniczą w organizowanych kursach kroju, szycia,
gotowania i pieczenia. Członkinie chętnie współpracują z Ośrodkiem Doradztwa
Rolniczego uczestnicząc w konkursach jak „Wzorowa zagroda”, „Upiększamy nasze
obejścia”, oraz w szkoleniach z zakresu żywienia, ochrony środowiska, estetyki wsi,
uprawy kwiatów. W latach 2001-2004 Koło uczestniczyło w konkursie „Nasze
kulinarne dziedzictwo” podczas AGROPROMOCJI w Nawojowej. Członkinie
otrzymywały nagrody oraz wyróżnienia za swoje potrawy. Stoisko Koła można było
spotkać również w innych miejscach naszego województwa: w Wysowej, Gorlicach,
w Krakowie podczas Cepeliady.

5
MAJ - CZERWIEC 2007

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI NA LATA 2007-2013
GMINA MOSZCZENICA

Przez szereg lat działalność KGW wspierana była finansowo przez Samorząd
Gminny. Niestety, możliwości te są coraz mniejsze. Taka sytuacja zmusza Panie do
poszukiwania innych rozwiązań. Wykorzystując produkty z własnych gospodarstw
zaczęły wypiekać ciasta oraz przygotowywać różne rodzaje posiłków. Uzyskane w
ten sposób pieniądze przeznaczane są na potrzeby koła m.in.: uzupełnianie sprzętu
gospodarstwa domowego, urządzanie spotkań biesiadnych, ognisk, dofinansowanie
kursów gotowania i pieczenia, organizację degustacji. Wspólne spotkania traktowane
są jako odskocznia od szarości dnia codziennego, trosk i kłopotów.
Nadmienić należy, że KGW posiada w pomieszczeniach Ośrodka Kultury
i Biblioteki własną małą kuchnię.
KGW aktywnie włącza się we wszystkie formy działalności Ośrodka Kultury i
Biblioteki. Działalność KGW w Moszczenicy jest dobrym przykładem wspólnego
działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.
11.8.1.Koło Gospodyń Wiejskich w Staszkówce.
Koło Gospodyń Wiejskich w Staszkówce powstało w latach 50 ubiegłego
stulecia. Jego aktywność nie jest tak bogata jak koła w Moszczenicy niemniej jednak
Panie podejmują różne działania na miarę swoich możliwości i aktywnie włączają się
we wszelkie działania podejmowane we wsi. Współpracują z OSP z Zespołem Szkół
z Parafią.

12.Przynależność do stowarzyszeń i gminy partnerskie.
Gminą partnerską dla Gminy Moszczenica jest słowacka Kurima. Obie gminy
nawiązały współpracę w 1992 roku. Z czasem współpraca przekształciła się w
przyjaźń, która trwa i rozwija się do dnia dzisiejszego. Oficjalną umowę o partnerskiej
współpracy podpisano w 2002 roku przez przedstawicieli obu Gmin, Moszczenicy –
Wójta Jerzego Wałęgę i Kurimy – Starostę Jozefa Fida. Tekst porozumienia zakłada
poparcie

przyjacielskich

kontaktów,

rozwijanie

humanitarnych,

towarzyskich,

kulturowych oraz sportowych związków wzmacniających przyjaźń Moszczenicy i
Kurimy.
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Strony umowy zobowiązały się zapewnić wzajemną promocję Gmin oraz
regionów, wymianę materiałów informacyjnych i promocyjnych, w celu lepszego
zapoznania się z historią, współczesnością i planami rozwojowymi obu Gmin.
Zmiana włodarza Kurimy na Starostę Jana Bartosa nie zmieniła zasad współpracy
pomiędzy Gminami.
W 2006 roku Ośrodek Kultury i Biblioteki zakończył realizację mikroprojektu
pn: „Od poznania do działania czyli roczna szkoła Moszczenica – Kurima.”
Opracowano i złożono wniosek do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
– Program Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG III A Polska – Republika Słowacka
za pośrednictwem Euroregionu Tatry. Wniosek dotyczył szeroko rozumianej
współpracy kulturalnej pomiędzy Moszczenicą, a Kurimą. W ramach projektu
realizowano następujące zadania:
• zorganizowano seminarium kontaktowe koordynatorów mikroprojektu oraz
wszystkich osób odpowiedzialnych za jego realizację;
• przygotowano

i

przeprowadzono

wycieczki

turystyczno

poznawcze

dla

mieszkańców Moszczenicy i Kurimy. Moszczenianie poznawali Kurimę jej walory
turystyczne, historię i życie codzienne mieszkańców, a mieszkańcy Kurimy wraz
z przedstawicielami ludności romskiej gościli w Moszczenicy;
• odbyły się dwie imprezy kulturalne prezentujące wzajemnie dorobek kulturalny
gmin; jedna w Moszczenicy pod nazwą Dzień Kultury Słowackiej, a druga w
Kurimie; w ramach tych imprez odbyła się również prezentacja kuchni
regionalnych;
• zorganizowano rozgrywki sportowe zamiennie w Moszczenicy i Kurimie.
• przeprowadzono konkurs wiedzy dla młodzieży w wieku 13-16 lat na temat
wiedzy o naszych krajach i miejscowościach. Młodzież słowacka odpowiadała na
pytania z zakresu wiadomości o Polsce i Moszczenicy, a młodzież z
Moszczenicy odpowiadała na pytania na temat Słowacji i Kurimy. W konkursie
wzięło udział 60 osób po 30 z każdej strony;
• przygotowano materiały promocyjne reklamujące realizację mikroprojektu oraz
zebrano materiały do dwujęzycznego wydawnictwa.
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Rysunek 12 Dzień Kultury Słowackiej w Moszczenicy, październik 2006 rok.

Dzięki realizacji wymienionych działań zostały osiągnięte założone cele projektu
jakimi są: przełamanie barier społeczno kulturalnych, poznanie znaczących
elementów kultury, sztuki i gospodarki oraz zainicjowanie systematycznych
kontaktów pomiędzy społecznościami. Projekt obejmował 300-tu osobową grupę
docelową po 150-ciu mieszkańców dla każdej z Gminy.
Realizacja projektu przyczyniła się do aktywizacji współpracy pomiędzy ludnością
Moszczenicy i Kurimy. Wzajemne poznanie i realizacja działań przybliżyła do siebie
społeczność Gmin. Przełamane zostały bariery społeczno kulturowe, co powinno
mieć przełożenie w dalszej perspektywie na opracowanie i realizację kolejnych
projektów współfinansowanych ze środków UE.
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Rysunek 13 Jasełka w Kurimie 2007 rok.

Poznanie wzajemnej kultury i sztuki znacznie zniwelowało barierę językową. Ma to
bezpośrednie przełożenie na zmianę świadomości mentalnej wśród mieszkańców
Gmin

w

postaci

partnerskiego

traktowania

sąsiadów

przygranicznych.

Systematycznie zwiększa się liczba wzajemnych odwiedzin, organizowanych imprez
kulturalnych i sportowych.

12.1.Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Moszczenica
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Moszczenica zostało założone 26
stycznia 2007 roku. Inspiracją do jego postania był jubileusz 650 – lecia wsi
Moszczenica.

Stowarzyszenie

ma

zasięg

ogólnokrajowy

ze

szczególnym

uwzględnieniem Ziemi Gorlickiej.
Celem Stowarzyszenia jest:
•

wspieranie promocji Gminy w regionie, kraju i poza jego granicami;

•

wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska i zabytków;

•

wspieranie działalności charytatywnej;

•

wspieranie działań w zakresie rozwoju gospodarczego Gminy, sportu,
turystyki i rekreacji;

•

kultywowanie tradycji regionalnych;
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•

promowanie działalności rolniczej;

•

dofinansowywanie wydawnictw promujących Gminę;

•

organizowanie

i

dofinansowywanie

imprez

kulturalnych,

sportowo

–

rekreacyjnych oraz obiektów służących tym celom;
•

wspieranie kształcenia dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej będącej w
trudnych warunkach materialnych.

Stowarzyszeniu w miesiącu lutym 2006 roku wystąpiło do Programu Wspierania
Inicjatyw Obywatelskich Na Rzecz Wsi i terenów Wiejskich z wnioskiem o udzielenie
grantu w wysokości 28 358,98 złotych na zabezpieczenie budynku i otoczenia „Starej
Szkoły” w Moszczenicy. Wyremontowano ogrodzenie oraz zagospodarowano teren
wokół budynku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 33 241,82 złote.
Wyremontowane ogrodzenie zabezpieczyło obiekt przed niepowołanymi osobami,
a tym samym zapewnia użytkownikom bezpieczną komunikację. Powstały miejsca
wystawowe dla Stowarzyszenia oraz innych organizacji współpracujących jak np.:
Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Ludowy Klub Sportowy
„Moszczanka”,

Chór

Wygospodarowany

Wiejski

teren

służyć

„Małopolanie”
będzie

oraz

również

do

placówki

oświatowe.

organizowania

imprez

plenerowych pod patronatem Stowarzyszenia oraz miejsca do zabawy dla dzieci i
rekreacji dla dorosłych mieszkańców Gminy.

12.2.Związek Gmin Ziemi Gorlickiej.
Gmina Moszczenica przynależy do Związku Gmin Ziemi Gorlickiej, który powstał
w 1994 roku. Od roku 1998 przewodniczącym jest wójt Lipinek mgr inż. Czesław
Rakoczy. Siedziba związku mieści się w Gorlicach przy ul. Władysława Jagiełły 10.
Związek ma na celu koordynować działania gmin związkowych, w szczególności
w zakresie zadań komunalnych: wodociągi, kanalizacja, komunikacja ochrona
środowiska i dziedzictwa kulturowego oraz promocji regionu.
Związek przyjmuje do realizacji następujące zadania:
• ochronę zasobów wodnych dorzecza rzeki Ropy i rzeki Białej;
• zaopatrzenia w wodę;
• urządzanie wysypiska i utylizacji odpadów komunalnych;
• tworzenie i rozbudowa bazy turystycznej;
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• przekształcanie rejonu Ziemi Gorlickiej z przemysłowego na turystyczno –
rolniczy, z uwzględnieniem małych zakładów przetwórstwa rolno – spożywczego;
• inne inicjatywy wspólnotowe, jeżeli członkowie związku uznają to za celowe.
Rada Gminy Moszczenicy zatwierdziła Uchwałą Nr XXIII/147/05 z dnia 02 września
2005 r. Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na lata 2005 –
2014 w części dotyczącej Gminy Moszczenica.

12.3.Gazeta Echo Moszczenicy.
„Echo Moszczenicy" to gazeta samorządowa, która ukazuje się w gminie
Moszczenica. Jej początki sięgają grudnia 1991 roku. Swoje istnienie rozpoczynała
pod tytułem „Tak czy Nie". Kolegium redakcyjne tworzyli wówczas: Marek Jankowski
- jako redaktor naczelny, Lucjan Stępień, Daniel Stępień przy współpracy Marka
Gieruta - ówczesnego wójta gminy. Kilka pierwszych numerów miało format A5 i 12
stron tekstu. Cena jednego egzemplarza wynosiła 1,2 zł. Na treść pisma składały się:
wywiady ze znanymi ludźmi z lokalnego środowiska, informacje o przeznaczeniu
wpływów z podatków w Gminie Moszczenica, horoskop, kuchenne sekrety,
kalendarz biodynamiczny.
Po kilku miesiącach funkcjonowania pisma pod nazwą „Tak czy Nie" redakcja
ogłosiła konkurs na nową nazwę dla periodyku. O ostatecznej nazwie przesądzili
sami czytelnicy uznając, że najodpowiedniejsze będą "Nowiny Gminy", które
otrzymały 18% wszystkich oddanych głosów. Poza tytułem od piątego numeru pisma
zmienił się jego format - powiększony został do A4, wzrosła także cena, która
wynosiła już 2,0 zł. Kolejna zmiana nazwy pisma nastąpiła od stycznia 1995 roku.
"Nowiny Gminy" zostały przemianowane na "Echo Moszczenicy". Istotna dla pisma
zmiana nastąpiła w numerze specjalnym z lipca 1998 roku wydanym z okazji 650lecia wsi i parafii Moszczenica. Od tego numeru zmieniła się szata graficzna
pisma. Gazeta w dalszym ciągu informuje o tym, co dzieje się w gminie: przedstawia
realizację budżetu gminy, sprawozdania z prac Rady Gminy, przybliża inwestycje
prowadzone w gminie, zapoznaje z działalnością instytucji oświatowych i
kulturalnych, publikuje wiadomości rolnicze.

12.4.OSP.
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Ochotnicza Straż Pożarna w Moszczenicy została założona 28 lutego 1926
roku przez ówczesnego Kierownika Szkoły Podstawowej w Moszczenicy Stanisława
Pająka oraz księdza Feliksa Podgórniaka. Działalność rozpoczęło 23 ochotniczych
strażaków. Początki funkcjonowania OSP były jednak trudne ponieważ brakowało
podstawowego sprzętu.
Brak jest danych dotyczących działalności straży w okresie wojennym. W tym
czasie są pierwsze wzmianki o działalności druha Franciszek Kiełtonia. Dzięki jego
działaniom została wybudowana w 1962 roku i oddana do użytku remiza strażacka.
Podstawowym środkiem transportu w tym czasie był wóz konny, na którym
znajdował się osprzęt przeciw pożarowy. W wyniku działań zarządu sprzętu p. poż.
przybywało, a w 1964 roku otrzymano pierwszy samochód.
W chwili obecnej OSP Moszczenica posiada remizę, w której są wszystkie
media, najpotrzebniejszy sprzęt p.poż, dwa samochody gaśnicze: „Tatra” ze
zbiornikiem o pojemności 10.000 litrów z autopompą oraz „Żuk”, dwie motopompy M
8/8, piła motorowa, motopompa do wody brudnej. Strażacy zaopatrzeni są w odzież
ochronną i mundury wyjściowe.
Jednostka posiada sztandar. W tym roku obchodzi 80-lecie istnienia.
Jednostka w chwili obecnej liczy 46 czynnych strażaków oraz 7 honorowych.
12.4.1.OSP Staszkówka.
Mieszkańcy wsi Staszkówka widząc potrzebę utworzenia organizacji do
niesienia pomocy innym w czasie pożarów postanowili założyć Związek Ochotniczej
Straży Pożarnej. Miało to miejsce dnia 15 lutego 1956 roku w obecności majora
Władysława Bajorka – Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Gorlicach.
Początkowo do tej organizacji wstąpiło 18 członków. Został powołany Zarząd OSP w
Staszkówce w składzie:
• Prezes – Czesław Grabowski;
• Komendant – Mieczysław Wąsowski;
• Sekretarz – Stanisław Wąsowski;
• Skarbnik – Ludwik Mentel.
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Pierwszym pomieszczeniem strażaków ze Staszkówki były sutereny budynku
gromadzkiego. Wyjazdy do pożarów odbywały się furmankami (zaprzęgami)
konnymi. W roku 1957 OSP Staszkówka została wyposażona w motopompę M-800,
syreną ręczną oraz w inny drobny sprzęt strażacki. Strażacy dostali również nowe
pomieszczenie w budynku gorzelni podworskiej. W 1959 roku jednostka liczyła już 26
członków. Wszyscy zostali przeszkoleni w I stopniu. W roku 1970 przeniesiono
sprzęt strażacki z gorzelni podworskiej do budynku parafialnego w pobliżu kościoła.
W roku 1974 zaczęto strać się o otrzymanie działki budowlanej pod budowę remizy
OSP. Na ten cel wydział Rolnictwa i Leśnictwa w Gorlicach przekazał działkę o
powierzchni 0,12 ha. Strażacy otrzymali również budynek podworski, z którego po
rozebraniu, część materiału przeznaczyli na budowę nowej remizy. Przez następne
lata sukcesywnie gromadzono materiał i środki na ten cel.

Budowę remizy

rozpoczęto w 1975 roku. Wykopy i fundamenty strażacy wykonali czynem
społecznym. Budowa finansowana była ze środków ; Wojewódzkiej Straży Pożarnej
w Nowym Sączu, Powiatowej Straży Pożarnej w Gorlicach, Narodowego Banku
Polskiego – Oddział w Gorlicach, Urzędu Gminy. Ponadto wszyscy mieszkańcy
dobrowolnie opodatkowali się w wysokości 3% podatku rolnego na rzecz budowy
remizy w Staszkówce.
29 stycznia 1979 roku odbyło się oddanie do użytku budynku nowej remizy.
Uroczystego otwarcia dokonano przy udziale przedstawicieli władz wojewódzkich,
rejonowych straży pożarnych oraz gminnych władz samorządowych. W 1981 roku od
Rejonowej Komendy Straży Pożarnej w Gorlicach strażacy otrzymali samochód Żuk,
na którym umieszczono motopompę M-800 wraz z osprzętem.
Długoletnie starania druhów OSP Staszkówka o posiadanie sztandaru zostały
zakończone pomyślnie w 2002 roku. 11 października 2004 roku został zakupiony dla
potrzeb jednostki samochód ratowniczy „Mercedes”, który prawie w 100 % został
sfinansowany ze środków własnych gminy Moszczenica.
Ochotnicza Straż Pożarna w Staszkówce liczy obecnie 38 czynnych
strażaków, posiada 2 samochody gaśnicze: „Żuk” oraz „Mercedes”, 2 motopompy
M-800,

pompę

do

wody

brudnej,

piłę

motorową,

podstawowe

kompletne

wyposażenie obsad samochodów gaśniczych.
W obecnym 2006 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Staszkówce obchodzi 50
-lecie swojego powstania.
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13.Zdrowie i opieka społeczna.
W Samodzielnym Publicznym Ośrodku Zdrowia w Moszczenicy mieszczą się
gabinety

lekarzy:

podstawowej

opieki

zdrowotnej,

medycyny

szkolnej,

stomatologiczny, gabinety pielęgniarki i położnej środowiskowej, zabiegowy oraz
poradnia ginekologiczno – położnicza.
SPOZ w Moszczenicy i Punkt Lekarski w Staszkówce przyjął w roku ubiegłym
ok. 2700 pacjentów.
Na terenie Gminy Moszczenica funkcjonuje również Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej „MAZMED.” Placówka specjalizuje się w zakresie poradnictwa i
leczenia: nadciśnienia tętniczego, chorób wewnętrznych, dermatologii, ginekologii i
położnictwa, medycyny ogólnej, neurologii, laryngologii, pediatrii oraz urologii.
Pozostałe placówki medyczne położone w pobliżu Moszczenicy to: Zakład
Opieki Zdrowotnej ARS MEDICA w Gorlicach, Zakład Opieki Zdrowotnej Medicor II
Zespól Lekarzy Specjalistów i Rodzinnych w Gorlicach, Niepubliczny Zakład
Podstawowej Opieki Zdrowotnej UMAMED w Gorlicach, Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej

Ośrodek

Zdrowia

w

Zagórzanach,

Niepubliczny

Zakład

Opieki

Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Szymbark, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Bieczu, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GAMED w Ropie,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szerzynach.
W zakresie „Ochrony zdrowia” planowane wydatki w roku 2006 wynosiły
34700 złotych zrealizowane zostały w 94% planowanej kwoty.
W ramach wydatków na ochronę zdrowia z budżetu Gminy na rok 2006
przekazano

dotację

podmiotową

w

kwocie

5000

złotych

dla

Szpitala

Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach na remont sanitariatów. Na
przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2006 Gmina wydała 26.503 złotych,
natomiast na zwalczanie narkomanii 1.000 złotych.

13.1.Pomoc społeczna.
Niezmiernie istotną dziedziną działalności Gminy jest pomoc społeczna.
Jednostką powołaną do realizowania zadań z zakresu pomocy społecznej jest
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na terenie gminy Moszczenica
od 15 maja 1990 roku. Powołany został Uchwałą Nr 45/X/90 Gminnej Rady w
Moszczenicy z dnia 26 lutego 1990 roku. Jest budżetową jednostką organizacyjną
gminy utworzoną w celu realizacji zadań z pomocy społecznej. Podlega Wójtowi
Gminy.
Posiada swoją strukturę organizacyjną określoną statutem, regulaminami,
zarządzeniami, a na jej wewnętrzne otoczenie składa się:
• kierownik, który jednoosobowo zarządza organizacją;
• kadra (samodzielne stanowiska pracy) – 4 osoby.
Siedziba Ośrodka znajduje się w odrębnym budynku komunalnym. Zajmuje trzy
pokoje (55m2), na I piętrze. Usytuowanie pomieszczeń niedogodne ze względu na
bariery architektoniczne – wąskie, strome schody, brak windy. Średniorocznie
Ośrodek obsługuje około 1 300 klientów, co stanowi 26% ogółu mieszkańców.
GOPS corocznie realizuje cele statutowe:
•

przyznawanie

i

wypłacanie

przewidzianych

ustawami

świadczeń

pieniężnych i w naturze (na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce
alimentacyjnej, ustawy o zatrudnieniu socjalnym i innych);
•

realizuje pracę socjalną w środowisku lokalnym mającą na celu pomoc
osobom i rodzinom

we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności

do

funkcjonowania w społeczeństwie;
•

sporządza diagnozy, analizy zjawisk rodzących zapotrzebowanie na
świadczenia pomocy społecznej, sporządza

plany potrzeb w zakresie

realizacji zadań z pomocy społecznej.
Roczny budżet Ośrodka (na rok 2007 wynosi 2 542 369 zł) przyjmowany jest
uchwałą budżetową Rady Gminy i powinien być uchwalony do końca roku
poprzedzającego rok budżetowy.
W roku 2006 planowane wydatki Gminy w dziale „Opieka społeczna” wynosiły
2.228.766 złotych. Realizację wydatków w dziale Pomoc społeczna obrazuje niżej
podana tabelka:

Tabela 15 Realizacja wydatków w dziale Pomoc Społeczna.
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Lp.
Nazwa
1.
Domy pomocy społecznej
w tym:
-wydatki bieżące
2.
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia

3.

emerytalne

i

rentowe

z ubezpieczenia społecznego
w tym:
-wydatki bieżące
z tego:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz

4.

5.
6.

7.

8.
9.

niektóre świadczenia rodzinne
w tym:
-wydatki bieżące
z tego:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
w tym:
-wydatki bieżące
Dodatki mieszkaniowe
w tym:
-wydatki bieżące
Ośrodki pomocy społecznej
w tym:
-wydatki bieżące
z tego:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi
- wydatki majątkowe
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w tym:
-wydatki bieżące
z tego:
-wynagrodzenia wraz z pochodnymi
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
-wydatki bieżące
Pozostała działalność
w tym:
-wydatki bieżące
Razem:

Kwota
35.392
35.392
1.722.660

1.722.660
42.977
1.230

1.230
1.230
104.797
104.797
31.714
31.714
130.130
125.860
102.118
4.270
19.983
19.983
19.163
31.000
31.000
136.836
136.836
2.213.742
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Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2006.

Poniesione wydatki na opiekę społeczną realizowano w zakresie zadań
własnych, jak i zleconych. W ramach zadań zleconych oraz programów rządowych
Ośrodek Pomocy realizował zadania obowiązkowe i fakultatywne, a w ramach tych
zadań następujące formy pomocy:
Tabela 16 Zadania w zakresie pomocy społecznej 2006.
Liczba
osób
Lp

Nazwa

którym
przyznano

1.

2.

3.

Zasiłki stałe
w tym przyznane dla osoby:
-samotnie gospodarującej
-pozostającej w rodzinie
Zasiłki okresowe
w tym:
- bezrobocia
-długotrwałej choroby
-niepełnosprawności
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków
związanych z klęską żywiołową lub

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

ekologiczną
Posiłek
w tym dla:
- dzieci
Usługi opiekuńcze
Ubranie
Inne zasiłki celowe i w naturze
w tym:
- zasiłki specjalne celowe
Praca socjalna
Odpłatność gminy za pobyt
w domu pomocy społecznej
Razem:

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń w
złotych

Liczba Liczba osób
rodzin w rodzinach

świadcz.
11

103

27.228

11

34

5
6
72

60
43
258

18.140
9.088
50.703

5
6
72

5
29
398

43
12
17

153
46
59

31.053
6.592
13.058

43
12
17

231
67
100

52

52

31.980

-

-

341

41.181

126.349

155

873

337
3
1
93

40.832
938
1
x

125.302
19.983
288
25.602

151
3
1
93

865
3
1
393

28
x

36
x

7.157
x

28
107

73
548

2

24

35.392

2

2

317.525

217

1.029

520
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Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2006.

W 2006 roku ze świadczeń pomocy społecznej korzystało 520 osób.
Rzeczywistą liczbę rodzin i osób objętych pomocą przedstawiają poszczególne
tabele. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał świadczenia rodzinne na
podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr
228 poz. 2255 z późn.zm) oraz zaliczki alimentacyjne na podstawie ustawy z dnia 22
kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce
alimentacyjnej (Dz. U. 2005, Nr 86, poz.732 z późn. zm.). Wydano 913 decyzji
administracyjnych w postępowaniach o świadczenia rodzinne. Realizacja na
poszczególne formy świadczeń rodzinnych tj. zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków
rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne i świadczenia w
formie składek na ubezpieczenie społeczne przestawia niżej podana tabelka.
Tabela 17 Świadczenia rodzinne w budżecie Gminy 2006.

Lp.

Wyszczególnienie

Wydatki

Liczba
Świadczeń

1.

Zasiłki rodzinne

651.023

12.633

2.

Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:
47.000

47

98.675

253

- samotnego wychowania dziecka

71.680

386

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

38.330

547

- rozpoczęcia roku szkolnego

77.900

779

112.440

2.435

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej

183.570

3.102

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

56.000

56

1.280.618

20.182

- urodzenia dziecka
-

opieki

nad

dzieckiem

w

okresie

korzystania

z

urlopu

wychowawczego

-

podjęcia

przez

dziecko

nauki

w

szkole

poza

zamieszkania

miejscem

3.

Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1+w.2)

4.

Zasiłki pielęgnacyjne

218.781

1.488

5.

Świadczenia pielęgnacyjne

45.542

110

6.

Świadczenia opiekuńcze(w.4+w.5)

264.323

1.598

1.600.941

21.836

67.570

317

Razem (w.3+w.6)
7.

Zaliczki alimentacyjne finansowane z budżetu państwa
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Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2006.

W związku z przekazaniem realizacji świadczeń rodzinnych od 1 września
2006r. (zgodnie z art.49 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach
rodzinnych) organowi właściwemu (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta), zakres
realizacji świadczeń rodzinnych powiększył się o nowych świadczeniobiorców, którzy
pobierali świadczenia rodzinne do 31 sierpnia 2006r. w zakładach pracy. W związku
ze wzrostem liczby świadczeń rodzinnych od 1 września 2006r. oraz podwyższonymi
kwotami zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych znacząco wzrosły
wydatki na wyżej wymienione świadczenia w III kwartale 2006r. W ciągu roku
Wojewoda zwiększył plan dotacji na realizację zadań, co w pełni zabezpieczyło
wypłatę świadczeń rodzinnych.
Zgodnie z ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz
zaliczce alimentacyjnej na Ośrodek Pomocy Społecznej nałożono obowiązki w
zakresie wypłaty zaliczek alimentacyjnych. Rodzice, którzy nie mogą wyegzekwować
alimentów otrzymują z Gminy zaliczkę alimentacyjną na zasadach określonych w
w/w ustawie. W roku 2006 do otrzymywania takiej zaliczki było uprawnionych 28
osób. W ramach realizacji zadań zleconych Ośrodek Pomocy wypłacił także rolnikom
dotkniętym suszą zasiłki celowe zrealizowane w całości z przyznanej dotacji.
W roku 2006 realizowany był program rządowy „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”. Poniesione wydatki, w kwocie 136 836 złotych realizowane były
zarówno przez jednostki oświatowe, jak i GOPS. Na realizację powyższego
programu Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 109 900 złotych. Dożywianiem
objęci zostali uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów. Z pomocy w tej formie
skorzystało 341 osób, w tym 337 uczniów oraz 4 osoby chore, niepełnosprawne.
W ramach realizacji zadań własnych realizowano pomoc w formie usług
opiekuńczych. Ośrodek Pomocy Społecznej świadczył usługi dla 3 osób z gminy.
W roku 2006 realizowane były również świadczenia w formie zasiłków
celowych, z których skorzystało 93 rodziny. Zasiłki celowe przyznawane były głównie
na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, mieszkaniowych z
uwagi na trudną sytuację życiową. Dofinansowywano koszty zakupu opału, odzieży,
obuwia, leków, żywności, wykonania niezbędnego drobnego remontu.
Tabela 18 Powody przyznania dotacji celowej.
Lp.

Formy pomocy

Liczba rodzin Liczba osób
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1.Ubóstwo
2.Sieroctwo
3.Potrzeba ochrony macierzyństwa
w tym:
- wielodzietność
4.Bezrobocie
5.Niepełnosprawność
6.Długotrwała lub ciężka choroba
7.Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego
w tym:
- rodziny niepełne
- rodziny wielodzietne
8.Przemoc w rodzinie
9.Alkoholizm
10.Zdarzenie losowe

178
50

w rodzinach
919
349

48
80
87
88

344
393
403
376

33

215

15
18
4
18
3

67
148
17
88
9
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował także w roku 2006
świadczenia społeczne w formie dodatków mieszkaniowych w oparciu o przepisy
ustawy o dodatkach mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym wydano 71
decyzji, z tego 66 decyzji przyznających pomoc. Z tej formy pomocy skorzystało 49
rodzin na kwotę 31 714 złotych.
W okresie sprawozdawczym Ośrodek Pomocy pokrywał również koszty
pobytu 2 osób w Domu Pomocy Społecznej.
Od maja 2006 roku GOPS jest realizatorem prac społecznie – użytecznych, w
ramach których w ubiegłym roku uczestniczyło 10 osób. Wydatki poniesione na ten
cel to kwota 5 496 złotych. Natomiast pozostałe wydatki zostały pokryte przez
Powiatowy Urząd Pracy.
Przy współpracy Kuratorium Oświaty i dyrektorów szkół zakwalifikowano i
zorganizowano wyjazd dla 6 dzieci z rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach
bytowych z terenu gminy na wypoczynek letni.
Na bieżąco pracownicy Ośrodka udzielają mieszkańcom Gminy informacji o
przysługujących formach pomocy i warunkach ich przyznawania.

14.Rynek pracy a bezrobocie.
Gmina Moszczenica jest gminą typowo rolniczą, z wysokim wskaźnikiem
zatrudnienia w rolnictwie oraz niskim wskaźnikiem przedsiębiorczości w sektorze
pozarolniczym. Charakter rolniczy Gminy determinuje lokalny rynek pracy oraz ma
wpływ na poziom bezrobocia.

14.1.Działalność gospodarcza na terenie Gminy.
Na obszarze gminy rozwija się głównie działalność produkcyjno-usługowa,
szczególnie o charakterze rzemieślniczym. Podmioty gospodarcze to niewielkie
firmy, dominuje działalność jednoosobowa lub spółek cywilnych, które zatrudniają
małą liczbę personelu i w związku z tym nie mają znaczącego wpływu na sytuację na
rynku pracy. Duże jest nasycenie podmiotami z branży handlowej.
Na dzień 22.05.2007 na terenie Gminy Moszczenica zewidencjonowanych jest
125 podmiotów gospodarczych, które można podzielić wg rodzaju prowadzonej
działalności na 5 głównych grup, tj.:
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1. usługi transportowe;
2. handel;
3. usługi remontowo-budowlane;
4. gastronomia;
5. usługi różne.
Liczbę firm w każdej z w/w grup określa poniższe zestawienie:
Tabela 19 Firmy zarejestrowane na terenie Gminy wg profilu działalności.

Liczba zarejestrowanych podmiotów
Profil działalności
Usługi transportowe
Handel (w tym: sklepy)
Usługi remontowo - budowlane
Gastronomia
Usługi różne, w tym: ślusarstwo,

gospodarczych
12
40
36
2

zagospodarowanie zieleni, naprawa pojazdów

39

samochodowych, usługi pogrzebowe, usługi
geodezyjne, krawiectwo, betoniarstwo,
ochrona, fryzjerstwo, gabinet stomatologiczny,
leśnictwo, usługi przeciw-pożarowe, apteka,
NZOZ, inne
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Źródło: dane Gminy.

Jako jeden z instrumentów ulg i zachęt stosowany przez Gminę wobec
przedsiębiorców wymienić należy najniższy w powiecie gorlickim wskaźnik podatku
od

powierzchni

zajętej

na

prowadzenie

działalności

gospodarczej.

Gmina

Moszczenica planuje w najbliższych latach rozszerzyć wachlarz instrumentów
wsparcia rozwoju przedsiębiorczości. Do głównych zadań, jakie mają zostać
zrealizowane do roku 2013 wymienia się:
• nową politykę podatkową przyjazną przedsiębiorcom, np. ulgi dla tworzących
nowe miejsca pracy;
• stworzenie punktu informacyjnego dla przedsiębiorców i poszukujących pracy
np. w uzgodnieniu z Powiatowym Urzędem Pracy (Centrum Informacji
Gospodarczej).
Według danych za rok 2006 do najważniejszych pracodawców na terenie
Gminy Moszczenica należały następujące podmioty:
• Szkoły;
• Urzędy;
• Spółdzielnia usług Rolniczych;
• Przewóz Osób- Bus – „Marys”;
• Młyn – przemiał zboża;
• Zakład Usług Budowlanych i Transportowych Budowa Dróg „Antex”;
• Pracownia Stolarska „ Sim”;
• Wyroby drewniane „Drwalik”.

14.2.Bezrobocie na terenie gminy.
Na rynek pracy, a tym samym również na poziom bezrobocia w Gminie
Moszczenica wpływ ma jej rolniczy charakter. Większość mieszkańców gminy
zatrudniona jest w sektorze rolniczym. Obecna struktura zatrudnienia gminy
kształtuje się następująco:
• rolnictwo i leśnictwo: 90,6% ogółu zatrudnionych;
• przemysł i budownictwo: 1,2% ogółu zatrudnionych;
• usługi, szkolnictwo i administracja: 8,2% ogółu zatrudnionych.
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Rozdrobnienie gospodarstw rolnych oraz trudne warunki upraw mają wpływ na
niską rentowność gospodarstw rolnych. Powoduje to, iż część ludności rolniczej
pracuje równolegle w innych zawodach lub znalazła się w strefie bezrobocia.
Wysokie bezrobocie agrarne w połączeniu z małą liczba pozarolniczych miejsc pracy
ma negatywny wpływ na rozwój społeczno - gospodarczy gminy.
Na koniec 2006 roku bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Gorlicach stanowili 21,1% cywilnej, aktywnej zawodowo ludności powiatu. Stopa
bezrobocia w powiecie gorlickim utrzymywała się na wysokim poziomie w ciągu
całego 2006 roku. Najwyższą jej wartość odnotowano w lutym - 23,3%, z kolei
najniższą w miesiącach sierpień - październik – 20,7%. Tym samym stopa
bezrobocia w powiecie gorlickim była zdecydowanie wyższa niż w innych powiatach
województwa

małopolskiego.

Wysoka

stopa

bezrobocia

na

terenie

Gminy

Moszczenica jest zbliżona do poziomu występującego średnio w całym Powiecie
Gorlickim. Na koniec roku 2006 w Gminie Moszczenica bez pracy pozostawało 413
osób, w tym 241 kobiet i 172 mężczyzn.

Rysunek 14 Bezrobocie w Moszczenicy na tle powiatu gorlickiego - dane za rok 20065.

W porównaniu do stanu sprzed trzech lat, spadek liczby zarejestrowanych
osób bezrobotnych charakteryzował wszystkie gminy powiatu gorlickiego, dynamika
zmian w Gminie Moszczenica pokrywa się z dynamiką zarejestrowaną na poziomie
całego powiatu.
5

Źródło: „Diagnoza sytuacji na lokalnym rynku pracy w roku 2006”, raport PUP Gorlice, PUP I–RW–

410–6/07 z marca 2007.
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Tabela 20 Dynamika zmian bezrobocia w Gminie Moszczenica i powiecie gorlickim 2003-2006.

Wyszczególnienie

Stan na koniec
2003
506
11 699

Moszczenica
Razem powiat
gorlicki

2006
413
9 545

Bilans
2003 - 2006

Dynamika
2006 : 2003

-93
-2154

81,6%
81,6%

Źródło: „Diagnoza sytuacji na lokalnym rynku pracy w roku 2006”, raport PUP Gorlice.

W Gminie Moszczenica, podobnie jak i w innych gminach w całej Polsce,
bezrobocie dotyka szczególnie ludzi młodych, nie posiadających odpowiedniego
doświadczenia zawodowego. Bez prawa do zasiłku wg danych za rok 2006
pozostaje w Gminie ponad 30% bezrobotnych.
Tabela 21 Bezrobotni w podziale ze względu na wiek i prawo do zasiłku.

Wyszczególnienie

Liczba

Wiek
Prawo do zasiłku
18-24 Powyże Z prawem do
Bez prawa do

119

j 24 lat

zasiłku

zasiłku

94

62

138

Ogółem

413

Źródło: dane Gminy.

W szczególnej sytuacji na rynku pracy w Gminie Moszczenica znajduje się
łącznie 508 mieszkańców. Wśród najważniejszych przyczyn trudnej sytuacji znajdują
się długotrwałe bezrobocie oraz młody wiek, który powoduje brak wymaganego przez
pracodawców doświadczenia zawodowego. Poważną przeszkodą podjęcia pracy jest
dla tej grupy także brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Według danych
Urzędu Gminy sytuacja w tej grupie kształtuje się następująco:
Tabela 22 Osoby o szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Przyczyna trudnej sytuacji
Osoby do 25 roku życia
Osoby do 27 roku życia, długotrwale

Liczba osób
109
286

bezrobotne
Osoby powyżej 50 roku życia
Osoby bez kwalifikacji zawodowych
Osoby samotnie wychowujące dzieci
Niepełnosprawni

43
55
6
9
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Źródło: dane Gminy.

Struktura

wykształcenia

osób

bezrobotnych

w

Gminie

Moszczenica

odpowiada ogólnym trendom krajowym – niski odsetek osób z wykształceniem
wyższym w ogólnej strukturze wykształcenia odpowiada także niskiej liczbie
bezrobotnych w tej grupie. Najbardziej liczebną wśród bezrobotnych grupę stanowią
osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (46,97% ogółu bezrobotnych),
zaś na drugim miejscu mieszkańcy Gminy z wykształceniem policealnymi i średnim
(24,2%). Wśród osób z wykształceniem wyższym bezrobocie stanowi 9,2 %.
Tabela 23 Bezrobotni wg poziomu wykształcenia.

Wykształcenie

Liczba

Wyższe
Policealne oraz średnie
Średnie ogólnokształcące
Zasadnicze zawodowe
Gimnazjalne i poniżej

20
106
33
194
60

Źródło: dane Gminy.

Wśród bezrobotnych z terenu Gminy Moszczenica pod względem stażu pracy
największa grupę stanowią osoby bez doświadczenia zawodowego (bez stażu) oraz
osoby z krótkim stażem tj. do 5 lat stażu pracy.
Tabela 24 Bezrobotni ze względu na staż pracy.

Wyszczególnienie
Liczba

0-1

1-5

78

78

Staż pracy w latach
5-10 10-20 20-30 Powyżej 30 Bez stażu
36

68

31

7

108

Nie bez znaczenia dla struktury bezrobocia jest także czas pozostawania bez
pracy – im dłuższy tym na ogół trudniej jest dostosować się do wymogów rynku i
znaleźć zajęcie, które nie wymagałoby podniesienia kwalifikacji oraz posiadanych
umiejętności.

Tabela 25 Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy.

Wyszczególnienie

Czas pozostawania bez pracy w miesiącach
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Gmina Moszczenica

0-1
13

1-3
51

3-6
50

6-12
59

12-24
56

powyżej 24
175
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Źródło: dane Gminy.

14.3.Programy walki z bezrobociem w Gminie.
Biorąc pod uwagę trudną sytuację na rynku pracy, w roku 2006 Gmina
Moszczenica uczestniczyła w organizacji prac publicznych, społecznie użytecznych,
zgodnie z Programem Reintegracji Społecznej i Zawodowej oraz harmonogramem
działań zawartym w tym programie.
Realizowany w Gminie program „Debiut” skierowany był do absolwentów.
Jego głównym celem było zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia przez
bezrobotną młodzież do 25 roku życia oraz nabywane umiejętności praktycznych.
Program opierał się na organizacji sześciomiesięcznych staży dla bezrobotnych
absolwentów.
Program „Ponowny start” skierowany był do osób, które zainteresowane są
zdobyciem nowych kwalifikacji, umiejętności zawodowych lub zamierzają podjąć
własną działalność gospodarczą.
Gmina

Moszczenica

uczestniczyła

także

w

programie

„Konserwator”

realizowanym przez Wojewódzki Urząd Prac w Krakowie oraz Powiatowy Urząd
Pracy w Gorlicach (PUP).
Ogółem w ramach różnych programów zatrudnionych zostało 21 osób
bezrobotnych z obu sołectw Gminy: Moszczenicy i Staszówki.
Absolwenci z terenu Gminy zostali poinformowani o różnych programach
realizowanych we współpracy z PUP Gorlice, a współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Absolwenci mogli korzystać ze staży
realizowanych w urzędzie Gminy oraz jej jednostkach organizacyjnych. Z takiej formy
pomocy skorzystało 8 osób bezrobotnych.

15.Rolnictwo.
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Moszczenica jest gminą typowo rolniczą – rolnictwo stanowi główne zajęcie
tutejszej ludności. W gminie dominuje rolnictwo indywidualne, małoobszarowe –
duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych jest cechą charakterystyczną tego terenu.
Warunki naturalne rolnictwa są trudne, gdyż grunty orne większości położone są na
zboczach o nachyleniu od 7-12 stopni, na wysokości 286 – 450 m n.p.m. Duży wpływ
na rzeźbę terenu i nawadnianie użytków zielonych mają dwa potoki tj: Moszczanka i
Łużnianka, które są IV-go rzędu w stosunku do Wisły, wzdłuż których położone są
wszystkie użytki zielone.
Gospodarka rolna prowadzona jest na terenie dwóch wsi tj. Moszczenicy i
Staszkówki. Z ogólnej powierzchni gruntów na użytki rolne przypada 2.990 ha, w tym
2.030 ha to grunty orne, 590 ha to użytki zielone, 8,0 ha - sady. Lasy zajmują 521 ha,
natomiast 226 ha to grunty pozostałe. W przestrzeni gminy tereny rolne zajmują 81,3
% powierzchni, a lasy obejmują jedynie 11,8% obszaru.
Dużym ograniczeniem w organizacji produkcji rolnej jest rozproszona
zabudowa obydwu wsi, jak również stosunkowo duże rozdrobnienie struktury
gospodarstw rolnych, gdzie średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 3,9
ha. Ogółem na terenie Gminy jest 856 gospodarstw rolnych oraz 204 obiekty do 1
ha.
Tabela 26 Charakterystyka wielkości gospodarstw rolnych.

L.p.

Wielkość
gospodarstwa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Liczba

[ha]
gospodarstw
1-2
209
2-3
238
3-4
184
4-5
82
5-7
100
7-10
29
10-15
2
Razem
844

%
24,8
28,2
21,8
9,8
11,8
3,4
0,2
100
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Źródło: Plan Rozwoju Miejscowości Moszczenica, 2005.

Niewielkim - w stosunku do całego obszaru Gminy (19 ha) areałem włada
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Staszkówce, a na powierzchni 4,50 ha
gospodaruje Spółdzielnia Usług Rolniczych w Moszczenicy. Własność komunalna
gruntów w Gminie obejmuje ogółem powierzchnię 45,62 ha co stanowi 1,2 % ogólnej
powierzchni gruntów.
Zgodnie z przewidywaniami szacuje się, że do roku 2010 część gospodarstw
będzie dostosowywała się do wymogów Unii Europejskiej i dążyła do powiększania
powierzchni, natomiast gospodarstwa małe z przedziału 1- 3 ha i 3 - 5 ha ulegną
dalszemu rozdrobnieniu na rzecz zwiększonej liczby działek rolnych. Tworzenie
gospodarstw dużych jest w Gminie znacznie ograniczone z uwagi na brak możliwości
zakupu gruntu od innych rolników w miejscu zamieszkania jak również duże
przywiązanie rolników do ziemi.
Okres wegetacji na terenie Gminy jest stosunkowo krótki, ponieważ rozpoczyna
się około 15 kwietnia a kończy w październiku i trwa przez 170 dni. Na jego długość
duży wpływ mają pierwsze przymrozki, które występują już w październiku, a ostatnie
kończą się około 20-go maja.
W uprawach Gminy dominują zboża, ale bardzo dużą powierzchnię zasiewów
zajmują także rośliny pastewne. Wg prognoz struktury zasiewów na rok 2010
zmniejszy się powierzchnia upraw zbóż i ziemniaków, na rzecz roślin pastewnych,
strączkowych a także zwiększy się areał trwałych użytków zielonych.
Tabela 27 Prognoza struktury zasiewów 2010.

Wyszczególnienie
Ogółem powierzchnia zasiewów

Prognoza 2010
1 753

w tym:
Zboża

905

Kukurydza

50

Strączkowe

25

Ziemniaki

140

Pastewne

593

Pozostałe

40
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Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Moszczenica 1998-2010.

Obsada zwierząt na 100 ha Użytków Rolnych w Gminie Moszczenica
wykazuje, iż największą grupę stanowi bydło oraz trzoda chlewna. Malejące
znaczenie ma hodowla owiec. Prognozy obsady zwierząt na rok 2010 przedstawia
poniższe zestawienie.
Tabela 28 Prognoza obsady zwierząt na 2010.

Obsada zwierząt w sztukach dużych/100 ha UR
Grupy zwierząt

2010 r.
Sztuk

SD

Grupy zwierząt

Sztuk

SD

Bydło

3.000

3.000

Trzoda

2.500

375

Owce

-

-

Konie

200

200

5.700

3.575

Razem obsada
Intensywność produkcji

36/100 ha
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Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Moszczenica 1998-2010.

Szczególne miejsce w gospodarce gminy zajmuje produkcja zdrowej żywności
w tym mleka i jego przetworów, warzyw i owoców. Gospodarstwa produkujące
zdrową żywność są w większości zmodernizowane, gdyż w ostatnich latach wiele z
nich otrzymało środki unijne przeznaczone dla gospodarstw niskotowarowych, a
większe skorzystały z pieniędzy na dostosowanie do standardów UE. Oprócz mleka,
w gospodarstwach rolnych produkowany jest żywiec wołowy i wieprzowy.
Teren Gminy Moszczenica cechuje się dobrze zachowanym środowiskiem
naturalnym

-

nieskażone

gleby,

ulokowane

z

dala

od

dużych

ośrodków

przemysłowych powodują wśród rolników wzrost zainteresowania rolnictwem
ekologicznym. Już kilkanaście gospodarstw od kilku lat przestawia swoją produkcję z
konwencjonalnej na ekologiczną. Oprócz podnoszenia jakości produktów rolnych
Gmina ma szanse na rozwój turystyki, wypoczynku i rekreacji. Potwierdzeniem tej
tendencji

jest

zauważalne

w

ostatnich

latach

powstawanie

gospodarstw

agroturystycznych.

15.1.Gleby.
Cały obszar Gminy charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem pod względem
glebowym, nieco mniejsze zróżnicowanie występuje pod względem rolniczej przydatności
gleb. Biorąc pod uwagę rzeźbę terenu i skład chemiczny gleb na terenie Gminy występuje
także duże zróżnicowanie pod względem trudności uprawy, zasobności gleb w wodę i
składniki pokarmowe oraz przepuszczalności.
Zróżnicowana konfiguracja terenu powoduje, że grunty w większości położone są na
zboczach o nachyleniu 7 - 12 stopni i wzniesieniu 310 - 430 m npm, przy czym są to
gleby przeważnie o średnim stopniu kultury, ciężkie, wymagające dużego nakładu pracy i
środków. Ponadto są to gleby płytkie, gdzie skała lista występuje blisko powierzchni
ziemi, przez co cierpią na niedobór lub nadmiar wilgoci.
Występujące gleby możemy podzielić na ciężkie - których jest 8 %, średnio - ciężkie 68 % oraz lekkie - 24 %.

16.Infrastruktura techniczna.
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Infrastruktura techniczna/komunalna Gminy Moszczenica wymaga stałych
nakładów inwestycyjnych. W chwili obecnej jedynie pod względem gazyfikacji i
telefonizacji Gmina zaspokaja w pełni potrzeby mieszkańców.
W ostatnim czasie Gmina realizuje oraz zamierza kontynuować w najbliższych
latach

rozbudowaną

inwestycję

skanalizowania

większości

terenu

Gminy.

Przygotowano także dokumentację regulacji blisko kilometrowego odcinka rzeki
Moszczanka – inwestycja ta jest jednym z najbardziej istotnych zadań gminnych.
Teraz władze zamierzają monitować w tej sprawie m.in. w Małopolskim Zarządzie
Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Zarządzie Województwa Małopolskiego.

16.1.Zaopatrzenie w wodę i sieć wodociągowa.
Z uwagi na ograniczone zasoby wody, bardzo istotnym zagadnieniem na
obszarze Gminy jest porządkowanie gospodarki ściekowej, której stan wpływa
negatywnie

na

jakość

wód

powierzchniowych,

ograniczając

możliwość

ich

wykorzystania dla celów zaopatrzenia w wodę.
Sporządzona została w Gminie w ostatnim czasie koncepcja wodociągów dla
całej gminy z ujęcia wody dla Gorlic. Główna magistrala projektowana jest do
Centrum Moszczenicy i centrum Staszkówki.
Na terenie Gminy funkcjonuje 2,9 km sieci wodociągowej z czego 1,9 km należy
do Spółki Wodociągowej. Do sieci podłączonych jest 39 budynków mieszkalnych.
Pagórkowata konfiguracja terenu sprzyja budowie indywidualnych ujęć
wodnych, doprowadzających wodę do mieszkań pod własnym ciśnieniem, dlatego
też pozostały obszar Gminy zaopatrywany jest w wodę z indywidualnych studni
głębinowych – własne studnie posiadają także gminne obiekty użyteczności
publicznej. Gmina wspiera przeprowadzanie badań wody użytkowanych studni,
celem poprawy jakości wód. Sytuacja ta ulegnie zmianie po wybudowaniu sieci
wodociągowej.

16.2.Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
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W roku 2006 Gmina Moszczenica wykonała sieć kanalizacyjną o łącznej
długości 6,3 km, w tym 3,7 km kolektorów oraz 2,6 km przykanalików. Do
wybudowanej sieci podłączono 64 gospodarstwa. Ogólna wartość inwestycji
wyniosła 553.968 złotych. Gmina otrzymała na to zadanie finansowanie z WFOŚiGW
w Krakowie w kwocie 470.000 złotych jako pożyczka preferencyjna z umorzeniem do
40%.
Brak rozbudowanej kanalizacji sanitarnej jest głównym problemem Gminy –
władze Moszczenicy podejmują starania w celu pozyskania środków Unii
Europejskiej na realizację kolejnych etapów kanalizacji gminnej, tak by doprowadzić
do podłączenia do sieci kanalizacyjnej całego obszaru gminy (za wyjątkiem
zabudowy

siedliskowej

oczyszczalni

ścieków

Przestrzennego).

W

–

tu:

preferowanie

zgodnie

z

przygotowaniu

budowy

Miejscowym
znajduje

małych

Planem

się

przydomowych

Zagospodarowania

dokumentacja

techniczna

rozbudowy sieci kanalizacyjnej, w celu objęcia nią pozostałej części Moszczenicy i
Staszkówki.

16.3.Gospodarowanie odpadami.
Podstawowym celem prawidłowo prowadzonej gospodarki odpadami w
Gminie jest utrzymanie czystości i porządku, w tym odpowiednich warunków
sanitarnych bytowania ludzi i produkcji rolno - spożywczej, ochrona środowiska
naturalnego oraz oszczędne gospodarowanie surowcami i zasobami naturalnymi.
Na terenie Gminy powstają następujące grupy odpadów:
• odpady komunalne, powstające w związku z bytowaniem ludzi;
• odpady

przemysłowe,

powstające

w

związku

z

działalnością

gospodarczą;
• odpady szkodliwe.
Na terenie Gminy nie jest zlokalizowane składowisko odpadów, a Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego oraz proekologiczna wizja rozwoju Gminy nie
przewidują lokacji takiego obiektu. Śmieci z terenu z Gminy wywożone są na
składowisko zlokalizowane poza jej terenem.
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Organizacją i nadzorem nad gospodarką odpadami zajmuje się Urząd Gminy, zaś
zadania z zakresu odbioru odpadów realizowane są przez Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych „Empol” Sp. z o.o. z Tylmanowej.
Na cały system gospodarki odpadami w Gminie Moszczenica składają się
następujące elementy:
1. Promocja selektywnej zbiórki odpadów oraz kształtowanie postaw
ekologicznych wśród dzieci, młodzieży i całego społeczeństwa.
2. Bodźce ekonomiczne mające na celu uaktywnienie selektywnej zbiórki
odpadów.
3. Uporządkowanie gospodarki odpadami i poprawa estetyki Gminy.
Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest poprzez połączoną zbiórkę
posortowanych i tradycyjnych odpadów domowych. Na terenie Gminy zbierane są
wyłącznie odpady komunalne zmieszane metodą „donoszenia”. Zorganizowanych
jest 15 punktów gromadzenia odpadów wyposażonych w kontenery o pojemności
10m3. Raz w oku prowadzona jest oboźna zbiórka odpadów. Dotychczas
prowadzone w Gminie zbiórki odpadów wykazują, że mieszkańcy nie przekazują
wszystkich odpadów, co potwierdza konieczność podniesienia świadomości
ekologicznej mieszkańców.

16.4.Elektroenergetyka.
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy następuje od stacji GPZ 110/35/15 KV
„Stróżowka”, poprzez sieć średnich napięć 15kV i 30kV w wykonaniu napowietrznym.
Na terenie Gminy zlokalizowanych jest 155 punktów świetlnych.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy planuje się
realizację nowych sieci energetycznych w wykonaniu kablowym i systematyczne
kablowanie istniejących sieci napowietrznych.
Sieć energetyczna Gminy wymaga stałej modernizacji.

16.5.Zaopatrzenie w gaz.
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Moszczenica jest Gminą o wysokim stopniu zgazyfikowania. Zaopatrzenie w
gaz odbywa się poprzez gazociąg wysokoprężny Gorlice - Grybów - Nowy Sącz
zlokalizowany poza obszarem Gminy. Na terenie Gminy gaz rozprowadzany jest
poprzez sieć rozdzielczą. Gaz traktowany jest jako źródło zaopatrzenia odbiorców
zarówno dla potrzeb bytowo-gospodarczych jak i grzewczych. Do sieci gazowej
podłączonych jest 1160 odbiorców.

16.6.Komunikacja.
Przez teren Gminy Moszczenica przebiegają drogi umożliwiające dobre
połączenie z najbliższymi miastami jak również z odległym o 46 km Nowym Sączem i
o 125 km miastem wojewódzkim - Krakowem.

Rysunek 15 Drogi w Gminie Moszczenica6.

Drogi wojewódzkie:
• 981 - o długości 6,4 km, Zborowice – Zagórzany;
• 977 - o długości 86,6km łącząca Tarnów z Gorlicami i przejściem granicznym
w Koniecznej.
Powiązania z gminami sąsiednimi spoczywają na drogach powiatowych:
Biesna

–

Staszkówka, Łużna

– Staszkówka, Moszczenica –

Ciężkowice,

Moszczenica – Turza, Zagórzany – Turza. Gęsta sieć dróg gminnych umożliwia
mieszkańcom dobrą komunikację w poszczególnych przysiółkach oraz dojazd do pól
i gospodarstw.
Tabela 29 Drogi gminne w Moszczenicy.

Lp.
6

Droga gminna

Numer drogi

Długość drogi w km

Źródło: strona Internetowa Gminy Moszczenica.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Drogi w Moszczenicy
Krakowskie
2538001
Księży Las Lewa
2538002
Księży Las Prawa
2538003
Wiatrówki
2538004
Kazanówki
2538005
Mruk-Wiatrak-Turza
2538006
Sitnica-Rycek
2538007
Kociany
2538008
Grabowski
2538009
Dół
25380010
Berdychów
25380011
Granice (Podkociany)
25380012

31,2
1,8
1,9
1,7
3,8
0,6
0,8
1,2
2,8
0,8
2,3
2,6
2,1

Ryba
Średnie
25380013
Piotrówki
25380014
Dąbrowski
25380015
Dygoń
25380016
Podwiatrówki
25380017
Na Sitnicę (Siewiera)
25380018
Podkamieniec
25380019
Drogi w Staszkówce
Podlesie
25380020
Patria
25380021
Biesna
25380022
Mentlówka
25380023
Granice (Turza)
25380024
Magazyn GS
25380025
RSP
25380026
Uwrocie
25380028
Opacie
Kazanówki
25380029
Taborówka
25380030
Wydartuchy
25380031
Gąsior – Łaś
25380032
Ostrusza
25380027
Sołtystwo-Sorotowicz
25380033

4,2
0,5
0,4
0,6
2,0
0,7
0,4
17,2
1,1
1,4
1,5
1,3
2,2
0,2
1,6
0,6
1,4
1,3
1,4
0,8
1,0
0,3
0,5
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy.

Południowym obrzeżem wsi Moszczenica przebiega trakcja kolejowa Jasło Stróże, z przystankiem Moszczenica Małopolska, stwarzająca możliwość łączności
kolejowej.

16.7.Telefonizacja.
Gmina Moszczenica jest w całości stelefonizowana. Proces telefonizacji
przebiegał stopniowo o połowy lat 70-ych XX w. W ostatnich latach następowała
modernizacja i dalszy rozwój sieci telefonicznej w oparciu o nową automatyczną
centralę telefoniczną.
W zakresie telefonii komórkowej Gmina objęta jest zasięgiem głównych
operatorów sieci – posiada na swym terenie własny maszt operatora Orange, a także
z maszt operatora Plus (maszt PTK Centertel).
Na terenie Gminy działa Urząd Pocztowy Polskiej Poczty S.A.

17.Zagospodarowanie przestrzenne gminy.
Plan

Zagospodarowania

Przestrzennego

Gminy

Moszczenica

został

uchwalony Uchwałą nr XXI/132/2005 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 kwietnia
2005 roku. Dokument ten spójny jest ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Moszczenica”, przyjętego Uchwałą nr
XII/80/99 z dnia 29 grudnia 1999 roku.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) opracowało Biuro
Urbanistyczne Maria Modzelewska Nowy Sącz w maju 2005 roku.
Na MPZP składają się:
1. Prognoza Oddziaływania na Środowisko;
2. Prognoza Skutków Finansowych uchwalenia Planu.
Plan obejmuje obszar Gminy o powierzchni 3760 ha, na który składają się oba
sołectwa Gminy: Moszczenica i Staszkówka.
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Na obszarze objętym MPZP obowiązują zasady i ograniczenia wynikające z
położenia terenów w Obszarze Chronionego Krajobrazu, zgodnie z zarządzeniem
wojewody nowosądeckiego nr 27/97 z dnia 1.10.1997 roku – dotyczy to całego
obszaru objętego MPZP.
Jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy dopuszcza się w planie objąć
konserwatorską ochroną przyrody rejon wsi Wiatrówki, a także jako pomniki
przyrody: grupę cennych lip przy kaplicy p.w. św. Stanisława w Moszczenicy oraz
lipę przy kapliczce w Moszczenicy, przy budynku nr 213.
W MPZP ustalono następujące strefy ochrony konserwatorskiej:
1. strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” ustaloną dla obiektów i zespołów
wpisanych do rejestru zabytków (w planie oznaczenie 1 KR);
2. strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” dla obiektów cennych kulturowo,
wpisanych do ewidencji zabytków (w planie oznaczenie 2 KR);
3. strefę otuliny chronionych zespołów i obiektów ustaloną dla obiektów i zespołów
wpisanych do rejestru zabytków (w planie oznaczenie 1a KR);
4. strefę otuliny chronionych zespołów i obiektów wpisanych do ewidencji zabytków
(w planie oznaczenie 2a KR).
Ustalono także strefy ochrony archeologicznej w miejscowości Moszczenica oraz
strefy nadzoru i obserwacji archeologicznej pokrywające się ze strefami ścisłej
ochrony konserwatorskiej „A”. Inwestycje prowadzone w wymienionych obszarach
każdorazowo wymagają uzyskania opinii/zgody Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
Pod względem przeznaczenia terenów Gminy pod realizację konkretnych
inwestycji zaznaczyć należy, iż nie ma w gminie miejsc przeznaczonych na
inwestycje w przemysł – rolniczy charakter gminy oraz funkcje turystyczne, jakie
chce pełnić, wykluczają potrzebę funkcjonowania w obrębie gminy większej ilości
podmiotów przemysłowych. Władze Gminy Moszczenica nie widzą konieczności
pozyskiwania nowych inwestorów sektora przemysłowego również z uwagi na chęć
zachowania walorów przyrodniczych i czystego środowiska naturalnego, co wiąże się
z promowaniem przede wszystkim funkcji turystycznych gminy.
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Ze względu na dostępność infrastruktury społecznej można stwierdzić, iż
Moszczenica

stanowi

centrum

kulturalno-administracyjne

i

gospodarcze,

a

Staszkówka jest ośrodkiem wspierającym, również dobrze wyposażonym w
infrastrukturę publiczną. Mankamentem gminy jest słaba baza gastronomiczna i
noclegowa i to w tym właśnie sektorze Gmina upatruje głównie lokowanie
działalności inwestycyjnej. W obu sołectwach Gminy, w centrach wsi Staszkówka i
Moszczenica planuje się lokowanie funkcji usługowo-komercyjnych.
Rozwój infrastruktury technicznej/komunalnej planowany jest na terenie całej
Gminy

Moszczenica

z

uwzględnieniem

ogólnych

ograniczeń

MPZP

oraz

wyznaczonych w nim obszarów.
Tereny osiedlowe zajmują 130 ha, tj. 3,5% ogólnej powierzchni gminy, w tym
pod

zabudową

mieszkaniową

znajduje

się

120

ha.

Dominuje

zabudowa

indywidualnych gospodarstw rolnych.

18.Dochody Gminy.
Budżet gminy na 2006 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy w
Moszczenicy w dniu 29 grudnia 2005 roku. Określał on:
1. Dochody: 8.954.930 zł
2. Wydatki: 10.334.930 zł
3. Deficyt budżetu: 1.380.000 zł
4. Przychody budżetu: 1.580.000 zł
5. Rozchody budżetu: 200.000 zł
W budżecie gminy na rok 2006 wyodrębniono następujące pozycje:
•

dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami –1.222.380 złotych;

•

dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie
31.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii – 31.000 złotych;

•

wydatki obejmujące dotacje celowe dla instytucji kultury – 160.000 złotych,

•

środki na finansowanie zadań własnych zleconych stowarzyszeniom – 31.000
złotych;
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•

rezerwę budżetową 100.000 złotych;

•

środki na wydatki majątkowe 3.503.240 złotych, w tym na realizację inwestycji
3.478.140 złotych;

•

przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
kwocie 100 złotych oraz wydatki 350 złotych.
W stosunku do zaplanowanych pozycji budżet Gminy Moszczenica uległ

następującym zmianom: dochody budżetu gminy uległy zwiększeniu o 113 659,0
złotych, planowane wydatki zmniejszyły się o 666 859,0 złotych. Zmniejszeniu uległy
również planowane przychody budżetu gminy o 773 018,0 złotych.
Ostateczny wynik budżetowy Gminy za rok 2006 zamknął się w następujących
kwotach:
Tabela 30 Rozliczenie wyniku wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Lp.

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

1.

Dochody ogółem

9.068.589

9.101.829

100

2.

Wydatki ogółem

9.668.071

9.546.179

99

3.

Wynik (1-2)

-599.482

-444.350

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2006.

Na spłatę rat kredytów w 2006 roku Gmina przeznaczyła kwotę 207.500
złotych. W ciągu roku budżetowego 2006 gmina zaciągnęła nowe pożyczki i kredyty
na realizację zadań inwestycyjnych w związku z czym zadłużenie Gminy wzrosło do
8% w stosunku do uzyskanych dochodów. Zadłużenie to nie stanowi zagrożenia
wykonywania przez gminę podstawowych zadań należących do samorządu.
Zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia
poniższa tabela:
Tabela 31 Zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zadłużenie na
Nazwa
1.01.2006r.
Kredyt BS Biecz - na budowę sali
150.000
gimnastycznej przy Gimnazjum
Kredyt BS Gorlice – zadania
50.000
inwestycyjne w gminie

Zadłużenie na
Przychody Rozchody

31.12.2006r.

-

150.000

-

-

50.000

-
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Kredyt BGŻ O/Nowy Sącz –

-

250.000

-

470.000

200.000

720.000

odbudowa dróg gminnych
Pożyczka WFOŚiGW w
Krakowie – kanalizacja sanitarna
Razem:

7.500

242.500
470.000

207.500

712.500

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2006.

Uchwała budżetowa na rok 2007 Nr III/13/06 Rady Gminy w Moszczenicy z
dnia 28 grudnia 2006 roku oraz Uchwała Nr IV/15/07 Rady Gminy w Moszczenicy z
dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok
2007 przewidują:
1. dochody budżetu w wysokości 9.602.900 zł,- złotych;
2. wydatki budżetu w wysokości 9.666.700,- złotych;
3. deficyt budżetu w kwocie 63.800,- złotych, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z: zaciąganych kredytów - 63.800,- złotych;
4. przychody budżetu w kwocie 301.300 złotych;
5. rozchody budżetu w kwocie 237.500,- złotych.
W zakresie Wieloletnich Planów Inwestycyjnych na rok 2007 przewidziano
następujące limity wydatków:
Tabela 32 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na 2007 rok.
Lp

Program
jego cel
i zadania

Jednostka
Okres
Łączne
Wysokość Wysokość Wysokość
organizacyjna realizacji
nakłady wydatków wydatków wydatków
realizująca
programu finansowe w roku
w roku
w roku
program
2007
2008
2009
1. Rozbudowa systemu Urząd Gminy 2007-2009 8.164.500
401.000 3.882.500
3.881.000
kanalizacji sanitarnej
Moszczenica
2.

Modernizacja
Urząd Gminy
Głównego Ośrodka
Moszczenica
Kultury i Biblioteki w
Moszczenicy oraz
Filii w Staszkówce

2007

628.000

628.000

-

-

3.

Modernizacja dróg
gminnych w gminie
Moszczenica

2007.

253.000

253.000

-

-

1 rok

1.198.000

133.610

129.180

124.900

Urząd Gminy
Moszczenica

4. Termomodernizacja Urząd Gminy
Szkoły Podstawowej
Moszczenica
w Moszczenicy
5.

Rozbudowa
chodników w gminie

Urząd Gminy

2007-2008

54.000

-

54.000

-

Moszczenica
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Źródło: Uchwała Nr IV/15/07 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 23 lutego 2007 roku.
Tabela 33 Limity wydatków na uruchomione WPI finansowane z środków z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności UE.
Lp.

Nazwa zadania

Nakłady

Źródła finansowania

ogółem

Środki wł.

Budżet
państwa

Środki Unii

1. Remont budynku OKIB /stara szkoła/

628.000

204.600

-

423.400

2. Rozbudowa systemu kanalizacji
sanitarnej

401.000

400.000

-

1.000

1.029.000

604.600

-

424.400

Ogółem

Źródło: Uchwała Nr IV/15/07 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 23 lutego 2007 roku.

Spłaty rat kredytu i odsetek przypadające do spłaty w roku budżetowym 2007
oraz w latach następnych nie stanowią zagrożenia wykonywania przez Gminę
podstawowych zadań należących do samorządu.
Tabela 34 Prognoza kwoty długu publicznego gminy Moszczenica na rok 2007.
2006 r.
2007r. 2008 r.
2009r.
2010r.
2011r.
9.069
9.603
12.575
13.208
11.750
12.510
735
668
750
800
880
900
599
750
760
790
820
840
47
44
45
48
50
50
4.792
5.135
5.250
5.500
5.650
5.800
1.866
2.249
2.350
2.480
2.650
2.700

I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Dochody budżetu ogółem
Podatki i opłaty lokalne
Udziały w podatkach państwowych
Dochody z mienia
Subwencje
Dotacje z budż. państ. do zadań

1.6

zleconych
Dotacje z budż. państ. do zadań

706

168

220

340

400

400

1.7
1.8
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

własnych
Środki z innych źródeł ,środki Unii
Pozostałe dochody
Przychody budżetu
Pożyczki krajowe
Kredyty bankowe
Nadwyżka z lat ubiegłych
Wolne środki
Przychody
z
emisji
papierów

324
807
470
250
87
-

424
165
301
250
51
-

3.000
200
500
500
-

3.000
250
-

1.000
300
-

1.500
320
-

wartościowych
Przychody z prywatyzacji majątku
Przychody ze spłat pożyczek
Ogółem pozycja I i II
Wydatki budżetu
Wydatki bieżące
w tym: koszty obsługi długu (odsetki)
Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje
Rozchody budżetu
Spłata kredytów
Spłata pożyczek
Wykup papierów wartościowych
Udzielone pożyczki
Ogółem pozycja 3.2 i IV
Łączne zadłużenie na koniec roku

9.876
9.668
7.927
12
1.741
1.688
208
208
220
712

9.904
9.666
8.085
30
1.581
1.556
238
120
118
268
724

13.075
12.710
8.110
30
4.600
4.550
365
247
118
395
859

13.208
12.799
8.299
35
4.500
4.450
409
125
284
444
450

11.750
11.466
8.266
20
3.200
3.050
284
284
304
166

12.510
12.344
8.844
5
3.500
3.450
166
166
171
-

2.6
2.7
III.
3.1
3.2
3.3
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
V.
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5.1
5.2
5.3

budżetowego
Raty kredytów
Raty pożyczek
Zobowiązania z tytułu wyemitowania

5.4

papierów wartościowych
Inne
rodzaje

VI.
6.1

(zobowiązania wymagalne)
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik procentowy zadłużenia z
art.

6.2

169

ustawy

o

170

ustawy

o

372
352
-

125
734
-

450
-

166
-

-

-

-

-

-

-

2

3

3

3

2

1

8

8

8

4

1

-

zadłużenia

finansach

publicznych
Wskaźnik procentowy zadłużenia z
art.

242
470
-

finansach

publicznych

Źródło: Uchwała Nr IV/15/07 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 23 lutego 2007 roku.

19. Inwestycje gminne.
Gmina Moszczenica inwestuje w rozwój infrastruktury komunalnej, mając na
uwadze konieczność zapewnienia ciągłego rozwoju lokalnego oraz wzrost poziomu
życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców. W okresie 2003-2006 zrealizowano m.in.
następujące inwestycje gminne:
Lp.

NAZWA ZADANIA

OKRES
REALIZACJI
ZADANIA

WARTOŚĆ
OGÓŁEM

ŚRODKI
WŁASNE

INNE ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA
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1.

2.

3.

4.

5.

Remont i modernizacja
dróg gminnych

Sala Gimnastyczna
przy Gimnazjum w
Moszczenicy wraz z
zapleczem
dydaktycznym
Pochylnia dla osób
niepełnosprawnych
przy Ośrodku Zdrowia
w Moszczenicy
Adaptacja
pomieszczeń dla osób
niepełnosprawnych –
Zespół Szkół w
Staszkówce
Termomodernizacja SP
w Moszczenicy

2003

616 644,0

265 856,0 90 000,0 Program
Aktywizacji Obszarów
Wiejskich;
100 000,0 dotacja na
Usuwanie Skutków
Klęsk Żywiołowych;
18 240,0 Woj
Fundusz Ochrony
Gruntów Rolnych;
142 368,0 SAPARD

2004

110 612,0

33 630,0

2005

368 140,0

251 240,0 60 000,0 dotacja na
Usuwanie Skutków
Klęsk Żywiołowych;
56 900,0 Woj
Fundusz Ochrony
Gruntów Rolnych;

2006

756 711,0

2002-2004

1 901 204,0

2004

40 819,0

558 311,0 170 000,0 dotacja na
Usuwanie Skutków
Klęsk Żywiołowych;
20 900,0 Woj
Fundusz Ochrony
Gruntów Rolnych;
7 500,0 Europejski
Fundusz Rozwoju
Wsi Polskiej.
1 365 171,0 170 033,0 dotacja
Urząd Kultury
Fizycznej i Sportu
375 000,0 dotacja
MUW
20 409
20 410,0 PFRON

2006

66 853,0

23 742,0

2006

994 025,0

953 962,0 40 063,0 WFOŚIGW
Kraków

60 000,0 dotacja na
Usuwanie Skutków
Klęsk Żywiołowych;
16 892,0 Woj
Fundusz Ochrony
Gruntów Rolnych;

43 111,0 PFRON
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6.

7.
8.

Kanalizacja ściekowa w
Moszczenicy /885
341,0 zł/

2003

314 393,0

81 756,0

232 637,0 SAPARD

2006

570 968,0

Ogrodzenie Gimnazjum
w Moszczenicy
Remont bieżący
Agronomówki

2006

34 069,0

100 968,0 470 000,0 pożyczka
WFOŚIGW z
możliwością
umorzenia 40%
34 069,0 -

2006

14 443,0

14 443,0

-
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20.Organizacja Gminy.
Władzę Gminy Moszczenica stanowią wybrani w wyborach powszechnych:
Wójt Gminy Moszczenica – Jerzy Wałęga
oraz Rada Gminy, w której skład wchodzi 15 radnych:
1. Apollo Mieczysław
2. Barczyk Ryszard
3. Dobek Edward
4. Dziadzio Marek
5. Godek Wanda
6. Gajda Roman
7. Brach Bogdan
8. Gębarowski Marek
9. Klocek Jan
10. Mruk Wiesław
11. Batko Adam
12. Hudzik Bronisław
13. Łaś Stanisław
14. Warzecha Barbara
15. Gąsior Jan
Rada Gminy działa w 4 Komisjach:
• Komisja Rewizyjna – 4 radnych;
• Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego – 4 radnych;
• Komisja Oświaty, Kultury, Służby Zdrowia i Opieki Społecznej – 7 radnych;
• Komisja Inicjatyw Gospodarczych, rolnictwa i Środowiska – 7 radnych.
Przewodniczącą Rady Gminy Moszczenica bieżącej kadencji jest Pani Barbara
Warzecha.
Sołtysami sołectw Gminy Moszczenica są:
1. Sołtys wsi Staszkówka Ryszard Szczerba;
2. Sołtys wsi Moszczenica Maria Gębarowska.
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Wśród mieszkańców Gminy Moszczenica, przed przeprowadzeniem sesji
rewitalizacyjnej przeprowadzono ankietę, która miała na celu określić, z jakimi
problemami boryka się tutejsza społeczność, co można poprawić w funkcjonowaniu
Gminy, ale także jakie są największe powody do dumy i czym mieszkańcy Gminy
mogliby się pochwalić na zewnątrz. Ankiety zostały przygotowane do samodzielnego
wypełnienia i rozdystrybuowane wśród mieszkańców
Łącznie w Gminie udało się zebrać 35 ankiet, które zawierają cenne źródło
informacji o najważniejszych sferach funkcjonowania Gminy, widzianych oczami
lokalnej społeczności. Ankieta została wypełniona przez 16 mężczyzn oraz 19 kobiet,
w rożnym wieku i o różnym wykształceniu.
Na zadane w ankiecie pytania mieszkańcy Gminy Moszczenica odpowiadali
w następujący sposób:
Na pytanie nr 1:
Co Pani/Panu najbardziej podoba się w Gminie Moszczenica?
• dobra lokalizacja gminy;
• krajobraz, malownicze położenie;
• wyasfaltowane drogi gminne, dobre połączenia komunikacyjne;
• obiekty oświatowe;
• cmentarze wojenne i kościół parafialny w Moszczenicy i Staszkówce;
• czyste środowisko;
• ludzie;
• dbałość mieszkańców o porządek, zagospodarowanie otoczenia budynków;
• dostępność urzędów dla mieszkańców i działalność Wójta.
Na pytanie nr 2:
Z czego, jako mieszkaniec Gminy Moszczenica może być Pani/Pan najbardziej
dumna/y?
• nowego gimnazjum;
• wysokiego poziomu nauczania, bardzo dobrej infrastruktury oświatowej;
• miejsc, które można polecić turystom - domki letniskowe, gospodarstwa
ekologiczne;
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• poziomu gazyfikacji;
• położenia geograficznego i czystego środowiska;
• niezależności administracyjnej;
• oczyszczalni ścieków i kanalizacja części gminy;
• dziedzictwa kulturowego;
• ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej;
• symboliki Gminy: herb, flaga;
• zadbanej estetycznie Gminy;
• przedsiębiorczych i aktywnych mieszkańców Gminy;
• gospodarności wójta;
• zadbanej, pięknej parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej oraz budynku kościoła
parafialnego;
• trafnych decyzji władz administracyjnych;
• dbałości mieszkańców o obejścia domów.
Na pytanie nr 3:
Czym Pani/Pana zdaniem Gmina mogłaby się pochwalić mieszkańcom innych
gmin w Polsce?
• pięknym nowym kościołem w Moszczenicy;
• ładem i porządkiem w centrum gminy, oczyszczalnią ścieków;
• pięknymi krajobrazami i czystym środowiskiem;
• obiektami oświatowymi;
• gospodarnością mieszkańców;
• kulturą i tradycją: zabytkami, ścieżką ekologiczną;
• dużymi możliwościami agroturystycznymi;
• ścieżką przyrodniczo-edukacyjną;
• bogatym zapleczem handlowym;
• dobrą organizacją władz gminy;
• nowym budynkiem Gimnazjum, odnowionym i zmodernizowanym budynkiem
Szkoły Podstawowej;
• wysoką kulturą osobistą i otwartością, gościnnością mieszkańców.
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Na pytanie nr 4:
Co najbardziej, jako mieszkańcowi Gminy nie podoba się Pani/Panu w Gminie?
• zaniedbany stadion sportowy;
• dzikie wysypiska śmieci;
• zły stan dróg, w tym powiatowych, brak chodników wzdłuż całej drogi
powiatowej;
• bezrobocie w gminie;
• za słaba jakość festynów gminnych;
• brak wodociągów;
• brak pełnowymiarowej sali gimnastycznej;
• brak kanalizacji na terenie całej Gminy;
• niska aktywność społeczna;
• brak klubu dla młodzieży (młodzież nie ma co zrobić z wolnym czasem);
• zaniedbane centrum wsi;
• stary zabytkowy kościół, który wymaga renowacji;
• niedokończony budynek przedszkola;
• zdegradowany teren po dawnej cegielni w centrum wsi Moszczenica;
• biurokracja w Urzędzie Gminy;
• małe zaangażowanie ludzi w życie gminy.
Na pytanie nr 5:
Co w Gminie przysparza Pani/Panu oraz Pani/Pana najbliższym najwięcej
problemów?
• brak wodociągów, słabo rozbudowana sieć kanalizacji;
• brak wystarczającej liczby miejsc pracy;
• zły dojazd do niektórych przysiółków w Gminie;
• mała aktywność społeczna;
• słabe tempo modernizacji dróg głównie powiatowych,
• niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców;
• brak chodników;
• brak sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Staszkówce;
• nieuregulowana rzeka, która co roku wylewa;
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• brak zaplecza kulturalnego;
• zła komunikacja z miastem powiatowym w dni wolne od pracy;
• brak dostępu do porad prawnych, pomocy mieszkańcom w interpretacji i
redagowaniu np. pism i procedur urzędowych;
• brak pojemników umożliwiających sortowanie śmieci papier, szkło i plastik;
• biurokracja;
Na pytanie nr 6:
Co Pani/Pana zdaniem możnaby w Gminie zmienić, poprawić na lepsze?
• wyremontować Dom Młodzieży i zaadaptować pomieszczenia na klub;
• wyremontować stadion/boisko sportowe wraz z zapleczem;
• poprawić jakość dróg i zbudować chodniki;
• wybudować salę gimnastyczną i pełnowymiarowe boisko do gry w siatkówkę,
koszykówkę;
• wyregulować rzekę Moszczanka;
• dokończyć kanalizację w całej gminie, zbudować wodociągi;
• przeprowadzić renowację zabytkowego kościoła;
• stworzyć większe możliwości zakładania małych firm oraz rozwoju agroturystyki;
• zapewnić

dostęp

do

Internetu

w

Staszkówce

–

stworzyć

stanowiska

komputerowe do użytku publicznego;
• przydzielić stomatologa do Punktu Lekarskiego w Staszkówce;
• wybudować zbiornik retencyjny;
• wybudować w gminie basen kryty;
• zakupić działki pod przyszłą rozbudowę mienia komunalnego;
• utworzyć gminne centrum informacji lokalnej;
• wybudować salę widowiskową wraz z zapleczem;
• wytyczyć szlaki rowerowe i piesze;
• postawić na większą promocję gminy – w tym tradycji i folkloru lokalnego;
• lepiej zaplanować pracę ośrodka kultury uwzględniając potrzeby starszej
młodzieży starszej;
• zorganizować czas wolny dla dzieci i młodzieży po zajęciach w szkole;
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Zdaniem 14 z 16 ankietowanych mężczyzn warunki dla prowadzenia własnej
działalności są dobre, 2 osoby podały, iż jedynie zadawalające. Żaden z mężczyzn
nie wskazał odpowiedzi: złe ani bardzo dobre. Dokładanie takie same proporcje
wystąpiły jeśli chodzi o pytanie, o chęć zmiany miejsca zamieszkania – jedynie 2 na
16 mężczyzn wyraziło chęć wyprowadzenia się z terenu Gminy w bliżej nieokreślonej
przyszłości.

W

ankietach

uzyskano

także

13

odpowiedzi

wyrażających

zainteresowanie pozyskaniem dofinansowania z Unii Europejskiej, pomocnego w
prowadzeniu własnej działalności gospodarczej/ rolniczej.
Zdaniem 10 z 19 ankietowanych Pań warunki dla prowadzenia własnej działalności
są zadowalające, 5 osób podało, że dobre, a 4 osoby wskazały, że bardzo dobre. 16
spośród ankietowanych Pań nie myśli o zmianie miejsca zamieszkania. Aż 18 na 19
kobiet chciałoby skorzystać z dofinansowania Unii Europejskiej wspierającego
prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Podsumowanie:
Jak wynika z przeprowadzonej ankiety, mieszkańcy Gminy Moszczenica w
większości są zadowoleni z życia w Gminie i nie przewidują zmiany miejsca
zamieszkania. Zauważają wiele braków, zwłaszcza w infrastrukturze komunalnej, ale
wykazują duże zainteresowanie przeprowadzeniem pozytywnych zmian. Formułują
gotowe pomysły na poprawę standardu życia w Gminie. Jednocześnie świadomi są
także, iż wiele zależy od nich samych, a w dziedzinie aktywności społecznej i
przedsiębiorczości wiele możnaby jeszcze poprawić, tak by całą społeczność lokalną
zaangażować w rozwój Gminy.
Mieszkańcy Moszczenicy są świadomi mocnych stron Gminy, zwłaszcza
walorów środowiskowych, kulturowych – pomysłem na ich wykorzystanie jest
chociażby proponowane stworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju agroturystyki.
Lokalni

przedsiębiorcy

i

rolnicy

są

zainteresowani

instrumentami

wsparcia

prowadzenia działalności gospodarczej, jakie daje im Unia Europejska.
Mieszkańcy, niezależnie

od

wieku

podkreślają

konieczność

lepszego

zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie oferty
proponowanej przez Dom Kultury, ale także rozbudowę Domu Młodzieży oraz
umożliwienie publicznego dostępu do Internetu.

10
MAJ - CZERWIEC 2007

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI NA LATA 2007-2013
GMINA MOSZCZENICA

Lokalna społeczność dobrze ocenia działalność Władz Gminy, jednocześnie
podkreślając konieczność wprowadzenia instrumentów/ procedur, które ułatwiłyby
mieszkańcom załatwianie formalności w Urzędzie Gminy.
Metryczki:
Wśród 16 ankietowanych mężczyzn wyodrębnić można cztery grupy wiekowe:
• 18-30 lat - 4 osoby;
• 31 – 46 lat - 8 osób;
• 47-60 lat - 3 osoby;
• powyżej 60 lat – 1 osoba.
Pod względem wykształcenia, ankietowani mężczyźni wykazują odpowiednio:
• wykształcenie zawodowe – 6 osób;
• wykształcenie średnie – 5 osób;
• wykształcenie wyższe – 5 osób;
wśród mężczyzn którzy udzielili odpowiedzi na pytania ankietowe nie pojawiła się
osoba z wykształceniem podstawowym.
Ankietowani mężczyźni to głównie osoby zatrudnione u pracodawcy - 10, 3
spośród ankietowanych prowadzą własną działalność gospodarczą, 3 zajmują się
własnym gospodarstwem rolnym, 2 się uczą , zaś 2 osoby są na rencie/emeryturze.
Aktywność zawodowa ankietowanych
praca u pracodawcy
własna działalność gospodarcza
rolnictwo
uczę się/studiuję
bezrobotny
emeryt/rencista

Ilość osób
10
3
3
2
0
2
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Ankietowani mężczyźni to w głównej mierze mieszkańcy Gminy od urodzenia, tylko 6
z nich urodziło się poza terenem Gminy i osiedliło się tu w kolejnych latach życia.
Wśród ankietowanych w gminie Moszczenica kobiet struktura wiekowa była
różnorodna:
• 18 - 30 lat - 4 osoby;
• 31 – 45 lat – 5 osób;
• 46 - 60 lat - 9 osób;
Wykształceniem wyższym wykazać może się 14% ankietowanych Pań, a 5 %
posiada

wykształcenie

średnie.

W

ankiecie

nie

brały

udziału

kobiety

z

wykształceniem zawodowym i podstawowym.
Zdecydowaną większość ankiet wypełniły kobiety aktywne zawodowo – 15 osób, co
znamienne, żadna z Pań nie prowadzi własnej działalności gospodarczej. Ankietę
wypełniły także 2 osoby w wieku szkolnym (studenckim) oraz 2 osoby w wieku
emerytalnym. 13 spośród ankietowanych kobiet mieszka na terenie Gminy od
urodzenia.
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CZĘŚĆ C
WYNIKI SESJI REWITALIZACYJNEJ
W GMINIE MOSZCZENICA
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21.Metodologia przeprowadzenia sesji rewitalizacyjnej.
Sesję rewitalizacyjną Gminy Moszczenica przeprowadzono w oparciu o zasady
metody „planowania partnerskiego”. Metoda ta polega na uczestnictwie w
przygotowaniu dokumentu strategicznego szerokiej reprezentacji społeczności
gminnej, nie zaś tylko przedstawicieli władz gminy. Takie podejście do przygotowania
dokumentu planistycznego jakim jest Lokalny Program Rewitalizacji pozwala
zaangażować w proces planowania możliwie dużą liczbę różnych grup społecznych.
Umożliwia to artykulację całej gamy interesów i potrzeb, które mogą dzięki temu
znaleźć odzwierciedlenie w planowanych kierunkach rewitalizacji. Pozwala także
właściwie zdiagnozować wszelkie występujące w Gminie problemy oraz negatywnie
oddziałujące zjawiska, powodujące konieczność przeprowadzenia rewitalizacji. Jest
to o tyle istotne, że realizacja założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji, z uwagi na
swą wielopłaszczyznowość, wymaga współdziałania całej społeczności gminy. Siła
planowania partnerskiego polega także na możliwości bezpośredniej wymiany
informacji pomiędzy poszczególnymi grupami interesów – tu rozumianymi jako
partnerzy wspólnego dążenia do realizacji misji rewitalizacji gminy – co sprzyja
lepszemu zrozumieniu różnych stanowisk i interesów, a także ukazuje potrzebę
dążenia do kompromisu w celu osiągnięcia postępu.
Dzięki zastosowaniu planowania partnerskiego w przygotowaniu płaszczyzn
rozwoju gminy możliwe jest także wyłonienie tzw. liderów życia społecznogospodarczego gminy – czyli ludzi, którzy poprzez swoje głębokie zaangażowanie
przyczynią się do realizacji konkretnych zadań założonych w Lokalnym Programie
Rewitalizacji.
W ciągu przeprowadzonych warsztatów rewitalizacyjnych w Gminie Moszczenica,
wyselekcjonowani

przedstawiciele

gminy

wspólnie

wypracowali

podstawowe

założenia kierunków rewitalizacji Gminy, jakie zostały ujęte w postaci bazy
wyjściowej do stworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2007-2013.
Do udziału w sesji zaproszono przedstawicieli władz gminy – w tym radnych
gminy, sołtysów poszczególnych sołectw, ale także pracowników odpowiednich
komórek

gminnych,

zajmujących

się

w

Gminie

odrębnymi

problemami

i

zagadnieniami.
Zaproszeni do udziału w sesji zostali także przedstawiciele lokalnej oświaty,
placówek kulturalnych, organizacji pozarządowych oraz lokalnego biznesu.
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Szczegółowo uczestników każdego z dni sesji wymieniono w załącznikach do
niniejszego dokumentu.
Praca zespołu rewitalizacyjnego koordynowana była przez ekspertów z firmy
Grupa Wydawnicza INFOR S.A., którzy czuwali nad prawidłowym przebiegiem sesji.

21.1.Przebieg sesji rewitalizacyjnej.
1) Powitanie – Wójt Gminy Moszczenica.
2) Powitanie GW INFOR i przedstawienie celu sesji i sposobu jego osiągnięcia.
3) Przedstawienie krótkiego raportu o stanie Gminy – GW INFOR (wykorzystanie
środków z UE) i Skarbnik Gminy (możliwości finansowe i kredytowe Gminy w
najbliższych latach).
4) Praca w grupach nad propozycjami MISJI rewitalizacji.
5) Dyskusja ogólna nad określeniem MISJI rewitalizacji.
6) Przedstawienie zasad Analizy SWOT i zadań dla grup.
7) Praca w grupach nad propozycjami MOCNYCH stron gminy.
8) Dyskusja ogólna nad określeniem MOCNYCH stron.
9) Praca w grupach nad propozycjami SŁABYCH stron gminy.
10) Dyskusja ogólna nad określeniem SŁABYCH stron.
11) Praca w grupach nad wyznaczeniem OBSZARÓW REWITALIZACJI.
12) Praca w grupach nad propozycjami CELÓW REWITALIZACJI gminy w
odniesieniu do ustalonej misji.
13) Dyskusja ogólna nad określeniem CELÓW REWITALIZACJI gminy.
14) Wyjaśnienie pojęć – wskaźniki realizacji celów.
15) Dyskusja nad określeniem wskaźników realizacji celów.
16) Podsumowanie pierwszej części sesji.
17) Praca w zespołach nad propozycjami zadań dla poszczególnych celów
rewitalizacji.
18) Dyskusja ogólna nad określeniem zadań dla poszczególnych celów rewitalizacji.
19) Ustalenie składów zespołów zadaniowych – osób odpowiedzialnych za
przygotowanie list zadań dla celów rewitalizacyjnych.
20) Dyskusja ogólna nad sposobem nadzoru realizacji zadań.
21) Podsumowanie sesji i pożegnanie, GW INFOR SA i Wójt Gminy.
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Dla lepszej organizacji pracy oraz uaktywnienia wszystkich uczestników sesji
przyjęto system pracy w grupach, a następnie wspólną dyskusję nad propozycjami
zgłaszanymi przez grupy. Wszystkie ustalenia oraz zapisy Lokalnego Programu
Rewitalizacji powstałe w wyniku sesji rewitalizacyjnej, były przyjmowane w sposób
demokratyczny – większością głosów osób obecnych na sesji.
Wprowadzeniem do sesji rewitalizacyjnej było zaznajomienie uczestników sesji z
możliwościami finansowymi gminy w kolejnych latach, a także z systemem
wdrażania Funduszy Strukturalnych UE w Polsce w latach 2007-2013 – jako
podstawowymi źródłami finansowania zewnętrznego dla inwestycji gminnych oraz z
głównymi założeniami istniejących projektów Programów Operacyjnych.
Podczas sesji wspólnie określono Misję rewitalizacji Gminy - osiągnięcie stanu
zakładanego w misji ma stać się głównym celem wszelkich działań podejmowanych
przez gminę. Z licznych propozycji misji zgłoszonych przez poszczególne grupy
wybrano podczas części wspólnej dyskusji ostateczne brzmienie Misji rewitalizacji
Gminy na lata 2007-2013.
W dalszej kolejności grupy uczestników sesji przygotowały katalogi mocnych i
słabych stron Gminy, będące podstawą Analizy SWOT. Po każdym z tych etapów
przeprowadzono wspólne analizy propozycji zgłaszanych przez grupy i wybrano
ostateczny kształt katalogów mocnych i słabych stron Gminy Moszczenica.
Jako jeden z najbardziej istotnych elementów sesji rewitalizacyjnej uczestnicy
sesji określili obszary występowania na terenie Gminy Moszczenica negatywnych
zjawisk, zdiagnozowanych w toku wcześniejszych analiz istniejących zasobów
Gminy. Tym samym stworzono podstawy do wyznaczenia głównych celów
rewitalizacji Gminy, które wskażą najważniejsze działania, jakie należy podjąć w
Gminie celem rewitalizacji tj. doprowadzenia do osiągnięcia zrównoważonego
rozwoju Gminy.
Na podstawie analizy obszarów występowania zjawisk negatywnych w Gminie
oraz stopnia ich nasilenia, opracowano poprzez pracę w grupach, a następnie w toku
wspólnej dyskusji katalog celów rewitalizacji gminy, odnosząc je do wcześniej
określonych mocnych i słabych stron Gminy oraz wspólnie uzgodnionej Misji
rewitalizacji. Cele rewitalizacji zostały przyjęte, jako pośrednie etapy dochodzenia do
celu głównego założonego w Misji rewitalizacji, a ich zrealizowanie jest niezbędne do
osiągnięcia Misji.
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Każdy z ogólnych celów rewitalizacyjnych wdrażany będzie poprzez realizację
konkretnych działań, które wiążą się z wydatkowaniem środków z budżetu Gminy
oraz innych podmiotów zaangażowanych w proces rewitalizacji, w całym okresie
planowania 2007-2013. Katalogi działań najbardziej odpowiednich dla realizacji
poszczególnych celów rewitalizacji ustalono wstępnie podczas sesji rewitalizacyjnej.
Szczegółowe rozplanowanie kwot przeznaczonych na każde z zadań, źródła
finansowania oraz harmonogram realizacji tych zadań i odpowiedzialność za ich
realizację ustalono w toku późniejszych prac, w zespołach eksperckich. Nadzór
finansowy nad zaplanowanymi zdaniami sprawowali: Skarbnik Gminy oraz Wójt
Gminy Moszczenica.

22.Wyniki sesji strategicznej.
W trakcie przeprowadzonej sesji rewitalizacyjnej stworzono podstawy planu
kompleksowego rozwoju Gminy Moszczenica na lata 2007-2013.

22.1.Analiza Mocnych i Słabych stron.
Dla prawidłowego określenia kierunków rozwoju, w każdym planie strategicznym,
a do takich należy także Lokalny Program Rewitalizacji, potrzeba w pierwszej
kolejności zdiagnozować posiadane zasoby i możliwości oraz ocenić stan aktualny.
W planowaniu funkcjonują różne metody przedstawiania sytuacji obecnej i oceny
uwarunkowań rozwojowych - jedną z najczęściej stosowanych jest analiza SWOT.
SWOT jest skrótem od pierwszych liter angielskich wyrazów: „Strenghts”,
„Weaknesses”, „Opportunities” i „Threats”, które w języku polskim oznaczają: „Silne
strony”, „Słabe strony”, „Szanse” i „Zagrożenia”. Dwa pierwsze elementy służą
określeniu wewnętrznych zasobów i uwarunkowań rozwojowych, a pozostałe
przedstawiają uwarunkowania zewnętrzne.

Tabela 35 Analiza SWOT Gminy Moszczenica

MOCNE STRONY GMINY MOSZCZENICA
1. Korzystne położenie geograficzne i ukształtowanie terenu – ładny i
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urozmaicony krajobraz.
2. Czyste środowisko naturalne.
3. Wysoki poziom oświaty oraz dobrze rozwinięte zaplecze oświatowe.
4. Duży potencjał rozwoju agroturystyki.
5. Atrakcyjne turystycznie obiekty zabytkowe, w tym bogate w historię i
tradycję obiekty sakralne oraz cmentarze z okresu I wojny światowej.
6. Dobrze rozwinięta współpraca międzynarodowa z gminą partnerską Kurima.
7. Znaczny potencjał zasobów ludzkich.
8. Bogata tradycja i kultura lokalna.
9. Duża ilość gruntów rolnych.
10. Wysoki poziom gazyfikacji i telefonizacji Gminy.
11. Dostępność komunikacyjna Gminy (w tym droga powiatowa) oraz gęsta sieć
dróg lokalnych.
12. Dobre warunki mieszkaniowe na terenie Gminy.
13. Niski wskaźnik przestępczości.

SŁABE STRONY GMINY MOSZCZENICA
1. Zły stan infrastruktury drogowej.
2. Brak sieci wodociągowej w tym kanalizacji.
3. Brak odpowiedniej infrastruktury sportowej i kulturalnej.
4. Brak infrastruktury turystycznej.
5. Niski wskaźnik przedsiębiorczości.
6. Wysokie bezrobocie.
7. Niski budżet gminy (ograniczone możliwości finansowe).
8. Brak regulacji rzeki.
9. Odpływ mieszkańców do pracy zagranicą (głównie młodych i wykształconych).
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10. Rozproszona zabudowa mieszkalna.
11. Rozdrobnienie gospodarstw rolnych.
12. Brak dużych przedsiębiorstw – pracodawców.
SZANSE DLA GMINY MOSZCZENICA
1. Ożywienie gospodarcze.
2. Rozwój agroturystyki i turystyki w Gminie.
3. Rozwój produkcji zdrowej żywności.
4. Nowe możliwości wsparcia finansowego dla obszarów wiejskich i rolnictwa z
UE.
5. Rozwój infrastruktury technicznej.
6. Opracowanie spójnej dla całej Gminy polityki zachęt dla inwestorów z
zewnątrz oraz zaktywizowanie tutejszej ludności.
7. Rozwój rolnictwa i przemysłu rolno – spożywczego dzięki napływowi środków
pomocowych dla rolników.
8. Wzmocnienie współpracy przygranicznej.

ZAGROŻENIA DLA GMINY MOSZCZENICA

1. Utrzymujące się opóźnienia w zakresie infrastruktury technicznej.
2. Utrzymujące się rozdrobnienie gospodarstw rolnych i brak tendencji do
łącznia gruntów i powstawania gospodarstw wielkoobszarowych.
3. Utrzymujący się niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców.
4. Utrzymujące się lub wzrastające bezrobocie i trudna sytuacja materialna
mieszkańców.
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5. Mało elastyczny rynek pracy i brak instrumentów podnoszenia kwalifikacji
zawodowych.
6. Starzenie się społeczeństwa.
7. Niedostosowanie charakteru kształcenia zawodowego do zmieniających się
potrzeb społeczno-gospodarczych.
8. Nikły napływ inwestorów zewnętrznych.
9. Brak inwestycji kapitałowych w rolnictwo.
10. Niedostateczne wykorzystanie środków unijnych dla rozwoju Gminy.
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22.2. Misja Rewitalizacji Gminy.
W efekcie prac gminnej sesji rewitalizacyjnej sformułowano misję rewitalizacji
Gminy Moszczenica na lata 2007-2013, która ma stanowić podstawę wszystkich
podejmowanych w tym okresie działań:

Misja rewitalizacji odnosi się do następujących obszarów problemowych:
1) Wysoki standard życia to:
• Zapewnienie dostępności mieszkańców Gminy do infrastruktury technicznej
zaspokajającej podstawowe potrzeby, w tym do sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej;
• Zapewnienie czystego środowiska naturalnego poprzez wyeliminowanie
istniejących zagrożeń oraz promowanie rozwiązań ekologicznych w tym np.
odnawialnych źródeł energii;
• Minimalizowanie zjawisk wykluczenia społecznego i biedy, poprzez właściwą
politykę społeczną Gminy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji
oraz zwiększania samodzielności mieszkańców Gminy na rynku pracy;
• Podejmowanie działań na rzecz zwiększenia poziomu aktywności społecznej
mieszkańców oraz umożliwienie dostępu do nowoczesnych form komunikacji.
2) Poszanowanie środowiska naturalnego to:
• Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy: dorosłych i
młodzieży np. poprzez realizację programów edukacyjnych;
• Wprowadzanie efektywnych systemów gospodarowania odpadami;
• Zachowanie istniejących walorów środowiska naturalnego poprzez właściwie
realizowaną politykę inwestycyjną Gminy, w tym realizację inwestycji
chroniących walory środowiskowe np. wprowadzenie systemu kanalizacji
sanitarnej.
3) Działania przyjazne przedsiębiorcom to:
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• Ulgi i zachęty służące rejestrowaniu na terenie Gminy Moszczenica nowych
przedsiębiorstw;
• Promowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży i dorosłych;
• Tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym oraz programy
aktywizowania zawodowego osób bezrobotnych;
• Wspieranie podnoszenia kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców
Gminy.
Rozwiązanie problemów, jakie wiążą się z osiągnięciem założonej Misji musi
następować równolegle. Nie jest możliwe osiągnięcie głównego celu założonego w
Misji, bez harmonijnego rozwoju wszystkich dziedzin, mających nań wpływ.
Świadomość konieczności zrównoważonego rozwoju Gminy Moszczenica uczestnicy
sesji rewitalizacyjnej pokazali, tworząc katalog celów rewitalizacyjnych, jakie mają
doprowadzić do osiągnięcia w roku 2013 stanu zakładanego w sformułowanej Misji
Rewitalizacji Gminy.

22.3. Cele rewitalizacji.
Realizacja Misji Rewitalizacji Gminy wymaga określenia celów pośrednich,
służących

dojściu

do

zamierzonego

w

misji

stanu,

czyli

tzw.

„celów

rewitalizacyjnych/strategicznych”. Cele te stanowią zatem krótką listę głównych
efektów działań w obszarach najważniejszych dla rewitalizacji gminy, które należy
osiągnąć aby zrealizować cel główny tj. misję rewitalizacji. Cele rewitalizacji określa
się na podstawie przeprowadzonej analizy SWOT, mając na uwadze przyjętą
wcześniej Misję rewitalizacji Gminy.
Określone w trakcie sesji cele to działania długoterminowe, które mają za zadanie
doprowadzić do rewitalizacji Gminy w zdiagnozowanych obszarach problemowych.
Na sesji w Gminie Moszczenica, w efekcie uwag zgłoszonych przez poszczególne
grupy uczestników sesji, powstał wspólnie przedyskutowany katalog celów
rewitalizacji Gminy w okresie 2007-2013.

11
MAJ - CZERWIEC 2007

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI NA LATA 2007-2013
GMINA MOSZCZENICA

Cele te odwołują się do Misji: „Gmina o wysokim standardzie życia, szanująca
środowisko naturalne i przyjazna przedsiębiorcom.”, a także wypływają bezpośrednio
z przeprowadzonej analizy SWOT (są odpowiedzią na zdefiniowane w niej problemy)
oraz wskazanych problematycznych obszarów rewitalizacji, są wreszcie próbą
wykorzystania istniejących mocnych stron oraz szans, jakie pojawią się w
najbliższych latach przed Gminą Moszczenica.
Cele rewitalizacji Gminy Moszczenica zostały zebrane w spójny wewnętrznie
katalog, uszeregowany pod względem ważności dla realizacji założeń Misji
rewitalizacji, poczynając od najbardziej istotnych dla rozwiązania istniejących
problemów Gminy, w tym podniesienia standardu życia w gminie, kończąc na celach
związanych

z

poszczególnych

możliwościami
celów

wykorzystania

została

potencjału

odzwierciedlona

także

ludzkiego.
w

Ważność

ilości

środków

zaplanowanych na realizację konkretnych zadań w każdym z tych celów.
Tabela 36Cel nr 1.

CEL NR 1

Poprawa i rozbudowa infrastruktury na terenie gminy
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Bezpośredni wpływ na standard życia mieszkańców Gminy Moszczenica ma
dostęp do infrastruktury komunalnej, zapewniającej zaspokojenie podstawowych
potrzeb bytowych. W tym zakresie znaczna cześć terenu Gminy nie jest
przygotowana do pełnienia właściwych funkcji. Podstawowymi problemami, z jakimi
borykają się mieszkańcy Gminy są:
• brak dostępu do zbiorczej kanalizacji sanitarnej;
• brak dostępu do zbiorczego wodociągu;
• zły stan techniczny dróg gminnych;
• brak infrastruktury rekreacyjnej;
• brak zaplecza infrastrukturalnego dla rozwoju turystyki (noclegi, gastronomia);
Realizacja inwestycji służących rozwiązaniu w/w problemów przyczyni się do
rewitalizacji Gminy Moszczenica, poprzez:
1. zachowanie walorów środowiska naturalnego na obszarach, gdzie wskutek
działalności człowieka naruszono równowagę ekologiczną (rozbudowa kanalizacji
sanitarnej w Gminie);
2. nadanie nowych funkcji znacznym terenom Gminy z wykorzystaniem istniejących
walorów środowiskowych (rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej);
3. zapewnienie równego dostępu wszystkich mieszkańców Gminy do podstawowej
infrastruktury komunalnej (rozbudowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej);
4. pobudzenie aktywności społecznej wśród osób nie angażujących się w życie
publiczne (rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej);
5. pobudzenie przedsiębiorczości mieszkańców Gminy poprzez rozwinięcie funkcji
turystycznej Gminy (rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej).
Realizacja Celu „Poprawa i rozbudowa infrastruktury na terenie gminy” w sposób
kompleksowy przyczynia się do zrównoważonego rozwoju Gminy Moszczenica na
wszystkich poziomach: społecznym gospodarczym oraz przestrzennym, dzięki
przywróceniu oraz nadaniu nowych funkcji wielu obszarom funkcjonowania Gminy.

Tabela 37 Cel nr 2.

CEL NR 2
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Stworzenie warunków rozwoju i wzmacnianie konkurencyjności
przedsiębiorczości lokalnej.
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Rolnicza ze względu na swój charakter Gmina Moszczenica, boryka się z
podstawowymi problemami, jakie dotykają wszystkie podobnego typu Gminy. Duże
rozdrobnienie gospodarstw i ich niska rentowność powodują ubożenie mieszkańców
zajmujących się rolnictwem, wysokie jest „bezrobocie agrarne”, a niejednokrotnie
właściciele gospodarstw rolnych zmuszeni są do poszukiwania dodatkowych miejsc
pracy w sektorze pozarolniczym. Niestety mała Gmina, jaką jest Moszczenica, nie
może zapewnić elastycznego i bogatego w oferty rynku pracy w tym sektorze.
Możliwości rozwoju działalności gospodarczej na terenie Gminy widoczne są jedynie
w sektorze turystycznym/ rekreacyjnym, do którego leżąca na terenie Pogórza
Ciężkowickiego malownicza Moszczenica ma znaczny potencjał. Walory środowiska
i krajobrazu właściwie wykorzystane mogą przyczynić się do pobudzenia rozwoju
gospodarczego Gminy, dzięki rozwijaniu działalności ukierunkowanej na obsługę
ruchu turystycznego. W tym szczególną rolę pełnić ma działalność agroturystyczna.
Realizacja celu nr 1 tj. „Poprawa i rozbudowa infrastruktury na terenie Gminy” nie
wystarczy, aby pobudzić mobilność gospodarczą mieszkańców. Gmina musi
uruchomić wiele instrumentów zachęt do zakładania własnej przedsiębiorczości, a
także umożliwić mieszkańcom Gminy podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz
kształtowanie

postaw

przedsiębiorczych.

Bogaty

wachlarz

możliwych

do

zastosowania instrumentów obrazować będą działania podejmowane w ramach Celu
nr 2.
Rewitalizacja Gminy Moszczenica dzięki realizacji działań w celu „Stworzenie
warunków rozwoju i wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorczości lokalnej”,
nastąpi poprzez:
1. pobudzenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców Gminy;
2. wykorzystanie istniejącego potencjału ludzkiego Gminy;
3. nadanie Gminie nowej funkcji turystycznej i rekreacyjnej poprzez rozwój
działalności nastawionej na obsługę ruchu turystycznego;
4. wykorzystanie zachowanych walorów środowiska naturalnego dla rozwoju
społeczno-gospodarczego Gminy (agroturystyka);
5. ponowne włączenie bezrobotnych mieszkańców Gminy w rynek pracy
(systemy szkoleń, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych);
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6. likwidacja bezrobocia agrarnego poprzez tworzenie miejsc pracy poza
sektorem rolniczym;
7. wzmocnienie

sektora

rolniczego

poprzez

likwidację

nierentownych

gospodarstw rolniczych (odpływ do nowych miejsc pracy);
8. podnoszenie konkurencyjności gospodarstw rolniczych poprzez wykorzystanie
możliwości upraw ekologicznych (agroturystyka);
9. ułatwianie dostępu rolników i przedsiębiorców do możliwości dofinansowania
prowadzonej działalności z Funduszy Unii Europejskiej;
10. zrównoważony rozwój sfery społeczno-gospodarczej Gminy w poszanowaniu i
z wykorzystaniem walorów środowiska naturalnego.
Tabela 38 Cel nr 3.

CEL NR 3

Rozwój potencjału kulturowego i turystycznego gminy.
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Bogata historia i tradycje lokalne decydują o tożsamości Gminy Moszczenica.
Cenne obiekty dziedzictwa kulturowego: zabytki architektoniczne, przyrodnicze,
historyczne tworzą spójny krajobraz Gminy, jako obszaru atrakcyjnego pod
względem kulturowym i turystycznym. Lokalne zespoły artystyczne i kulturalne
pomagają

podtrzymać

świadomość

posiadanego

dziedzictwa

kulturowego

i

rozbudzać tożsamość kulturową mieszkańców Gminy.
Prężnie działające na terenie Gminy jednostki kulturalne i edukacyjne dbają o
stały rozwój dostępnych form kulturalnych, proponując młodszym, jak i starszym
mieszkańcom Gminy cykliczne imprezy i eventy wzmacniające tożsamość kulturową.
Aktywność kulturalna mieszkańców pobudzana jest także dzięki bardzo ożywionej
współpracy z partnerską gminą słowacką Kurima.
Cel nr 3 „Rozwój potencjału kulturowego i turystycznego gminy” ma za
zadanie zdiagnozować elementy wymagające naprawy, tak by istniejące już dziś
duże możliwości rozwoju na polu kultury i turystyki zostały dobrze wykorzystane. Ma
to nastąpić zwłaszcza poprzez:
1. odnowę i zachowanie obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego;
2. ochronę cennych obiektów przyrodniczych;
3. wzmacnianie tożsamości kulturowej mieszkańców Gminy;
4. wzmacnianie współpracy z innymi Gminami regionu oraz współpracy
zagranicznej;
5. promocję produktów kultury regionalnej;
6. promocję walorów środowiska naturalnego;
7. promocję walorów kulturowych Gminy w kontekście rozwoju turystyki
(agroturystyki);
8. zachowanie

lokalnych

tradycji

i

stworzenie

unikalnych

produktów

turystycznych;
9. wzmocnienie więzi społecznych poprzez budowanie lokalnej tożsamości;
10. tworzenie podstaw i wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych;
11. rozwój infrastruktury rekreacyjnej służącej obsłudze ruchu turystycznego;
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Rewitalizacja Gminy Moszczenica w podanych sferach przyczyni się do rozwoju
społecznego-gospodarczego Gminy z poszanowaniem posiadanych zasobów
historycznych i kulturowych, co przyczyni się do odbudowy więzi społecznych oraz
zapewni Gminie spójną i czytelną dla osób z zewnątrz tożsamość.
Tabela 39 Cel nr 4.

CEL NR 4

Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców, w tym
kształtowanie świadomości ekologicznej.
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Więzi społeczne w małych społecznościach lokalnych, jaką jest m.in. społeczność
Gminy Moszczenica na ogół są dobrze rozwinięte, jeśli sprawnie funkcjonują
instrumenty służące zbliżaniu ludzi na płaszczyznach: kulturowej, obywatelskiej, czy
społecznej. Prawidłowy rozwój Gminy zależy zatem od poziomu zaangażowania
mieszkańców w życie społeczne Gminy, zwłaszcza poprzez inicjatywy oddolne,
służące poprawie warunków życia w Gminie. Duże znaczenie ma także współpraca
lokalnych grup działania z administracją publiczną.
Problemem Gminy Moszczenica jest dosyć niski poziom inicjatyw obywatelskich i
małe angażowanie się społeczności lokalnej w życie Gminy. Przejawia się to także w
niskim poziomie aktywności na polu gospodarczym. Niska też jest świadomość
ekologiczna mieszkańców, co ma wpływ na zachowanie walorów środowiska
naturalnego.
Działania Gminy powinny służyć wzmacnianiu inicjatyw oddolnych, pobudzaniu
aktywności społecznej oraz budowaniu postaw proekologicznych, zarówno wśród
młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców Gminy Moszczenica.
Rewitalizacja w tym obszarze ma także polegać na realizacji inwestycji
związanych z przywróceniem/ nadaniem nowych funkcji terenom zdegradowanym,
które z racji swego ulokowania w centrum wsi ograniczają naturalną przestrzeń, w
której mogłoby się skupiać życie społeczne wsi. Projektem twardym realizowanym w
ramach tego celu ma być przede wszystkim rewitalizacja/ zagospodarowanie
terenów po byłej cegielni w Moszczenicy.

23.Spójność Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Moszczenica z celami rozwoju regionalnego.
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Cele strategiczne wyznaczone dla realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Moszczenica na lata 2007-2013 mają za zadanie poprowadzić społeczność
gminną oraz jej decydentów do osiągnięcia w 2013 roku pożądanego, a założonego
w Misji Programu Rewitalizacji dla Gminy stanu rozwoju Gminy. Katalog celów
wypływa bezpośrednio z potrzeb gminy zdefiniowanych w przeprowadzonej wspólnie
przez mieszkańców Analizy SWOT; jednakże aby cele te możliwe były do realizacji,
a zwłaszcza by można było znaleźć dodatkowe źródła ich finansowania, muszą
znaleźć szerszą podstawę w dokumentach strategicznych, które określają główne
kierunki rozwoju dla całego regionu, którego częścią jest Gmina Moszczenica.
Wszystkie dokumenty strategiczne na lata 2007-2013 opracowane na poziomie
regionu – Województwa Małopolskiego – są spójne z założeniami Strategii Rozwoju
Kraju na lata 2007-2015 oraz Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia
(NSRO) na lata 2007 – 2013. Podobnie rzecz ma się jeśli chodzi o dokumenty
związane z podziałem i wdrażaniem środków z Funduszy Strukturalnych, jakie
przyznano Małopolsce na okres programowania 2007-2013.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Moszczenica wpisuje się w szersze
dokumenty strategiczne, poprzez odniesienia w kolejnych celach rewitalizacyjnych.

23.1.Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata
2007-2015.
Strategia

rozwoju

województwa

jest

najważniejszym

dokumentem

przygotowanym przez samorząd województwa, określającym cele i priorytety polityki
rozwoju, prowadzonej na terenie regionu. Z chwilą uchwalenia przez sejmik
wojewódzki

strategia

staje

się

podstawowym

i

nadrzędnym

dokumentem

formułującym politykę rozwoju województwa. Jest ona między innymi dokumentem
informacyjnym i promocyjnym i służy jako narzędzie komunikowania się i współpracy
pomiędzy samorządem województwa, a regionalną społecznością – samorządami
terytorialnymi. Stratega jest również narzędziem wspierania pozytywnych zmian w
regionie i reagowania na zmiany pojawiające się w otoczeniu.
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Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013
została przyjęta 30 stycznia 2006 roku. Zakres tematyczny Strategii zamyka się
w trzech tzw. polach aktywności - KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARCZA,
SPÓJNOŚĆ

SPOŁECZNA

ORAZ

POTENCJAŁ

INSTYTUCJONALNY.

Odpowiadają im wyznaczone trzy główne cele strategiczne:
• wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej, która określi atrakcyjność i
pozycję regionu jako miejsca aktywności gospodarczej, co jest fundamentem
ekonomicznym pomyślności i standardu życia mieszkańców województwa;
• stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju społecznego i wysokiej
jakości życia, co decyduje o atrakcyjności i spójności regionu jako bezpiecznego
i przyjaznego miejsca zamieszkania i pobytu, a w konsekwencji o jego
konkurencyjności jako wszechstronnego środowiska życia;
• wzmocnienie potencjału instytucjonalnego województwa, co jest niezbędnym
narzędziem realizacji pozostałych zmian.
Każde z trzech pól aktywności (strategii) obejmuje wyodrębnione obszary
polityki rozwoju - obszary aktywności, w których samorząd województwa prowadzi
określoną dla danego zagadnienia politykę. Dla każdego z obszarów polityki rozwoju
sformułowane są cele pośrednie, których osiągnięciu podporządkowane są
działania planowane w ramach danego obszaru, a które z kolei warunkują
osiągnięcie celów strategicznych. Strategia realizowana jest w ramach dziewięciu
obszarów polityki rozwoju województwa.
Celem strategicznym w polu aktywności konkurencyjność gospodarcza jest
wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej. W polu strategii rozwój społeczny i
jakość życia celem strategicznym jest stworzenie warunków dla wszechstronnego
rozwoju społecznego i wysokiej jakości życia. Natomiast w polu aktywności
potencjał instytucjonalny celem zapisanym w strategii jest wzmocnienie potencjału
instytucjonalnego.
Tabela 40 Zakres tematyczny strategii.

POLA STRATEGII
KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARCZA
(A)

I
II

OBSZARY POLITYKI ROZWOJU
Społeczeństwo wiedzy i aktywności
Gospodarka regionalnej szansy

III

Infrastruktura dla rozwoju regionalnego

IV

Krakowski Obszar Metropolitarny
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ROZWÓJ SPOŁECZNY I JAKOŚĆ ŻYCIA

POTENCJAŁ INSTYTUCJONALNY

I
II
III
I

Spójność wewnątrzregionalna
Ochrona środowiska
Dziedzictwo i przestrzeń regionalna
Współpraca terytorialna

(C)

II

Nowoczesne zarządzanie publiczne

(B)

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2015.

W ramach poszczególnych obszarów polityki rozwoju wskazane są konkretne
kierunki, w których realizowane będą kluczowe, najważniejsze dla osiągnięcia celów
strategii działania. Kierunki rozwoju są założeniami, wskazówkami działania w
ramach danej dziedziny. Na ich podstawie powinny być ustalane cele szczegółowe
dla osiągnięcia zakładanych rezultatów.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Moszczenica na lata 2007 – 2013
wpisuje się we wszystkie trzy pola aktywności i odpowiadające im cele strategiczne
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2015.
W

polu

Strategii

Rozwoju

Województwa

Małopolskiego

KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARCZA (A), Lokalny Program Rewitalizacji ma
odniesienie dla trzech obszarów polityki rozwoju: I – Społeczeństwo wiedzy i
aktywności, II - Gospodarka Regionalnej Szansy oraz III - Infrastruktura dla Rozwoju
Regionalnego. W ramach obszaru I będą realizowane cztery kierunki działania: I.1 –
Poprawa jakości i poziomu wykształcenia mieszkańców, I.2 Rozwój społeczeństwa
informacyjnego, I.3

Wsparcie indywidualnej przedsiębiorczości, I.4 Rozwój rynku

pracy. W ramach obszaru II będą realizowane dwa kierunki działania: II.3
Zrównoważone rolnictwo, w tym rolnictwo ekologiczne oraz II.5 Rozwój przemysłów
czasu wolnego. Natomiast w obszarze III Gmina Moszczenica przyjmuje kierunek
działania III.1 – Rozwój międzyregionalnych i wewnątrzregionalnych powiązań
drogowych oraz III.2 Rozwój infrastruktury dla społeczeństwa informacyjnego.
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W polu strategii wojewódzkiej ROZWÓJ SPOŁECZNY I JAKOŚĆ ŻYCIA (B)
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Moszczenica ma odniesienie do trzech
obszarów polityki rozwoju: V – Spójność wewnątrzregionalna, VI – Ochrona
środowiska oraz VII – Dziedzictwo i przestrzeń regionalna. W ramach obszaru V
będą realizowane cztery kierunki działania: V.2 Integrująca polityka społeczna V.3
Poprawa

kondycji

rodziny

małopolskiej

V.5

Wzmocnienie

społeczeństwa

obywatelskiego oraz budowanie tożsamości regionalnej V.6 Rozwój sieci ośrodków
usług publicznych. W ramach obszaru VI będą realizowane cztery kierunki działania:
VI.1

Ochrona

zasobów

wodnych

VI.2

Ochrona

powietrza

i

zwiększenie

wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii VI.3 Gospodarka odpadami VI.4
Bezpieczeństwo ekologiczne i ochrona przed skutkami klęsk ekologicznych.
Natomiast w ramach obszaru VII będą realizowane trzy kierunki działania: VII.1
Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego VII.3 Opieka nad regionalnym
dziedzictwem kulturowym VII.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.
W polu strategii województwa POTENCJAŁ INSTYTUCJONALNY (C)
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Moszczenica odpowiada dwóm obszarom VIII – Współpraca terytorialna oraz IX Nowoczesne zarządzanie publiczne. W
ramach Obszaru VIII będą realizowane trzy kierunki działania: VIII.1 Promocja i
wzmocnienie pozycji Małopolski na arenie krajowej i międzynarodowej VIII.2 Rozwój
współpracy międzyregionalnej VIII.3 Promocja wewnątrzregionalna i wzmacnianie
potencjału partnerów z Małopolski do uczestnictwa we współpracy terytorialnej. W
ramach obszaru IX będą realizowane dwa kierunki działania: IX. 1 Podniesienie
sprawności

działania

urzędów

administracji

publicznej

i

benchmarking

administracyjny IX.3 „e-administracja” – doskonalenie urzędów w załatwianiu spraw
oraz dostępie do informacji publicznej.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Moszczenica będzie realizowany
poprzez cztery założone cele pośrednie. Każdy z nich wpisuje się w cele, obszary i
kierunki Strategii Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013. Każdy z celów
będzie realizowany poprzez kierunki wyznaczone w SWM:
Cel nr 1 Poprawa i rozbudowa infrastruktury na terenie Gminy zakłada realizacje
kierunków SWM na lata 2007 - 2013: I.4, II.3, II.5, V.2, V.3, VI.1, VI.2, IX.1.
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Cel nr 2 Stworzenie warunków rozwoju i wzmacnianie konkurencyjności
przedsiębiorczości lokalnej zakłada realizacje kierunków SWM na lata 2007 2013: I.1, I.2, I.3, I.4, II.3, II.5, V.2, V.3, V.6, IX.1, IX.2.
Cel nr 3 Rozwój potencjału kulturowego i turystycznego gminy zakłada
realizacje kierunków SWM na lata 2007 - 2013: I.3, V.2, V.5, VII.1, VII.3, VII.4, VIII1,
VIII.2, VIII.3.
Cel

nr

4

Podniesienie

aktywności

społecznej

mieszkańców,

w

tym

kształtowanie świadomości ekologicznej zakłada realizacje kierunków SWM na
lata 2007 - 2013: I.1, V.2, VI.3, VI.4.

23.2.Małopolski Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na
lata 2007-2013.
Odniesienie do projektu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013 (wersja MRPO z 20 lutego 2007) w Lokalnym Programie
Rewitalizacji na lata 2007 – 2013 przejawia się w rozwijaniu i wdrażaniu siedmiu z
dziewięciu osi priorytetowych realizowanych w ramach programu operacyjnego.
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 będzie dla
Gminy Moszczenica podstawowym źródłem pozyskania środków zewnętrznych na
współfinansowanie planowanych inwestycji, w tym zwłaszcza w rozwój infrastruktury
gminnej. Zaplanowane podczas sesji rewitalizacyjnej cele Gminy korespondują z
celami MRPO, co pozwoli na pełne wykorzystanie szansy rozwoju, jaką są środki z
Funduszy Strukturalnych, przyznanych Polsce przez Unię Europejską.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Moszczenica wyznacza działania, które
wpisują się do siedmiu osi priorytetowych Małopolskiego Regionalnego programu
Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Zaplanowane działania rewitalizacyjne Gminy są
spójne z działaniami MRPO, a cele Lokalnego Programu Rewitalizacji odpowiadają
celom MRPO.
Pierwsza Oś priorytetowa: Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego
na wiedzy ma zrealizować cel: poprawa dostępu do edukacji oraz rozwój
społeczeństwa informacyjnego poprzez między innymi działanie: inwestycje w
infrastrukturę i technologie służące rozwojowi społeczeństwa informacyjnego.
Odpowiada to celowi nr 1 Gminy Moszczenica: Poprawa i rozbudowa infrastruktury
na terenie Gminy.
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Druga Oś priorytetowa: Gospodarka regionalnej szansy ma zrealizować cel:
wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez bezpośrednie wsparcia
inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw, a także wzmocnienie ich otoczenia
instytucjonalnego. Odpowiada to celowi nr 2 Gminy: Stworzenie warunków rozwoju i
wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorczości lokalnej.
Trzecia Oś priorytetowa: Turystyka i przemysł kulturowy służy realizacji
celu: podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu. Realizacja jego ma zostać
spełniona

dzięki

rozwojowi

infrastruktury

turystycznej,

rozwojowi

produktów

dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury. LPR Gminy Moszczenica
jest spójny z trzecią osią priorytetową, dzięki założonemu celowi nr 3: Rozwój
potencjału kulturowego i turystycznego gminy.
Czwarta Oś priorytetowa: Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego ma
zrealizować

cel:

rozwój

infrastruktury

sprzyjającej

wzrostowi

społeczno

–

gospodarczemu. Działania, które mają być podejmowane w ramach osi to rozwój
infrastruktury drogowej oraz rozwój stref aktywności gospodarczej. Założenia te
spełnia cel LPR Moszczenicy nr 1: Poprawa i rozbudowa infrastruktury na terenie
Gminy.
Szósta Oś priorytetowa: Spójność wewnątrzregionalna zakłada cel:
zmniejszenie infrastrukturalnych barier w dostępie do usług społecznych. Działania
podejmowane w ramach osi między innymi dotyczyć będą: rozwoju obszarów
wiejskich oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i
zdrowotnego. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Moszczenica zakłada dwa cele
w tym obszarze: Cel nr 4: Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców, w tym
kształtowanie świadomości ekologicznej oraz Cel nr 1: Poprawa i rozbudowa
infrastruktury na terenie Gminy.
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Siódma Oś priorytetowa: Infrastruktura ochrony środowiska spełniać
będzie

cel:

likwidowanie

zaniedbań

w

ochronie

środowiska

i

racjonalne

gospodarowanie zasobami. Zakres działań możliwych do przeprowadzenia w obrębie
osi to: gospodarka wodno-ściekowa, poprawa jakości powietrza i zwiększanie
wykorzystania odnawialnych źródeł energii, gospodarka odpadami, poprawa
bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrony przed skutkami klęsk żywiołowych.
Odpowiada o celom LPR Gminy Moszczenicy: nr 1: Poprawa i rozbudowa
infrastruktury na terenie Gminy oraz nr 4: Podniesienie aktywności społecznej
mieszkańców, w tym kształtowanie świadomości ekologicznej.
Ósma Oś priorytetowa: Współpraca międzyregionalna ma zrealizować cel:
Stworzenie szerokiej i stabilnej platformy współpracy międzyregionalnej poprzez
promocję Małopolski na arenie międzynarodowej oraz budowanie pozycji Małopolski
w europejskich sieciach współpracy. Odpowiada to celowi nr 3 LPR Gminy
Moszczenica: Rozwój potencjału kulturowego i turystycznego gminy.

23.3.Strategia Rozwoju Gminy Moszczenica na lata 1998-2010.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Moszczenica jest spójny ze Strategią
Rozwoju Gminy na lata 1998 – 2010. Gmina Moszczenica Uchwałą Rady Gminy
przyjęła w 1998 roku Strategię Rozwoju Gminy Moszczenica na lata 1998 – 2010.
Pomimo upływu prawie dekady od stworzenia i zatwierdzenia SRG cel główny
strategii jest spójny z wyznaczoną w Lokalnym Programie Rewitalizacji Misją
rewitalizacji. Cel strategiczny zakłada: Zapewnienie stałej poprawy życia ludności
w Gminie Moszczenica poprzez: umocnienie rolnictwa jako podstawowej gałęzi
gospodarki Gminy dostosowanej do wymogów gospodarki wolnorynkowej w
obszarze kraju i Unii Europejskiej wraz z zapewnieniem zatrudnienia w
pozostałych gałęziach gospodarki Gminy oraz na szczeblu rejonu /powiatu/ co
najmniej 80 % osób zdolnych do pracy, ograniczając bezrobocie do poziomu
10 % lub poniżej, natomiast Misja rewitalizacji brzmi: Gmina o wysokim
standardzie

życia,

szanująca

środowisko

naturalne

i

przyjazna

przedsiębiorcom.
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Zarówno w Strategii, jak i w LPR zaznaczono trzy główne obszary
problemowe związane z funkcjonowaniem Gminy. Pierwszym z nich jest standard i
jakość życia mieszkańców. Oba dokumenty planistyczne kładą silny nacisk na
poprawę i utrzymanie wysokiego standardu życia w Gminie. Planowane i wdrażane
działania w Gminie stopniowo realizują założony cel zarówno w sferze infrastruktury,
jak i życia społecznego, i gospodarczego.
Drugim obszarem działania jest rozwój gospodarczy Gminy. Działania te
dotyczą zarówno rolników i wspieraniu tej gałęzi przedsiębiorczości, chociażby przez
rozwój agroturystyki, jak i przedsiębiorstw z sektora MŚP w zakresie usług, handlu i
produkcji. Do rozwoju gospodarczego Gminy przyczyni się również aktywna walka z
bezrobociem,

tworzenie

nowych

miejsc

pracy,

w

szczególności

dla

grup

wykluczonych oraz aktywizacja społeczności lokalnej w zakresie przedsiębiorczości.
Wszelkie te działania zakładają ich realizację w zgodzie i poszanowaniu środowiska
naturalnego.
Trzecim zakładanym obszarem działania jest zachowanie i poszanowanie
istniejącego środowiska naturalnego. Działania w tym zakresie podejmowane są
między innymi w infrastrukturze, chociażby przez planowaną budowę systemu
kanalizacji, gospodarce - poprzez wspieranie rozwoju ekologicznego rolnictwa i
monitoring standardów funkcjonowania istniejących firm, pod kątem zgodności z
normami i standardami ekologicznymi oraz poprzez podejmowanie działań
proekologiczne wśród mieszkańców i gości odwiedzających Gminę.
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Tabela 41 Cele SRWM a cele rewitalizacji Gminy Moszczenica na lata 2007-2013.
C - Potencjał instytucjonalny
POLE STRATEGII

A - Konkurencyjność gospodarcza

B - Rozwój społeczny i jakość życia
Wzmocnienie potencjału

CEL

Wzmocnienie konkurencyjności

Stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju

STRATEGICZNY

gospodarczej

społecznego i wysokiej jakości życia

OBSZAR

CEL
POŚREDNI

I

II

III

V

instytucjonalnego

VI

VII

VIII

IX Nowoczesne

Społeczeńst Gospodarka

Infrastruktura dla Spójność

Ochrona

Dziedzictwo i

Współpraca

zarządzanie

wo wiedzy i regionalnej

rozwoju

środowiska

przestrzeń

terytorialna

publiczne

aktywności szansy

regionalnego

Lepiej

Nowoczesna

Spójny wewnętrznie,

Wysoka

Wysoka

Silna

Inspirująca,

wykształceni,otwarta

i sprawna,

bezpieczny,

jakość życia

jakość

pozycja

przejrzysta

twórczy

i innowacyjna

sprzyjająca

zapewniający

w czystym

środowiska

Małopolski

i wspierająca

i

gospodarka

rozwojowi

równe

i bezpiecznym

przyrodniczo-

na arenie

rozwój

przedsiębior

społ.-

szanse

środowisku

kulturowego

krajowej

administracja

czy

gosp.

i możliwości

przyrodniczym

i przestrzeni

i międzynarodowej

publiczna

mieszkańcy

infrastruktura

rozwoju

Konkurencyjna

wewnątrzregionalna

regionalna

regionalnej

region
I.1

II.3

III.1

V.2

VI.1

VII.1

VIII.1

IX. 1

KIERUNKI

Poprawa

Zrównoważone

Rozwój

Integrująca

Ochrona

Ochrona

Promocja i

Podniesienie

POLITYKI

jakości

rolnictwo,

międzyregionalny polityka

zasobów

i kształtowanie wzmocnienie

sprawności

w tym

ch

społeczna

wodnych

krajobrazu

pozycji Małopolski

działania urzędów

i

V.3

VI.2

kulturowego

na arenie krajowej

administracji

SRWM SPÓJNE z i poziomu
LPR

wykształceni rolnictwo
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a

wewnątrzregional Poprawa

Ochrona

VII.3

i międzynarodowej

publicznej

mieszkańcó II.5

nych

kondycji

powietrza

Opieka

VIII.2

i benchmarking

w

Rozwój

powiązań

rodziny

i zwiększenie

nad

Rozwój

administracyjny

I.2

przemysłów

drogowych

małopolskiej

wykorzystania

regionalnym

współpracy

IX.3

Rozwój

czasu

III.2

V.5

niekonwencjonalnych dziedzictwem

międzyregionalnej

„e-administracja” –

społeczeńst wolnego

Rozwój

Wzmocnienie

źródeł energii

kulturowym

VIII.3

doskonalenie

wa

infrastruktury

społeczeństwa

VI.3

VII.4

Promocja

urzędów

informacyjne

dla społeczeństwa obywatelskiego

Gospodarka

Rewitalizacja

wewnątrzregionalna w załatwianiu spraw

go

informacyjnego

oraz

odpadami

obszarów

i wzmacnianie

I.3

budowanie

VI.4

zdegradowanycpotencjału

do informacji

Wsparcie

tożsamości

Bezpieczeństwo

h

publicznej

indywidualne

regionalnej

ekologiczne

Małopolski

j

V.6

i ochrona

do uczestnictwa

przedsiębior

Rozwój

przed skutkami

we współpracy

czości

sieci

klęsk

terytorialnej

I.4

ośrodków

ekologicznych

Rozwój

usług

rynku

publicznych

ekologiczne

partnerów z

oraz dostępie

pracy

Tabela 42 MRPO 2007-2013 a cele rewitalizacyjne Gminy Moszczenica.
OSIE PRIORYTETOWE MRPO
1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa
opartego na wiedzy

CEL OPERACYJNY MRPO
Poprawa

dostępu

do

edukacji

DZIAŁANIE MRPO
orazInwestycje

w

infrastrukturę

CELE REWITALIZACYJNE GMINY
Cel nr 1: Poprawa i rozbudowa
i
infrastruktury na terenie Gminy.
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rozwój społeczeństwa informacyjnego.

technologie

służące

społeczeństwa informacyjnego.

Bezpośredniego

2. Gospodarka regionalnej szansy

rozwojowi

Wzmacnianie konkurencyjności

inwestycyjnego

małych

przedsiębiorstw.

przedsiębiorstw, a także
wzmocnienia

wsparcia
Cel nr 2: Stworzenie warunków
i średnich
rozwoju i wzmocnienie

ich

instytucjonalnego.

konkurencyjności przedsiębiorczości
otoczenia
lokalnej.

1. Rozwoju infrastruktury
Podniesienie konkurencyjności
3. Turystyka i przemysł kulturowy

turystycznej.
2. Rozwój produktów dziedzictwa

turystycznej regionu.

kulturowego

Cel nr 3: Rozwój potencjału
kulturowego i turystycznego gminy.

3. Wsparcie instytucji kultury

1. Rozwój infrastruktury
4. Infrastruktura dla rozwoju

Rozwój infrastruktury sprzyjającej

gospodarczego

wzrostowi społeczno – gospodarczemu.

drogowej
2. Rozwój stref aktywności

Cel nr 1: Poprawa i rozbudowa
infrastruktury na terenie Gminy

gospodarczej
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1.Rozwoju obszarów wiejskich
Zmniejszenie infrastrukturalnych barier w 2. Poprawa bezpieczeństwa
6. Spójność wewnątrzregionalna

dostępie do usług społecznych.

mieszkańców, w tym socjalnego i
zdrowotnego.

Cel nr 4: Podniesienie aktywności
społecznej mieszkańców, w tym
kształtowanie świadomości
ekologicznej.
Cel nr 1: Poprawa i rozbudowa
infrastruktury na terenie Gminy

1. Gospodarka wodno-ściekowa

Likwidowanie zaniedbań w ochronie
7. Infrastruktura ochrony środowiska

środowiska i racjonalne gospodarowanie
zasobami.

2. Poprawa jakości powietrza i

Cel nr 1: Poprawa i rozbudowa

zwiększanie wykorzystania

infrastruktury na terenie Gminy

odnawialnych źródeł energii

Cel nr 4: Podniesienie aktywności

3. Gospodarka odpadami

społecznej mieszkańców, w tym

4. Poprawy bezpieczeństwa

kształtowanie świadomości

ekologicznego oraz ochrony przed

ekologicznej.

skutkami klęsk
żywiołowych.
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1. Promocja Małopolski na arenie
Stworzenie szerokiej i stabilnej platformy międzynarodowej
8. Współpraca międzyregionalna

współpracy międzyregionalnej.

2. Budowania pozycji Małopolski w
europejskich sieciach współpracy.

Cel nr 3: Rozwój potencjału
kulturowego i turystycznego gminy.
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CZĘŚĆ D
OBSZARY REWITALIZACJI
GMINY MOSZCZENICA
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24.Podokresy programowania.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Moszczenica w przygotowanym kształcie
będzie realizowany w latach 2007-2013, co odpowiada okresom przyjętym w
dokumentach strategicznych województwa małopolskiego, powiatu gorlickiego, a
także Perspektywie Finansowej Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.
Okres realizacji LPR pokrywa się w części z okresem obowiązywania Strategii
Rozwoju Gminy Moszczenica na lata 1998 - 2010.
Zakres czasowy realizacji LPR Gminy Moszczenica podzielić można na dwa
główne podokresy:
1. 2007-2009

–

zakres

ujęty

w

obowiązującym

Wieloletnim

Planie

Inwestycyjnym/Finansowym Gminy;
2. 2010-2013

–

zakres

nie

ujęty

w

aktualnym

WPI,

na

bieżąco

doprecyzowywany w kolejnych uchwałach budżetowych oraz WPI Gminy.

25.Zasięg

terytorialny

rewitalizowanego

obszaru

i

uzasadnienie.
Na podstawie ustaleń poczynionych z pracownikami Urzędy Gminy Moszczenica
zdiagnozowano główne zjawiska problemowe, jakie w sposób negatywny oddziałują
na funkcjonowanie Gminy. Zjawiska te obejmują wszystkie sfery życia Gminy, od
społecznej przez gospodarczą, po przestrzenną. Występowanie zjawiska na danym
obszarze Gminy oraz stopień jego nasilenia, decydują o zakwalifikowaniu go jako
obszaru szczególnie zagrożonego, tj., wymagającego rewitalizacji.
Obszar Gminy Moszczenica można określić, jako szczególnie zagrożony
(konieczny do rewitalizacji), gdy występuje na nim jedno z poniższych zjawisk:
1. występowanie terenu zdegradowanego działalnością przemysłową lub inną,
2. szczególnie zanieczyszczone środowisko,
3. niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców (małe nasycenie podmiotami

gospodarczymi),
4. wysoki

stopień wykluczenia społecznego i biedy (duża ilość rodzin

korzystających z pomocy GOPS),
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5. duża ilość obiektów o wartościach kulturowych, wpisanych do rejestru

zabytków

lub

objętych

ochroną

konserwatorską,

w

złym

stanie

technicznym,
6. zły stan techniczny istniejącej zabudowy mieszkaniowej (w tym brak

koniecznej infrastruktury, np. kanalizacji).
Tak ustalone negatywne zjawiska naniesiono podczas prac sesji rewitalizacyjnej na
obszar Gminy Moszczenica, uzyskując mapy obszarów wymagających rewitalizacji.

25.1.Występowanie

terenu

zdegradowanego

działalnością

przemysłową lub inną.

Rysunek 16 Występowanie zjawiska nr 1.
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Zdegradowane

obszary

poprzemysłowe

występują

na

terenie

Gminy

Moszczenica w centrach wsi Staszkówka i Moszczenica. W Moszczenicy
szczególnego potraktowania wymaga teren po zlokalizowanej w ścisłym centrum wsi
(tuż obok budynku Urzędu Gminy) nieczynnej cegielni.
Mieszkańcy Gminy wskazali jako tereny do rewitalizacji w tym zakresie również
przysiółki Krzyżówka, Berdechów i Góra.

25.2.Szczególnie zanieczyszczone środowisko.

Rysunek 17 Występowanie zjawiska nr 2.
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Występowanie tego zjawiska nasila się głównie poza centrami wsi, za
wyjątkiem centrum wsi Staszkówka. Jako rejony zanieczyszczonego środowiska
mieszkańcy Gminy wskazali przysiółki: Granice, Staszkówka W., Wiatrówki, Zagród,
Góra, Krzyżówka. Generalnie Gmina może wykazać się dość dobrze zachowanym
walorami środowiska naturalnego, stąd występowanie tego zjawiska, jak i stopień
jego nasilenia nie są znaczne. Skala problemu we wskazanych rejonach Gminy
może się jednak nasilić w przypadku niezrealizowania inwestycji związanych z
rozbudową kanalizacji sanitarnej w Gminie.

25.3.Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców.

Rysunek 18 Występowanie zjawiska nr 3.
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Problem niskiej przedsiębiorczości mieszkańców, a co za tym idzie dużego
bezrobocia, dotyczy całej Gminy Moszczenica. Wszystkie grupy pracujące na sesji
rewitalizacyjnej wskazały cały obszar Gminy jako dotknięty tym zjawiskiem.
Rewitalizacja sfery gospodarczej Gminy wymagać będzie kompleksowych
działań podejmowanych przez Władze Gminy, a zmierzających do wzrostu
przedsiębiorczości i aktywności zawodowej mieszkańców.

25.4.Wysoki stopień wykluczenia społecznego i biedy.

Rysunek 19 Występowanie zjawiska nr 4.
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Jako

rejony

szczególnie

dotknięte

biedą

i

zagrożone

wykluczeniem

społecznym mieszkańcy zgodnie wskazują obrzeża Gminy Moszczenica, czyli
przysiółki oddalone od centrów obu sołectw, leżące na granicy z sąsiednimi Gminami
i gorzej skomunikowane. W obszarach tych Gmina musi zastosować wiele
instrumentów pobudzania aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców. To
głównie na te obszary kierować należy programy podnoszenia kwalifikacji
zawodowych, ale także związane z udzielaniem pomocy społecznej.

25.5.Duża ilość obiektów o wartościach kulturowych, wpisanych
do rejestru zabytków lub objętych ochroną konserwatorską.

Rysunek 20 Występowanie zjawiska nr 5.

Obszary

występowania

obiektów

zabytkowych

wyznacza

Miejscowy

Plan

Zagospodarowania Przestrzennego. Strefy te to:
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1. strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” ustalona dla obiektów i zespołów
wpisanych do rejestru zabytków (w planie oznaczenie 1 KR);
2. strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” dla obiektów cennych kulturowo,
wpisanych do ewidencji zabytków (w planie oznaczenie 2 KR);
3. strefa otuliny chronionych zespołów i obiektów ustalona dla obiektów i zespołów
wpisanych do rejestru zabytków (w planie oznaczenie 1a KR);
4. strefa otuliny chronionych zespołów i obiektów wpisanych do ewidencji zabytków
(w planie oznaczenie 2a KR).
Cenne obiekty zabytkowe, w tym duża ilość cmentarzy z okresu I wojny
światowej, wymagają interwencji w celu zachowania istniejącego dziedzictwa.
Konieczne jest także podjęcie przez Gminę działań miękkich służących promocji
atrakcyjnych turystycznie obiektów zabytkowych oraz pobudzania świadomości
dziedzictwa kulturowego u mieszkańców Gminy.

25.6.Zły stan techniczny istniejącej zabudowy mieszkaniowej (w
tym brak koniecznej infrastruktury, np. kanalizacji).
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Rysunek 21 Występowanie zjawiska nr 6.

Podobnie jak w przypadku zjawiska związanego z niskim poziomem
przedsiębiorczości, mieszkańcy zgodnie wskazują cały obszar Gminy Moszczenica,
jako pozbawiony właściwej infrastruktury bytowej oraz rekreacyjnej, niezbędnej do
zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców. Rewitalizacja w tym zakresie ma
umożliwić nadanie odpowiedniej funkcji rejonom pozbawionym właściwego zaplecza
infrastrukturalnego. Dzięki temu możliwe będzie nie tylko rozwijanie i udoskonalanie
funkcji mieszkaniowych, ale także funkcji związanych z rozwojem działalności
gospodarczej, rekreacji, agroturystyki.
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Braki w zakresie szeroko pojmowanej infrastruktury oddziałują na poziom i
jakość życia mieszkańców, w tym na ich poziom aktywności społecznej. Realizacja
zadań związanych chociażby z dostępem mieszkańców do szerokopasmowego
Internetu, połączona z miękkimi programami aktywizacji, przywróci do życia
społecznego i publicznego duże grupy ludzi, w tym wyrówna szanse na rynku pracy i
edukacji osób z różnych przyczyn pozbawionych możliwości pełnego uczestnictwa w
życiu Gminy.
Realizacja inwestycji z zakresu zwodociągowania i skanalizowania całej
Gminy przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, ale także w
obiektywny i subiektywny sposób wyrówna poziom życia wszystkich mieszkańców.

25.7.Obszary rewitalizacji.
Obszary wskazane i proponowane do rewitalizacji zawierają się zatem w
sześciu głównych grupach nie posiadających bezpośrednich cech konwergentnych,
będących jednak powiązanymi funkcjonalnie:
• Obszar nr 1, to tereny poprzemysłowe, przeznaczone do rewitalizacji poprzez
nadanie im nowych funkcji;
• Obszar nr 2, czyli obszary o szczególnie zanieczyszczonym środowisku;
• Obszar nr 3, czyli obszary niskiej przedsiębiorczości mieszkańców;
• Obszar nr 4, czyli obszary o wysokim stopniu biedy, zagrożone wykluczeniem
społecznym;
• Obszar nr 5, czyli obszary dużej koncentracji obiektów cennych kulturowo i
historycznie;
• Obszar nr 6, czyli obszary wymagające rewitalizacji w zakresie istniejącej
infrastruktury.
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26.Plan finansowy realizacji rewitalizacji na lata 2007-2013.
Cele rewitalizacji Gminy określone podczas sesji rewitalizacyjnej określają główne
kierunki działań, jakie należy podjąć w Gminie Moszczenica celem osiągnięcia
kompleksowej rewitalizacji we wszystkich sferach funkcjonowania Gminy.
Cele:
1. Poprawa i rozbudowa infrastruktury na terenie gminy;
2. Stworzenie

warunków

rozwoju

i

wzmacnianie

konkurencyjności

przedsiębiorczości lokalnej;
3. Rozwój potencjału kulturowego i turystycznego gminy;
4. Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców, w tym kształtowanie
świadomości ekologicznej;
zmierzają do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju Gminy Moszczenica na
płaszczyznach: społecznej, gospodarczej i przestrzennej z zachowaniem głównego
założenia sformułowanego w Misji rewitalizacji, tj: w 2013 roku Moszczenica „Gminą
o wysokim standardzie życia, szanującą środowisko naturalne i przyjazną
przedsiębiorcom.”
Rewitalizacja zdiagnozowanych obszarów problemowych w Gminie nastąpi
poprzez realizację w okresie 2007-2013 różnorodnych działań, które finansowane
będą zarówno z budżetu Gminy Moszczenica (środki własne gminy rozumiane jako
udział własny z budżetu gminy z możliwością sfinansowania działań przypisanych w
planie finansowym do budżetu gminy), ale także z pozostałych źródeł o charakterze
publicznym w tym z: budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (powiat
gorlicki, województwo małopolskie), podmiotów wyspecjalizowanych (Powiatowy
Urząd Pracy, Ośrodek Kultury i Biblioteki) oraz środków prywatnych. Gmina planuje
pozyskać

dużą

zewnętrznych:

część
Unii

środków

Europejskiej,

na

działania

rewitalizacyjne

ze

środków

WFOŚiGW,

Mechanizmów

Finansowych

Norweskiego i EOG oraz innych dostępnych źródeł.
Inwestycje realizowane w ramach działań rewitalizacyjnych w latach 2007-2013
wpisane zostaną do Wieloletnich Planów Inwestycyjnych/Finansowych Gminy oraz
odpowiednich uchwał budżetowych, wraz z określeniem zobowiązań Gminy
zaciąganych na ich sfinansowanie.
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Na pierwszy rok realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji zadłużenie Gminy
wynosi 8%. Prognoza długu publicznego Gminy do roku 2011 przedstawia się
następująco: 2007 – 8%, 2008 – 8%, 2009 – 4%, 2010 – 1%, 2011 – 0.
Tabela 43 Prognoza kwoty długu publicznego gminy Moszczenica na rok 2007 (w tys.).
2006 r.
2007r. 2008 r.
2009r.
2010r.
2011r.
9.069
9.603
12.575
13.208
11.750
12.510
735
668
750
800
880
900
599
750
760
790
820
840
47
44
45
48
50
50
4.792
5.135
5.250
5.500
5.650
5.800
1.866
2.249
2.350
2.480
2.650
2.700

I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Dochody budżetu ogółem
Podatki i opłaty lokalne
Udziały w podatkach państwowych
Dochody z mienia
Subwencje
Dotacje z budż. państ. do zadań

1.6

zleconych
Dotacje z budż. państ. do zadań

706

168

220

340

400

400

1.7
1.8
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

własnych
Środki z innych źródeł ,środki Unii
Pozostałe dochody
Przychody budżetu
Pożyczki krajowe
Kredyty bankowe
Nadwyżka z lat ubiegłych
Wolne środki
Przychody
z
emisji
papierów

324
807
470
250
87
-

424
165
301
250
51
-

3.000
200
500
500
-

3.000
250
-

1.000
300
-

1.500
320
-

V.

wartościowych
Przychody z prywatyzacji majątku
Przychody ze spłat pożyczek
Ogółem pozycja I i II
Wydatki budżetu
Wydatki bieżące
w tym: koszty obsługi długu (odsetki)
Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje
Rozchody budżetu
Spłata kredytów
Spłata pożyczek
Wykup papierów wartościowych
Udzielone pożyczki
Ogółem pozycja 3.2 i IV
Łączne zadłużenie na koniec roku

9.876
9.668
7.927
12
1.741
1.688
208
208
220
712

9.904
9.666
8.085
30
1.581
1.556
238
120
118
268
724

13.075
12.710
8.110
30
4.600
4.550
365
247
118
395
859

13.208
12.799
8.299
35
4.500
4.450
409
125
284
444
450

11.750
11.466
8.266
20
3.200
3.050
284
284
304
166

12.510
12.344
8.844
5
3.500
3.450
166
166
171
-

5.1
5.2
5.3

budżetowego
Raty kredytów
Raty pożyczek
Zobowiązania z tytułu wyemitowania

242
470
-

372
352
-

125
734
-

450
-

166
-

-

5.4

papierów wartościowych
Inne
rodzaje

-

-

-

-

-

VI.
6.1

(zobowiązania wymagalne)
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik procentowy zadłużenia z

2

3

3

3

2

1

8

8

8

4

1

-

2.6
2.7
III.
3.1
3.2
3.3
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4

art.
6.2

169

ustawy

o

zadłużenia

finansach

publicznych
Wskaźnik procentowy zadłużenia z
art.

170

ustawy

o

finansach

publicznych
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Źródło: Uchwała Nr IV/15/07 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 23 lutego 2007 roku.

Tak niski prognozowany stopień zadłużenia pozwala Gminie zaplanować
realizację kosztownych działań, które będą wymagać zwiększenia poziomu
zadłużenia poprzez zaciągnięcie kredytów inwestycyjnych (przy ograniczeniach
wynikających z ustawy o finansach publicznych). Gmina będzie ubiegać się m.in. o
specjalne kredyty preferencyjne przygotowane z myślą o współfinansowaniu
inwestycji dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, ale także inne formy
kredytów i pożyczek.
Omawiając rodzaje kredytów według najważniejszego kryterium – przedmiotu
kredytowania wyróżnić można przede wszystkim kredyty obrotowe i inwestycyjne.
Dla finansowania infrastruktury szczególnie ważne są te ostatnie, jednak także
kredyty obrotowe pomagają w prowadzeniu gospodarki finansowej samorządów, a
tym samym umożliwiają zachowanie ciągłości realizacji inwestycji, pomagając w
konstruowaniu finansowania projektów inwestycyjnych, szczególnie w konstrukcji
montażów finansowych ze środkami z dotacji wymagającymi pre-finansowania ze
środków Beneficjetna.
Samorządy mają ograniczoną swobodę zaciągania kredytów, wynikającą z
ustawy o finansach publicznych, która określa górny pułap zadłużenia do 60%
rocznych dochodów oraz płatności rocznych odsetek do 15% rocznych dochodów.
Wydatki Gminy Moszczenica w okresie 2007-2013 będą planowane z
uwzględnieniem tych ograniczeń.
Tabela 44 Finansowanie LPR.

Wyszczególnienie
Środki z budżetu Gminy
w tym: finansowanie obce
pochodzące z kredytu
Środki pomocowe UE i inne
dotacje
Środki prywatne
w tym: finansowanie obce
pochodzące z kredytu
Finansowanie własne
przedsiębiorców i
mieszkańców
Środki spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych
Pozostałe środki, głównie

Wartość
7 489 718,00

Struktura
24,2%

-

-

21 589 782,00

69,6%

100 000,00
-

0,3%
-

100 000,00

0,3%

0

0

1 730 000, 00

5,6%
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publiczne
Finansowanie RAZEM

31 009 500,00

100%

Źródło: opracowanie własne.

Łączna wartość inwestycji planowanych w ramach LPR w latach 2007-2013
wyniesie 31 009 500,00 złotych, co daje średnio w ciągu 7 lat roczne wydatki w
wysokości ok. 4 429 928,00 złotych. Pomimo, iż jedynie część tej kwoty (ok. 24%)
finansowana będzie z budżetu Gminy, planując wydatki należy mieć na uwadze
podstawową zasadę finansowania z Funduszy Strukturalnych UE, tj. refundację
wydatków faktycznie poniesionych. Struktura wydatków planowanych przez UG
Moszczenica, przedstawiona w Tabeli nr 43:
3.1
3.2
3.3

Wydatki budżetu
Wydatki bieżące
w tym: koszty obsługi długu (odsetki)
Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje

2006
9.668
7.927
12
1.741
1.688

2007
9.666
8.085
30
1.581
1.556

2008
12.710
8.110
30
4.600
4.550

2009
12.799
8.299
35
4.500
4.450

2010
11.466
8.266
20
3.200
3.050

2011
12.344
8.844
5
3.500
3.450

pokazuje, iż wraz ze wzrostem wydatków ogółem, Gmina planuje wzrost
wydatków inwestycyjnych, do poziomu który pozwoli zrealizować zakładane w LPR
inwestycje, tj. ok. 3 - 4,5 mln złotych. Na realizację najdroższych inwestycji Gmina
planuje w miarę potrzeb dodatkowo posiłkować się odpowiednimi kredytami
inwestycyjnymi – będą one dostępne dla Gminy ze względu na bardzo korzystny,
niski wskaźnik zadłużenia.

27.Oczekiwane wskaźniki osiągnięcia.
Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Moszczenica określono szczegółowo w poszczególnych działaniach przypisanych
każdemu z celów rewitalizacji.
Wskaźniki rozpisano wg stanu początkowego oraz planowanego do osiągnięcia
lub wg zakładanego wzrostu procentowego wartości wskaźnika.
Wskaźniki rozpisane zostały także w dwojaki sposób jeśli chodzi o okres ich
realizacji:
• jako stan zakładany na koniec realizacji działania;
• jako wartość osiąganą co roku w czasie realizacji działania.
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Tabela 45 Cel nr 1 - zadania inwestycyjne.

CZAS
Lp.

TEMAT ZADANIA

REALIZACJI

KWOTA

ŹRÓDŁA

WSKAŹNIK

ZADANIA

ZADANIA

FINANSOWANIA

REALIZACJI ZADANIA

KTO REALIZUJE?

CEL REWITALIZACJI NR 1 Poprawa i rozbudowa infrastruktury na terenie gminy
1.

2.

3.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w 2007-2009

2 101 166,0 Budżet Gminy

Długość sieci kanalizacyjnej: Gmina Moszczenica

Moszczenicy wraz z rozbudową

6 063 334,0 Fundusze UE

stan obecny:12,1 km

oczyszczalni ścieków
Budowa wodociągu magistralnego 2009-2012

390 000,0 Budżet Gminy

stan planowany: 37,3 km
Długość sieci wodociągowej: Gmina Moszczenica

w Moszczenicy

910 000,0 Fundusze UE

stan obecny: 1 km

150 000,0 Budżet Gminy

stan planowany: 7 km
Długość sieci wodociągowej: Gmina Moszczenica

Budowa wodociągu lokalnego w

2009-2011

Staszkówce na bazie istniejącej

i budżet państwa

sieci
4.

Budowa

Sali

gimnastycznej

dla2008-2011

Zespołu Szkół w Staszkówce

stan obecny: 1,9 km

350 000,0 Fundusze UE

stan planowany: 6,9 km

300 000,0 Budżet Gminy

Ilość wybudowanych

700 000,0 Fundusze UE

obiektów:

Gmina Moszczenica

stan obecny: 0
5.

Modernizacja strategicznych dróg2007-2012

1 900 000,0 Budżet Gminy

stan planowany: 1
Długość zmodernizowanychGmina Moszczenica
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gminnych łączących z sąsiednimi

2 093 000,0 Fundusze UE

miejscowościami
6.

stan obecny: 16 km

Remont i rozbudowa chodników w2008 - 2013

600 000,0 Budżet Gminy

stan planowany: 36 km
Długość wyremontowanych Gmina Moszczenica

Staszkówce i Moszczenicy

600 000,0 Budżet powiatu

i nowych chodników:

2 800 000,0 Fundusze UE
7.

Upowszechnienie dostępu

2008-2013

mieszkańców Gminy do Internetu
8.

dróg:

(łącza szerokopasmowe)
Adaptacja Domu Ludowego dla

2009-2011

potrzeb komunalnych

60.000,0

Budżet Gminy

stan obecny: 1 km
stan planowany: 11 km
Ilość udostępnionych łączy: Gmina Moszczenica

140.000,0 Fundusze UE

stan obecny: 0

210.000,0 Budżet Gminy

stan planowany: 1
Ilość zaadaptowanych

490.000,0 Fundusze UE

obiektów:

Gmina Moszczenica

stan obecny: 0
9.

Zagospodarowanie terenu przy

2009-2010

cmentarzu komunalnym (centrum

120.000,0 Budżet Gminy

stan planowany: 1
Ilość zrealizowanych

280.000,0 Fundusze UE

projektów:

wsi) – parking
10

Remont i termomodernizacja

Gmina Moszczenica

stan obecny: 0
2010-2013

Remizy OSP

180.000,0 Budżet Gminy

stan planowany: 1
Ilość zrealizowanych

420.000,0 Fundusze UE

projektów:

OSP

stan obecny: 0
11

Termomodernizacja budynków
komunalnych (UG, Agronomówka,

2008-2012

330.000,0 Budżet Gminy

stan planowany: 1
Ilość zrealizowanych

770.000,0 Fundusze UE

projektów:
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SPOZ, ZS Staszkówka)
12

Usuwanie barier dla osób

stan obecny: 0
2009-2011

niepełnosprawnych w budynkach
użyteczności publicznej
13

Regulacja potoku Moszczanka w
centrum Moszczenicy

150.000,0 Budżet Gminy

stan planowany: 5
Ilość zrealizowanych

150.000,0 Fundusze UE

projektów:

PFRON
2008-2009

Gmina Moszczenica

stan obecny: 0

560.000,0 Fundusze UE

stan planowany: 1
Ilość zrealizowanych

Województwo

140.000,0 Budżet

projektów:

Małopolskie (Zarząd

stan obecny: 0

Melioracji i Urządzeń

stan planowany: 1

Wodnych)

Województwa
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Tabela 46 Cel nr 2 – zadania inwestycyjne.

CZAS
Lp.

TEMAT ZADANIA

WSKAŹNIK

REALIZACJI

KWOTA

ŹRÓDŁA

ZADANIA

ZADANIA

FINANSOWANIA

REALIZACJI ZADANIA

KTO REALIZUJE?

CEL REWITALIZACJI NR 2 Stworzenie warunków rozwoju i wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorczości lokalnej
1.

Polityka przyjazna przedsiębiorcom,

2007-2013

44 000,0

Budżet Gminy

w tym ulgi dla tworzących nowe

Ilość działań podjętych w

Gmina Moszczenica

okresie realizacji: 140

2.

miejsca pracy
Stworzenie punktu informacyjnego

2009

80 000,0

Budżet Gminy

Ilość powstałych punktów: 1 Gmina Moszczenica

3.

(Centrum Informacji Gminnej)
Szkolenia dotyczące organizowania

2008-2013

20 000,0

Budżet Powiatu
Budżet Gminy

Ilość przeprowadzonych

80 000,0

Fundusze UE

szkoleń: 12

20 000,0

Budżet Gminy

Ilość stworzonych systemów: Gmina Moszczenica

80 000,0

Fundusze UE

1

i prowadzenia własnej
4.

przedsiębiorczości
Zintegrowany system informatyczny
Urzędu Gminy, w tym: system

2008-2010

Powiatowy Urząd Pracy
Gmina Moszczenica

obiegu dokumentów, podpis
elektroniczny

MAJ - CZERWIEC 2007

15

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI NA LATA 2007-2013
GMINA MOSZCZENICA

Tabela 47 Cel nr 3 – zadania inwestycyjne.

Lp.

CZAS
TEMAT ZADANIA

WSKAŹNIK

REALIZACJI

KWOTA

ŹRÓDŁA

ZADANIA

ZADANIA

FINANSOWANIA

REALIZACJI ZADANIA

KTO REALIZUJE?

CEL REWITALIZACJI NR 3 Rozwój potencjału kulturowego i turystycznego gminy
1.

Budowa boiska/stadionu

2008-2010

sportowego w Moszczenicy z
2.

infrastrukturą towarzyszącą
Budowa zbiornika retencyjnego z

2010 – 2013

otoczeniem

120 000,0

Budżet Gminy

Ilość wybudowanych boisk:

280 000,0

Fundusze UE

stan obecny: 0

50 000,0

Budżet Gminy

stan planowany: 1
Ilość wybudowanych

990 000,0

Budżet Województwa zbiorników:

3 960 000,0 Fundusze UE
3.

Modernizacja Głównego Ośrodka

2007

Kultury i Biblioteki w Moszczenicy

Gmina Moszczenica

stan obecny: 0

204 552,0

Budżet Gminy

stan planowany: 1
Ilość zmodernizowanych

423 448,0

Fundusze UE

placówek:

oraz Filii w Staszkówce

Gmina Moszczenica

Gmina Moszczenica

stan obecny: 0

4.

ISO 8001-2000

2008-2009

20 000,0

Budżet Gminy

stan planowany: 1
Ilość wdrożonych systemów: Gmina Moszczenica

5.

Ścieżka rowerowa z punktami

2008-2009

50 000,0
5 000,0

Fundusze UE
Budżet Gminy

1
Długość stworzonych

20 000,0

Fundusze UE

ścieżek: 25 km

widokowymi i miejscem do

Gmina Moszczenica

odpoczynku

MAJ - CZERWIEC 2007

15

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI NA LATA 2007-2013
GMINA MOSZCZENICA

6.

Projekt Wirtualna Biblioteka

2008-2013

10 000,0

Budżet Gminy

Skomputeryzowany katalog

Ośrodek Kultury i

40 000,0

Fundusze UE/ EOG

biblioteki: 1

Biblioteki

Ilość zakupionych programów
bibliotecznych: 1
Ilość utworzonych stanowisk
komputerowych: 5
Biblioteka regionalna: 1
7.

Współpraca przygraniczna, w tym:

2007-2013

40 000,0

Budżet Gminy

Ośrodek Kultury i

Fundusze

Biblioteki

UE/zewnętrzne
Wycieczki tematyczno – poznawcze

Ilość wycieczek:
stan początkowy: 2
stan planowany: 14
Ilość zawodów:

Zawody sportowe

stan początkowy: 4
Festyny połączone z prezentacją

stan planowany: 14
Ilość festynów:

dorobku kulturowego

stan początkowy: 5

Przełamywanie barier społeczno –

stan planowany: 7
Ilość spotkań z ludnością

kulturowych, włączenie do działań

narodowości romskiej:

ludności romskiej

stan początkowy: 1
stan planowany: 7
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Ilość uczestników stan
początkowy: 20
Promocja Gmin Moszczenicy i

stan planowany: 100
Ilość przeprowadzonych

Kurimy

działań: 5
Wzrost liczby osób
odwiedzających Gminy: o

Działania na rzecz zwiększenia

20%
Ilość konkursów wiedzy:

wzajemnej wiedzy o Gminach

stan początkowy: 1
stan planowany: 4
Ilość zaangażowanych dzieci

8.

Budżet Gminy

i młodzieży: 500
Ilość zespołów wokalnych:

Ośrodek Kultury i

edukację muzyczną mieszkańców

Fundusze

stan początkowy: 2

Biblioteki

Gminy (zespoły wokalne, nauka gry

UE/zewnętrzne

stan planowany: 4

Upowszechnianie kultury poprzez

2007-2013

10 000,0

na instrumentach)

Ilość utworzonych grup nauki
gry na instrumentach: 2

9.

Zakup strojów ludowych dla chóru

2007-2013

5 000,0

wiejskiego
10

Działania kulturalne i edukacyjne na 2007-2013
rzecz osób starszych i

30 000,0

Budżet Gminy

Ilość osób objętych nauką: 50
Ilość zakupionych kompletów: Ośrodek Kultury i

Fundusze

30

Biblioteki

UE/zewnętrzne
Budżet Gminy

Ilość spotkań dla osób

Ośrodek Kultury i

Fundusze

starszych:

Biblioteki
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niepełnosprawnych

UE/zewnętrzne

stan początkowy: 10
stan planowany: 12
Ilość spotkań dla osób
niepełnosprawnych:
stan początkowy: 0

11

Wyrównywanie szans edukacyjnych 2007-2013

50 000,0

mieszkańców Gminy

Budżet Gminy

stan planowany: 2
Wzrost ilości księgozbioru

Ośrodek Kultury i

Fundusze

biblioteki:

Biblioteki

UE/zewnętrzne

stan początkowy: 26 000
stan planowany: 30 000
Ilość zbiorów
multimedialnych:
stan początkowy: 0
stan planowany: 100
Ilość spotkań autorskich:
stan początkowy: 2
stan planowany: 4
Ilość organizowanych kursów
językowych/edukacyjnych/
komputerowych
stan początkowy: 0

12

Ochrona dziedzictwa lokalnego na

2007-2013

10 000,0

Budżet Gminy
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bazie dorobku Kół Gospodyń

Fundusze

promujących tradycje lokalne Biblioteki

Wiejskich

UE/zewnętrzne

stan początkowy: 2
stan planowany: 4 w ciągu
roku
Wzrost ilości mieszkańców
zaangażowanych w imprezy:
20%
Wzrost ilości osób
odwiedzających Ośrodek

13

Powstanie Klubu Retro

2007-2013

10 000,0

Budżet Gminy

Kultury: o 20%
Ilość spotkań w ciągu roku:

Ośrodek Kultury i

Fundusze

stan początkowy: 0

Biblioteki

UE/zewnętrzne

stan planowany: 12
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Tabela 48 Cel nr 4 – zadania inwestycyjne.

CZAS
Lp.

TEMAT ZADANIA

WSKAŹNIK

REALIZACJI

KWOTA

ŹRÓDŁA

ZADANIA

ZADANIA

FINANSOWANIA

REALIZACJI ZADANIA

KTO REALIZUJE?

CEL REWITALIZACJI NR 4 Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców, w tym kształtowanie świadomości

ekologicznej.
1.

2.

Program oczyszczalni

200 000,0 Budżet Gminy

Ilość powstałych

przyzagrodowych z udziałem

700 000,0 Fundusze UE

oczyszczalni:

mieszkańców

100 000,0 Mieszkańcy

stan początkowy: 0

100 000,0 Fundusze UE

stan planowany: 100
Ilość zrewitalizowanych

Rewitalizacja/ zagospodarowanie

2008-2013

2008-2010

terenów po byłej cegielni w

Szkolenia i ćwiczenia rolników na

stan początkowy: 0
2008 – 2011

temat „ Pozyskiwanie środków

4.

20 000,0

Budżet Gminy

stan planowany: 1
Ilość organizowanych szkoleń Gmina Moszczenica

80 000,0

Fundusze UE

i przeszkolonych osób:

unijnych i krajowych na działalność

stan początkowy: 5/200

rolniczą i okołorolniczą/ rolnictwo

stan planowany: 20/750

ekologiczne/agroturystyka.
Promowanie selektywnej zbiórki
odpadów

Prywatny właściciel

100 000,0 Prywatny właściciel terenów:

Moszczenicy
3.

Gmina Moszczenica

2010 -2013

50.000,0

Budżet Gminy

Ilość zrealizowanych

50.000,0

Fundusze

przedsięwzięć w ciągu roku:

zewnętrzne

Stan początkowy: 0
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Stan planowany: 2
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28.System wdrażania.
Warunkiem obowiązywania Lokalnego Programu Rewitalizacji jako aktu prawa
funkcjonującego w Gminie Moszczenica jest jego przyjęcie do realizacji na mocy
Uchwały Rady Gminy Moszczenica. Akt ten wskaże wolę Rady Gminy do dążenia do
jej zrównoważonego rozwoju na zasadach określonych w LPR – w tym szczególnie
dążenie do osiągnięcia wyznaczonej na Misji na drodze realizacji wytyczonych
celów.
Istotnym elementem decydującym o skuteczności realizacji założeń i celów LPR
jest skuteczny i przemyślany system jego wdrażania. Za realizację zapisów
Lokalnego Programu Rewitalizacji odpowiedzialne będą władze Gminy Moszczenica,
w tym szczególnie Rada Gminy Moszczenica oraz Wójt Gminy. Wdrażaniem
poszczególnych zapisów planu finansowego LPR zajmować będą się właściwe
komórki Urzędu Gminy Moszczenica pod nadzorem Skarbnika i Wójta Gminy, a
także odpowiednie komórki innych podmiotów, wykazanych jako odpowiedzialne
za realizację w tabelach planowanych zadań inwestycyjnych.
Gmina Moszczenica, w zadaniach wykazanych jako finansowane z Budżetu
Gminy, odpowiedzialna będzie za:
• opracowanie i składanie wniosków o finansowanie zewnętrzne, w tym ze
środków Unii Europejskiej;
• bezpośrednią

realizację

działań

przewidzianych

w

planie

w

zakresie

przygotowania przetargów, gromadzenia dokumentacji bieżącej, nadzór nad
wykonawcami

pod

kątem

terminowości

i

jakości

wywiązania

się

ze

zobowiązania;
• zapewnienie informowania o współfinansowaniu realizowanych projektów przez
Unię Europejską oraz innych darczyńców;
• realizację projektów dofinansowanych z zewnątrz zgodnie z podpisanymi
umowami o dofinansowanie.
Struktura Urzędu Gminy Moszczenica z zaznaczeniem stanowisk szczególnie
zaangażowanych we wdrażanie Lokalnego Programu Rewitalizacji:
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1. Referat Planowania i Finansów /symbol PF/ w tym:
• Kierownik Referatu (Skarbnik Gminy),
• Główny Księgowy Urzędu,
• stanowiska do spraw księgowości budżetowej,
• kasjer,
• stanowisko do spraw księgowości podatkowej,
• stanowisko do spraw wymiarów podatków,
• stanowisko do spraw kontroli wewnętrznej,
• stanowisko do spraw wynagrodzeń,
• stanowisko do spraw opłat lokalnych, czynszów.
Do zadań Referatu PF należą m.in. opracowywanie projektów planu rozwoju i
budżetu Gminy oraz podejmowanie działań zapewniających rytmiczną realizację
planu dochodów i wydatków z zachowaniem równowagi budżetowej, opracowywanie
projektów uchwał w sprawach zmian w budżecie gminy oraz w sprawach
finansowych Gminy, dokonywanie okresowych analiz i ocen wykonania budżetu
gminy, sporządzanie bilansów rocznych oraz okresowych sprawozdań z wykonania
budżetu, opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu i planu finansowego,
bilansowanie finansowych potrzeb gminy dochodami własnymi, subwencjami,
dotacjami i przychodami, analiza wykorzystania środków budżetu oraz wnioskowanie
w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnej gospodarki środkami.
2. Referat Ogólno - Administracyjny /symbol OA/ w tym:
• Kierownik Referatu (Sekretarz Gminy),
• stanowisko do spraw kadrowych,
• stanowisko do spraw obsługi sekretariatu, osób bezrobotnych,
• stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy i jej organów,
• stanowisko

do

spraw

zamówień

publicznych,

meldunków

i dowodów osobistych,
• stanowisko

do

spraw

wojskowych,

obrony

cywilnej,

bhp

i pożarnictwa,
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• stanowisko do spraw oświaty, kultury, zdrowia, sportu i turystki,
• stanowisko do spraw informatyki,
• Pełnomocnik do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
• Pełnomocnik do spraw Kancelarii Tajnej i Informacji Niejawnych,
Do zadań Referatu OA należą m.in. przygotowywanie, opracowywanie - łącznie
z Referatem Planowania i Finansów - wniosków i aplikacji o środki finansowe
krajowe i zagraniczne na prowadzenie zadań gminnych, realizacja zadań z
zakresu promocji Gminy, współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i bezrobotnymi
w celu poszukiwania miejsc pracy, współpraca z placówkami upowszechniania
kultury, prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań własnych Gminy w
zakresie

oświaty,

w

tym

szkół

podstawowych,

gimnazjum,

i

przedszkoli,

opracowywanie projektów planów pracy Rady Gminy i jej organów, udział w
opracowywaniu projektów uchwał Rady Gminy oraz opracowaniu i przedstawianiu
projektów postanowień, wniosków i uchwał w sprawach merytorycznych i
organizacyjnych, organizowanie zebrań wiejskich na wniosek Wójta Gminy,
inspirowanie działalności samorządu wiejskiego, prowadzenie spraw z zakresu
ochrony zdrowia mieszkańców, prowadzenie spraw z zakresu rozwoju kultury
fizycznej, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
3. Referat Gospodarki Komunalnej /symbol GK/ w tym:
• Kierownik Referatu,
• stanowisko do spraw mienia komunalnego, gospodarki nieruchomościami
i drogownictwa,
• stanowisko do inwestycji, remontów, rolnictwa, leśnictwa i ochrony
środowiska,
• stanowisko do spraw cmentarza komunalnego,
• stanowisko do spraw geodezji,
• stanowiska obsługi (konserwator, sprzątaczka, pracownicy gospodarczy).
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Referat GK odpowiada m.in. za przygotowywanie, opracowywanie - łącznie z
Referatem Planowania i Finansów - wniosków i aplikacji o środki finansowe
krajowe i zagraniczne na prowadzenie zadań gminnych, prowadzenie spraw
związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji i remontów oraz nadzór nad ich
prawidłowym przebiegiem, prowadzenie i dokumentowanie spraw związanych z
wydawaniem decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, prowadzenie
spraw związanych ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy, prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją i
utrzymaniem dróg gminnych gospodarowanie mieniem komunalnym, prowadzenie
spraw

związanych

z

utrzymaniem

i

eksploatacją

obiektów

komunalnych,

prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska w Gminie.
Funkcję Kierownika Referatu Planowania i Finansów Gminy Moszczenica pełni
Skarbnik Gminy. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy do zadań
Skarbnika Gminy należy w szczególności:
1. Opracowywanie projektu rocznego budżetu Gminy i przedkładanie go w
obowiązującym trybie do uchwalenia,
2. Opracowywanie prognoz finansowych dla Gminy,
3. Nadzorowanie realizacji budżetu poprzez opracowywanie okresowych analiz i
informowanie Wójta Gminy o stopniu jego realizacji,
4. Czuwanie nad prawidłowym wykonaniem budżetu, współpraca w tym zakresie
z kierownikami referatów oraz kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych,
5. Dokonywanie kontroli finansowej i czuwanie nad prawidłowym obiegiem
informacji i dokumentacji finansowej,
6. Realizowanie ustawy o dochodach, finansach gmin, o podatkach i opłacie
skarbowej,
7. Kontrasygnata

czynności

prawnych

powodujących

powstanie

zobowiązań

pieniężnych dla Gminy,
8. Sprawowanie nadzoru nad pracą Referatu Planowania i Finansów,
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Kierownik Referatu Ogólno – Administracyjnego, tj. Sekretarz Gminy
prowadzi kontrolę poprawności realizacji zadań Urzędu przez poszczególne
stanowiska pracy. Z kolei upoważnieni przez Wójta pracownicy Urzędu prowadzą
kontrole w gminnych jednostkach organizacyjnych.

29.Sposoby

monitorowania,

ewaluacji,

aktualizacji

i

komunikacji społecznej.
Zgodnie z zasadami tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji opisanymi w
pierwszych punktach niniejszego opracowania, LPR stanowi dokument otwarty, który
ma być poddawany systematycznej, okresowej analizie i ocenie oraz w razie
potrzeby także aktualizowany, w zakresie dostosowania do zmieniających się
uwarunkowań.
System monitorowania i kontroli realizowanych w ramach LPR projektów
powinien być skierowany na analizę postępów w realizacji LPR oraz kontrolę
terminów wykonania poszczególnych zadań. Administracja Gminy Moszczenica,
jako podmiotu stosunkowo małego, nie jest rozbudowana. Dlatego też monitoring
wdrażania zadań przewidzianych do realizacji w okresie 2007-2013 prowadzić będą
Władze Gminy Moszczenica poprzez współpracę z pracownikami Urzędu Gminy
oraz pracownikami innych podmiotów odpowiedzialnych, zaangażowanych w
realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji.
W miarę potrzeb tworzone będą mniejsze, doraźne dla każdego z projektów
zespoły pracowników, składające się z przedstawicieli wszystkich referatów
odpowiedzialnych

merytorycznie

i

organizacyjnie

za

przygotowanie,

i

przeprowadzenie danego projektu. Kontrolą prac tych zespołów oraz monitoringiem
efektów zajmować będą się Władze Gminy podczas cyklicznie organizowanych
Sesji. Monitoring efektów wykazanych we wskaźnikach osiągnięć poszczególnych
projektów będzie prowadzony także pod nadzorem Instytucji Zarządzających/
Wdrażających, odpowiednich dla programów zewnętrznego dofinansowania, z
których korzystać będzie Gmina przy realizacji tych przedsięwzięć.
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Analiza budżetu Gminy Moszczenica oraz corocznie aktualizowane i
uzupełniane Wieloletnie Plany Inwestycyjne, posłużą aktualizacji Lokalnego
Programu Rewitalizacji w części finansowej. W przypadku stwierdzenia konieczności
dokonania korekt w LPR zaproponowane zmiany będą uzgadniane podczas sesji
Rady Gminy Moszczenica i wprowadzane właściwą uchwałą.
Mieszkańcy Gminy będą mogli uzyskać w Urzędzie Gminy podstawowe
informacje o wdrażaniu projektów realizowanych w ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji.

29.1.Sposoby komunikacji społecznej.
Informowanie społeczności lokalnej o planowanych do podjęcia pracach,
realizowanych zadaniach oraz ponoszonych nakładach finansowych jest jednym z
podstawowych warunków uzyskania akceptacji społecznej dla procesu rewitalizacji.
Stąd potrzeba czytelnej i otwartej na dialog komunikacji społecznej. Ma ona
zapewnić dostęp do informacji na temat celów i problemów rewitalizacji, zachęcić
społeczność lokalną do wyrażania własnych opinii i zbudować przyjazną atmosferę
dla działań podejmowanych przez wszystkie grupy zaangażowane w proces
rewitalizacji. Informowanie w procesie komunikacji społecznej ma wyjaśnić
mieszkańcom korzyści płynące z procesu rewitalizacji i zapobiec sytuacjom
problemowym, wynikającym z tymczasowych niedogodności dla mieszkańców
towarzyszących

realizowanym

inwestycjom.

Tym

samym

komunikacja

ma

minimalizować ewentualne negatywne efekty planowanych działań.
Na system komunikacji społecznej składać będą się zatem:

Inicjator procesu
komunikowania

INFORMACJA
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Inicjatorem

procesu

komunikowania

będą

w

pierwszej

kolejności

odpowiedzialni za wdrażanie LPR, to jest Władze Gminy, a odbiorcą informacji
-społeczność lokalna. W procesie sprzężenia zwrotnego nadawcą/inicjatorem
komunikowania będzie reagująca na informacje płynące ze strony Władz Gminy
społeczność lokalna, a odbiorcą i przetwarzającym informację będą Władze Gminy,
które w odpowiedni sposób zmodyfikują planowane działania w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji.
Treść wymienianych informacji stanowić będą z jednej strony wiadomości
zaznajamiające, wyjaśniające kwestię rewitalizacji i potrzebę realizacji LPR oraz
wiadomości na temat bieżącej realizacji programu, czy wnioski z monitorowania,
oceny i aktualizacji, z drugiej strony wiadomości oceniające sposób wdrażania LPR
oraz jego społeczny odbiór.
Środkami komunikacji stosowanymi w Gminie Moszczenica będą m.in.
•

kontakty i spotkania mieszkańców z urzędnikami podczas załatwiania spraw;

•

kontakty i spotkania Wójta Gminy oraz Rady Gminy z mieszkańcami;

•

informacja oraz ogłoszenia w lokalnej prasie i na stronie Internetowej Gminy;

ale także odpowiednie uchwały Rady Gminy, decyzje Władz Gminy, sprawozdania z
wykonania budżetu.

30.Efekty programu.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Moszczenica powstał w celu osiągnięcia
zrównoważonego rozwoju Gminy, wskutek przeprowadzenia kompleksowych zmian
we wszystkich obszarach funkcjonowania Gminy. Jego efektem ma być zatem
wyraźna poprawa jakości i standardów życia w Gminie, nadanie jej nowych funkcji i
wyeliminowanie lub zminimalizowanie oddziaływania zjawisk, mających negatywny
wpływ na rozwój Gminy.
Dążenie do osiągnięcia stanu opisanego w Misji rewitalizacji Gminy Moszczenica
ma być głównym motorem działań podejmowanych przez Władze Gminy w latach
2007-2013, ale także motorem działań realizowanych przez lokalną społeczność,
zainteresowaną

uczynieniem

z

Gminy

Moszczenica

miejsca

wyjątkowego,

szczególnie atrakcyjnego dla zamieszkania i życia.
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31.Uczestnicy sesji rewitalizacyjnej.
Tabela 49 Uczestnicy sesji rewitalizacyjnej.

Lp.

Stanowisko
Wójt Gminy Moszczenica
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Sołtys wsi Staszkówka
Sołtys wsi Moszczenica
Przewodniczący Rady Gminy
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Dyrektor Ośrodka Kultury i Biblioteki
Dyrektor ZS w Staszkówce
Radny Gminy Moszczenica
Radny Gminy Moszczenica
Radny Gminy Moszczenica
Radny Gminy Moszczenica
Radny Gminy Moszczenica
Radny Gminy Moszczenica / Przewodniczący

Nazwisko
Jerzy Wałęga
Jolanta Bielewicz
Teresa Brągiel
Ryszard Szczerba
Maria Gębarowska
Barbara Warzecha
Stanisław Tapek
Danuta Luboch
Halina Łaś
Jan Gąsior
Edward Dobek
Roman Gajda
Adam Batko
Bronisław Hudzik
Marek Gębarowski

Komisji Rewizyjnej
Radny Gminy Moszczenica
Radna Gminy Moszczenica / Przewodnicząca

Jan Klocek
Wanda Godek

Komisji Oświaty, Kultury, Służby Zdrowia i Opieki
Społecznej
Radny Gminy Moszczenica
Radny Gminy Moszczenica / Skarbnik LKS

Bogdan Brach
Marek Dziadzio

„Moszczanka”
Radny Gminy Moszczenica / Przewodniczący

Wiesław Mruk

Komisji Inicjatyw Gospodarczych, Rolnictwa i
Środowiska
Radny Gminy Moszczenica / Przewodniczący

Stanisław Łaś

Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego
Inspektor ds. inwestycji, rolnictwa i ochrony

Józefa Gubała

środowiska
Radny Gminy Moszczenica
Mieczysław Apollo
Inspektor ds. zamówień publicznych, meldunków i Stanisława Szczerba
dowodów osobistych
Inspektor ds. obsługi Rady i działalności

Grażyna Skrobot

gospodarczej

MAJ - CZERWIEC 2007

17

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI NA LATA 2007-2013
GMINA MOSZCZENICA

Podinspektor ds. oświaty, kultury, zdrowia, sportu i Justyna Niemiec
turystyki
Prywatny przedsiębiorca - działalność gospodarcza Stanisław Witkowski
/ Prezes LKS „Sokół”
Emerytowany Nauczyciel / Stowarzyszenie

Zygmunt Potok

Promocji i Rozwoju Gminy
Pracownik UG Moszczenica / Zastępca Kierownika Paweł Morańda
USC

31.1.Składy grup uczestników sesji rewitalizacyjnej.

DZIEŃ 1 – 21.05.2007
GRUPA A

GRUPA B

GRUPA C

GRUPA D

Halina Łaś
Stanisław Łaś
Jan Gąsior
Edward Dobek
Roman Gajda
Paweł Morańda
Adam Batko
Bronisław Hudzik
Marek Gębarowski
Jan Klocek
Stanisław Witkowski
Ryszard Szczerba
Zygmunt Potok
Jolanta Bielewicz
Maria Gębarowska
Barbara Warzecha
Stanisław Tapek
Grażyna Skrobot
Danuta Luboch
Wanda Godek
Jerzy Wałęga
Bogdan Brach
Teresa Brągiel
Stanisława Szczerba
Józefa Gubała
Justyna Niemiec
Marek Dziadzio
Wiesław Mruk
Mieczysław Apollo
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32.Propozycje grup – Mocne i Słabe strony Gminy.
Tabela 50 Propozycje grupy A mocnych i słabych stron.

GRUPA A
Mocne strony

Zasoby ludzkie. Duża liczba młodych
mieszkańców.
Gęsta sieć dróg lokalnych.
Dobra baza oświatowa.
Niski wskaźnik przestępczości.
Cisza i spokój – jako walor.
Zabytki.

Słabe strony

Tradycja i kultura lokalna.
Duże rozdrobnienie gospodarstw
rolnych.
Odpływ młodych wykształconych
mieszkańców do pracy za granicą.
Bezrobocie.
Kiepska jakość dróg i poboczy (brak).
Brak kanalizacji i zaopatrzenia
w wodę.
Brak infrastruktury sportowej.
Niski wskaźnik przedsiębiorczości.

Tabela 51 Propozycje grupy B mocnych i słabych stron.

GRUPA B
Mocne strony

Położenie geograficzne, ukształtowanie
terenu.
Dostęp do ważnych szlaków
komunikacyjnych.
Wysoki poziom oświaty.
Posiadające swoją tradycję i historię
budynki sakralne.
Obiekty ważne dla rozwoju turystyki
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Słabe strony

(zabytki, cmentarze).
Rozdrobnienie gospodarstw rolnych.
Rozczłonkowana zabudowa mieszkalna.
Brak przemysłu, zasobów
produkcyjnych.
Słaby procent kanalizacji gminy
Brak wodociągów.
Zły stan dróg.

Tabela 52 Propozycje grupy C mocnych i słabych stron.

GRUPA C
Mocne strony

Czyste środowisko naturalne.
Wysoki poziom gazyfikacji.
Dobre zaplecze oświatowe.
Duża ilość gruntów rolnych.
Możliwość rozwoju agroturystyki.
Dobra sieć połączeń komunikacyjnych.
Wysoki poziom telefonizacji.

Słabe strony

Obiekty zabytkowe.
Ograniczone możliwości finansowe –
niski budżet.
Słaba przedsiębiorczość mieszkańców.
Rozdrobnienie gospodarstw
i rozproszona zabudowa.
Brak sieci wodociągowej.
Zły stan dróg szczególnie powiatowych.
Słabe zaplecze kulturalne i sportowe.
Brak regulacji rzeki.
Brak infrastruktury turystycznej.

Tabela 53 Propozycje grupy D mocnych i słabych stron.

GRUPA D
Mocne strony

Położenie geograficzne, krajobraz.
Wysoki poziom gazyfikacji.
MAJ - CZERWIEC 2007

17

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI NA LATA 2007-2013
GMINA MOSZCZENICA

Dobra zaplecze oświatowe.
Dobre warunki mieszkaniowe.
Słabe strony

Współpraca z zagranicą
Brak infrastruktury drogowej, zły stan
dróg.
Brak sieci wodociągowej w tym
kanalizacji.
Brak dużych przedsiębiorstw
(pracodawców).
Brak naturalnych bogactw mineralnych.
Wysoki stopień bezrobocia.
Brak infrastruktury turystycznej
i sportowej.

33.Propozycje grup – Misja Rewitalizacji.
Tabela 54 Propozycje misji rewitalizacji - grupa A.

GRUPA A
W gminie Moszczenia jest rozwinięte nowoczesne rolnictwo
i agroturystyka w oparciu o naturalne zasoby środowiska
przyrodniczego i najnowsze osiągnięcia nauki i techniki.
Tabela 55 Propozycje misji rewitalizacji - grupa B.

GRUPA B
1. W 2013 nasza gmina posiada sieć dróg asfaltowych z dostępem do
wszystkich zakątków gminy, z równoczesnym połączeniem gmin
ościennych.
2. Wysoka ekologia gminy uzyskana poprzez sieć kanalizacyjną
obejmującą całą gminę.
3. Estetycznie zagospodarowane tereny w pobliżu głównych ciągów
komunikacyjnych i budynków użyteczności publicznej.
4. Każdy mieszkaniec ma dostęp do czystej wody pitnej.
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Tabela 56 Propozycje misji rewitalizacji - grupa C.

GRUPA C
Gmina atrakcyjna dla mieszkańców i gości, oferująca wysoką jakość
życia poprzez dostęp do infrastruktury (drogi, kanalizacja, wodociągi,
obiekty sportowe i turystyczne), utrwalająca walory naturalne
środowiska.
Tabela 57 Propozycje misji rewitalizacji - grupa D.

GRUPA D
1. Gmina czysta ekologicznie – rozwój agroturystyki.
2. Pomoc w rozwoju działalności gospodarczej.
3. Rozwój infrastruktury.

34.Propozycje grup - Cele rewitalizacji.
Tabela 58 Propozycje grup - cele rewitalizacji.

GRUPA A

1. Podniesienie świadomości ekologicznej.
2. Poprawa infrastruktury.
3. Wspieranie przedsiębiorczości.
4. Wspieranie turystyki i agroturystyki.
5. Aktywizacja mieszkańców w zakresie
rozwijania własnej przedsiębiorczości.
6. Rozwijanie umiejętności społecznych
wśród dzieci i młodzieży.
7. Rozwijanie umiejętności społecznych,

GRUPA B

wyrównanie szans edukacyjnych.
1. Poprawa infrastruktury.
2. Krzewienie świadomości mieszkańców w
zakresie ochrony środowiska.
3. Stworzenie warunków do rozwoju
wszelkiej przedsiębiorczości.
4. Opracowanie założeń rozwoju kultury,
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sportu i turystyki.
5. Podniesienie aktywności społecznej

GRUPA C

mieszkańców.
1. Rozbudowa infrastruktury komunalnej.
2. Podniesienie świadomości ekologicznej
mieszkańców.
3. Wykorzystanie walorów naturalnych dla
rozwoju turystyki i przedsiębiorczości.
4. Podniesienie aktywności mieszkańców w
połączeniu z działaniami samorządu

GRUPA D

ukierunkowanym na rozwój lokalny.
1. Poprawa świadomości ekologicznej
mieszkańców gminy.
2. Poprawa (rozbudowa) infrastruktury.
3. Wzmocnienie zasobów ludzkich.
4. Wzrost konkurencyjności
przedsiębiorczości lokalnej.
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35.Wzór ankiety dla mieszkańców.

Rysunek 22 Ankieta dla mieszkańców Gminy Moszczenica_część 1.
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Rysunek 23 Ankieta dla mieszkańców Gminy Moszczenica_część 2.
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36.Zespół koordynujący.
Dokument pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2007-2013” dla
Gminy Moszczenica został przygotowany przez zespół doradczy Grupy Wydawniczej
INFOR S.A. w oparciu o materiały przygotowane oraz udostępnione przez
pracowników Urzędu Gminy Moszczenica, a także ustalenia sesji rewitalizacyjnej,
jaka odbyła się w Gminie Moszczenica w dniu 21.05.2007 roku oraz wyniki ankiety
przeprowadzonej wśród mieszkańców Gminy Moszczenica.
Sesja rewitalizacyjna odbyła się pod kierunkiem zespołu eksperckiego firmy
Grupa Wydawnicza INFOR S.A. w składzie:
Patrycja Bajorska – konsultant ds. funduszy Unii Europejskiej
Magdalena Stachnik – Manager Działu Usług Doradczych.
Uczestnicy sesji, wskazani w Części F pkt 31 niniejszego dokumentu, podczas
pracy w grupach wskazali obszary występowania zjawisk negatywnych, które stały
się

podstawą

określenia

najważniejszych

zadań

inwestycyjnych

służących

rewitalizacji.
Szczegółowe zadania inwestycyjne w każdym z celów rewitalizacji powstały na
bazie wyników sesji rewitalizacyjnej oraz w oparciu o wyniki przeprowadzonych
ankiet.
Za

określenie

harmonogramów

rzeczowo-finansowych

oraz

wskaźników

osiągnięć dla poszczególnych zadań odpowiedzialni byli pracujący w zespołach
pracownicy Urzędu Gminy

Moszczenica,

odpowiednio do

leżących

w ich

kompetencjach kwestii merytorycznych.
1. Teresa Brągiel – Sekretarz.
2. Jolanta Bielewicz – Skarbnik.
3. Stanisław Tapek - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej /drogi/.
4. Józefa Gubała – inspektor /inwestycje, odpady, rolnictwo, zagospodarowanie
przestrzenne/.
5. Justyna Niemiec – podinspektor /oświata, zdrowie, sport, turystyka/.
6. Grażyna Skrobot - inspektor /działalność gospodarcza, obsługa rady/.
7. Danuta Luboch - Dyrektor Ośrodka Kultury i Biblioteki /kultura/.
8. Paweł Morańda – inspektor /promocja, informatyk/.
9. Stanisława Szczerba - inspektor /ewidencja ludności/.
10. Zofia Kamińska – podinspektor /bezrobocie/.
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Katalogi zadań zostały skonsultowane ze Skarbnikiem Gminy.
Dokument „Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2007 - 2013” stanowi
załącznik do Uchwały Rady Gminy Moszczenica.
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