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I. WSTĘP  

 

1. Podstawowe informacje  

 

1.1. Historia 

 

Kołaczyce położone są na prawym brzegu Wisłoki, otoczone od południa  

i północy wzgórzami, graniczą od zachodu z rzeką Wisłoką, a od północy ze wsią 

Bukowa.  

Pierwsza wzmianka o Kołaczycach pojawiła się już w XI wieku, chociaż 

osada powstała dużo później. Na terenie wsi odnaleziono kamienne siekierki, 

których wiek naukowcy oceniają na ok. 5 tys. lat. Bardziej szczegółowe 

informacje o tej miejscowości pojawiły się dopiero w XIII wieku. Kołaczyce stały 

się własnością benedyktynów tynieckich po uzyskaniu praw miejskich, czyli przed 

rokiem 1354. Przywilejem wydanym w 1574 roku benedyktyni tynieccy 

zatwierdzili prawo magdeburskie dla Kołaczyc, uwalniające mieszczan od prac  

i robocizny dziennej, nadając im puste pole, położone po obydwu stronach 

miasteczka, zwane Błoniami, na pastwiska dla bydła. Prawo pozwalało na 

łowienie ryb w rzece Wisłoce, nadało targi tygodniowe co każdy wtorek, 

pozwalało na wolny handel wina węgierskiego i miodu wyrabianego u siebie. 

Mieszkańcy mogli w lesie paść trzodę i rąbać drzewo. Świadectwem lokowania 

miejscowości na prawie magdeburskim jest charakterystyczna zabudowa, 

zachowana do dzisiaj. 

W wieku XIII i XIV tereny podgórskie uległy kolonizacji, oznaczało to,  

że ludność osiedlała się na terenie, który sprzyjał rozwojowi gospodarki rolnej. 

Terenem takim był m.in. powiat jasielski, do którego obecnie należą Kołaczyce. 

Proces kolonizacji terenów wschodniej Polski był ściśle związany z całokształtem 

polityki polskich królów, zmierzającej do wyprowadzenia Polski na drogę postępu 

gospodarczego i zwiększenia dochodów.  

Prawdopodobnie po nadaniu praw miejskich Kołaczyce otrzymały herb. Na 

tarczy herbu widnieje klucz świętego Piotra oraz miecz. Miasto było założone na 

dziewięciu łanach. Łan kmiecy wynosił trzydzieści - czterdzieści morgów ziemi 

ornej, do tego dochodziły łąki, pastwiska i lasy. Kołaczycom przysługiwało 
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miejskie prawo posiadania gruntów na pastwiska i ogrody. W imieniu opata 

tynieckiego występował wójt, którego zadaniem było rozstrzyganie spraw 

kryminalnych i pobieranie w imieniu opata czynszu dzierżawnego. Każdy wójt 

musiał być zatwierdzony przez opata tynieckiego. Wójt zobowiązany był do 

płacenia dziesięciny kościołowi w Kołaczycach i mógł pobierać szósty grosz  

z czynszów i trzeci z kar miejskich. W uposażeniu wójta znajdowały się dwa łany 

ziemi, młyn i łaźnia miejska.  

Mieszkańcy podlegali wyłącznie sądownictwu wójta i ławy, od ich wyroków 

przysługiwało prawo odwołania się do opata tynieckiego. Wójt natomiast mógł 

być pozwany pisemnie i sądzony przez opata. Od nazwy grodu Golesz sąd 

wójtowski na terenie Kołaczyc nosił nazwę „goleski”. Dla mieszkańców wszystkich 

okolicznych posiadłości sądy odbywały się zawsze w Kołaczycach. Sprawy 

sądowe w posiadłościach królewskich lub prywatnych, osadzonych na prawie 

niemieckim, rozsądzano w sądzie grodzkim w Bieczu. Władzę administracyjną 

miasta stanowili burmistrz i rajcy, wybierani corocznie w pierwszy poniedziałek 

po Trzech Królach, przy obecności wójta i całego pospólstwa. Sprawy miejskie 

spisywał pisarz, zwany notariuszem. Wybierano siedmiu rajców.  

Zabudowa miasta niewiele różniła się od dzisiejszej, typowej dla małych 

miasteczek średniowiecznych. Przypuszczalnie w tym samym miejscu, co dziś, 

stał duży rynek otoczony drewnianymi domami. Na przedmieściu Wygoda  

i Nawsie znajdowały się karczmy i zajazdy.  Na rzece Bieździada czynny był 

młyn, a w budynku byłego kina „Flisak” był przytułek dla ubogich tzw. 

„dziadownia”.  

Rozwój miasta został nieco zahamowany przez pożar, który wybuchł w 

1598 roku. W czasie pożaru spaliły się akta wójtowskie  

i ławnicze.  

Żadna z wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą w XVII wieku nie 

ominęła Kołaczyc. Miasto spustoszył przemarsz chorągwi wojsk polskich pod 

wodzą Aleksandra Bałabana, rotmistrza Jego Królewskiej Mości Władysława IV  

w 1636 roku. W czasie wojen szwedzkich miasto było nękane kontrybucjami  

i przemarszami wojsk polskich, szwedzkich oraz powstańczych oddziałów Stefana 

Piotrowskiego. 
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Na początku XVII wieku zaczęło się rozwijać dość intensywnie rzemiosło,  

w którego bractwach cechowych usposobionych w tym czasie bardzo religijnie, 

koncentrowało się życie gospodarcze i kulturalno - towarzyskie. Kołaczyce leżały 

na bardzo starym szlaku handlowym, biegnącym z zachodu od Krakowa  

i Tarnowa poprzez Krosno, a stamtąd na Ruś oraz przez Duklę na Węgry. 

Dogodne warunki handlu towarami spowodowały pomyślny rozwój rękodzieła. 

Pomimo, że Kołaczyce miały przewagę ludności rolniczej, znaczny odsetek 

mieszkańców trudnił się rzemiosłem i handlem. W 1614 roku Rada Miejska 

Kołaczyc wydała dwa statuty cechowe. Według Statutu z 1614 roku cech szewski 

miał aż 12 kramów, czyli było 12 mistrzów, którym wolno było prowadzić 

rzemiosło szewskie. Produkcja rzemieślnicza nastawiona była na rynek 

wewnętrzny jak i na szerszy zbyt. Wytwory miejscowego rzemiosła nabywali 

przede wszystkim mieszczanie oraz chłopi z okolicznych wsi.  

W XVIII wieku rozwinęło się na szeroką skalę garncarstwo, które należy 

zaliczyć do jednej z poważniejszych gałęzi rzemiosła. Dlatego też w XVIII wieku, 

ze względu na dużą liczbę garncarzy powstał trzeci cech - cech garncarski. 

Wyroby kołaczyckie wyróżniały się rozmaitością form i wysokim poziomem 

artystycznym. W XVIII wieku i następnych stuleciach Kołaczyce zaczęły 

zajmować jedno z pierwszych miejsc wśród ośrodków garncarskich dzisiejszego 

woj. podkarpackiego. Produkowano wyłącznie ceramikę czerwoną, przeważnie 

glazurowaną, zdobioną malaturami. W pracowniach garncarskich obok różnego 

rodzaju naczyń, jak garnki, dwojaki, miski, dzbanki, bańki na olej, na piwo, 

wyrabiano też formy do lania świec, ozdobne kropielniczki, figurki świętych, 

zabawki dziecinne, koniki, miniaturowe naczynia, ramki do obrazów itp. Jeszcze 

na początku XX wieku istniało w Kołaczycach około 20 pracowni garncarskich.  

W okresie międzywojennym liczba pracowni garncarskich stale się zmniejszała. 

W 1970 roku notowano trzy pracownie: w Kołaczyach, na Wygodzie, na Nawsiu. 

Garncarnię na Wygodzie prowadzili Józef Chmura i Jan Śliwiński, na Nawsiu 

pracownię posiadał Stefan Gajda. Produkcja roczna każdej z nich wynosiła około 

15 tysięcy sztuk. Produkowało się od 1 marca do silniejszych mrozów,  

w zimie następowała przerwa w produkcji.  

Oprócz trzech cechów: szewskiego, wielkiego i garncarskiego, które 

istniały w XVIII wieku, w Kołaczycach był jeszcze czwarty cech - tkacki. W roku 

1786 roku założono fabrykę perkali, bielizny stołowej i nankinów. Do Kołaczyc 
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sprowadzono Achillesa Johannot, wysokiej klasy fachowca, który zaraz po 

przyjeździe zaczął mechanizować fabrykę. Na początku XIX wieku zatrudniano 

w niej około 541 robotników. W roku 1827 roku fabryka upadła. Po upadku 

fabryki tkacze kołaczyccy nadal wyrabiali płótno przez cały XIX wiek. W okresie 

dwudziestolecia międzywojennego cech przestał istnieć z powodu braku tkaczy. 

Tak więc mimo prężnego rozwoju rękodzieła i rzemiosła na przestrzeni kilku 

wieków w Kołaczycach działalności te stopniowo zanikały. 

Po pierwszym rozbiorze Polski ziemia jasielska, a wraz z nią Kołaczyce, 

przeszły pod panowanie austriackie. Rząd austriacki zniósł opactwo w Tyńcu. 

Regres w jego rozwoju wprowadziły walki konfederatów barskich z Rosją.  

W 1799 roku Kołaczyce zostały wraz z innymi wsiami sprzedane. W ten 

sposób stały się miastem prywatnym. Wielkie wydarzenia historyczne, jak 

Powstanie Listopadowe, powstanie chłopskie Jakuba Szeli, Powstanie Styczniowe, 

nie przeszły bez echa przez teren Kołaczyc, niosąc ze sobą zniszczenia 

i stopniową degradację miasta.  

Z Wiosny Ludów skorzystali chłopi, którzy 15 maja 1848 roku przestali 

odrabiać pańszczyznę. Gdy wybuchło Powstanie Styczniowe, nie brakło w nim 

również mieszkańców Kołaczyc. W połowie XIX wieku nawiedziła tutejsze tereny 

ostatnia w południowej Polsce epidemia cholery. Przyczyną zarazy był głód 

spowodowany klęskami żywiołowymi, nieurodzajnymi latami, wylewami rzek, 

pomorem inwentarza. Do dnia dzisiejszego w Kołaczycach i okolicach znajdują 

się choleryczne cmentarze.  

Do szkolnictwa, urzędów i sądów wprowadzono język polski. Kołaczyce 

w tym czasie utraciły znaczenie na rzecz Jasła i Frysztaka, które to miejscowości 

otrzymały połączenie kolejowe z Rzeszowem. W tym czasie w Kołaczycach 

prowadzono wiercenia w celu poszukiwania ropy naftowej, lecz niestety na jej 

złoża nie natrafiono. Liczba mieszkańców Kołaczyc wykazuje w drugiej połowie 

XIX wieku tendencje spadkowe. Przyczyną tego była m.in. emigracja do Ameryki 

Północnej. Wyjeżdżała przeważnie ludność utrzymująca się z rolnictwa.  

Na początku XIX wieku była już w Kołaczycach straż ogniowa, poczta, 

telegraf, lekarz i apteka. W 1903 roku zaczęto budowę nowego kościoła. Podczas 

I Wojny Światowej Kołaczyce były terenem ciągłych przemarszów wojsk 
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rosyjskich. Zatrzymywały się one w miasteczku, zajmowały ważniejsze budynki, 

rekwirowały żywność i paszę dla koni.  

Po I Wojnie Światowej Kołaczyce nadal należały do powiatu jasielskiego. 

Czasy międzywojenne stały się dla Kołaczyc okresem dalszej degradacji 

miasteczka. Świadczy o tym fakt, że w 1933 roku utraciły prawa miejskie 

i weszły z 15 innymi gromadami w skład gminy Kołaczyce. Brakowało połączenia 

kolejowego. W okresie międzywojennym budowano też rurociąg gazowy Jasło - 

Tarnów. Kołaczyce skorzystały z tej inwestycji i podłączyły do kilku domów gaz. 

Do zubożenia ludności przyczyniła się wielka powódź, która nawiedziła te tereny 

w lipcu 1934 roku. Wyrządziła one ogromne straty nie tylko w rolnictwie. 

W latach 1915 - 1939 w Kołaczycach i okolicach nie można było znaleźć pracy. 

Mieszkańcy wyjeżdżali dlatego na Śląsk i za granicę. Dopiero ostatnie lata przed 

II Wojną Światową przyniosły poprawę w możliwościach zarobkowych.  

II Wojna Światowa nie oszczędziła również Kołaczyc  Na skutek działań 

wojennych i dyskryminacji Polaków ludność Kołaczyc i Nawsia zmniejszyła się 

o około 500 osób. W grudniu 1945 roku wynosiła 1993 osoby. W wyniku zmian 

granic Polski, Kołaczyce wraz z całym powiatem jasielskim weszły w skład 

województwa rzeszowskiego. Zaczęły działać polskie instytucje i urzędy. 

Handlem zajęła się zorganizowana w 1945 roku Gminna Spółdzielnia 

"Samopomoc Chłopska", obejmująca swym zasięgiem różne placówki handlowe. 

W 1975 roku powstało Kółko Rolnicze. Inną bardzo ważną i pożyteczną instytucją 

była Spółdzielnia Oszczędnościowo - Pożyczkowa, obecnie Bank Spółdzielczy. Po 

wyzwoleniu, w 1945 roku powstała "Spółdzielnia Pracy Branży Skórzanej" 

w Kołaczycach. W 1954 roku Gromadzka Rada Narodowa w Kołaczycach 

odpłatnie przekazała Spółdzielni budynek parterowy w rynku, na którym 

Spółdzielnia dobudowała piętro i poddasze. W 1965 roku przystąpiono do 

częściowej mechanizacji zakładu. Uruchomiono czyszczarkę, krajarkę pasów, 

ścinarkę skór miękkich i twardych. Maszyny przyczyniły się do zwiększenia 

wydajności pracy. W 1965 roku rozpoczęto produkcję obuwia przy użyciu pras. 

Produkcja roczna wzrosła z 12 tysięcy par w 1957 roku do 38 tysięcy par w 1970 

roku.  

Przebiegająca przez Kołaczyce droga drugiej klasy, łącząca Tarnów 

z Jasłem, wybudowana na początku XIX wieku, daje bardzo dogodne połączenia 

autobusowe. Dziennie zatrzymuje się tutaj ponad 200 autobusów. Dzięki temu 
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Kołaczyce mają bezpośrednie połączenia z takimi miastami jak Zakopane, 

Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój, Krynica, Kraków, Katowice, Warszawa, Lublin, 

Stalowa Wola, oraz innymi miejscowościami kraju. Od 1960 roku Kołaczyce 

zostały objęte komunikacją miejską z Jasła. W 1963 roku zbudowano, 

a w następnym roku oddano do użytku Ośrodek Zdrowia.  

Na przestrzeni lat stale zmniejszała się liczba mieszkańców. Przyczyną 

takiego stanu była wojna, a w późniejszym okresie, w latach 1945 - 1947 

migracja ludności na zachód Polski, gdzie ludzie znajdowali pracę w rozwijającym 

się szybko przemyśle. Kolejną przyczyną zmniejszania się ludności Kołaczyc był 

i jest odpływ części młodzieży na studia. Większa część młodzieży nie wracała do 

Kołaczyc, lecz zostawała w wielkich miastach, znajdując tam zatrudnienie i lepsze 

warunki życia. Podobne tendencje mają miejsce również w obecnej sytuacji, gdy 

wysokie bezrobocie i gorsze warunki startu powodują, że młodzież opuszcza 

rodzinną miejscowość by szukać pracy i „swego miejsca” w dużych ośrodkach 

miejskich w Polsce lub za granicą.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009r. 

w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, 

ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom 

statusu miasta, miejscowość Kołaczyce otrzymała z dniem 1 stycznia 2010 roku 

status miasta. 

 

1.2. Położenie geograficzne i administracyjne 

Gmina Kołaczyce położona jest na zachodnim krańcu województwa 

podkarpackiego, w północno - wschodniej części powiatu jasielskiego. Sąsiaduje 

z następującymi gminami: od północy z Gminą Brzostek (powiat dębicki), od 

północnego-wschodu z Gminą Frysztak (powiat strzyżowski), od południowego-

wschodu z Gminą Jasło (powiat jasielski) oraz od zachodu z Gminą Brzyska 

(powiat jasielski). Sama miejscowość Kołaczyce położona jest centralnie 

w gminie, stanowiąc centrum administracyjno-gospopdarcze. 

Powiat jasielski cechuje duża różnorodność krajobrazu. Jest to teren lesisty, 

rolny, jego północna część ma charakter wyżynny, natomiast południowa - 

górski. Obejmuje on część Pogórza Ciężkowickiego i Strzyżowskiego, Kotliny 

Jasielsko-Krośnieńskiej, Pogórza Jasielskiego i Beskidu Niskiego, na obszarze 
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którego rozciąga się Magurski Park Narodowy. Powierzchnia powiatu wynosząca 

913 km2, jest zamieszkiwana przez 123,6  tys. mieszkańców. W skład powiatu 

wchodzi 10 gmin: miasto Jasło, Brzyska, Dębowiec, Gmina Jasło, Kołaczyce, 

Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec. 

 

Rysunek 1. Powiat Jasielski 

 

 

 

Kołaczyce położone są w odległości około 10 km na północ od najbliższego 

większego miasta - Jasła. Są one siedzibą Gminy Kołaczyce. 

Dobra lokalizacja - położenie wzdłuż drogi krajowej 73 Jasło – Wiśniówka, 

stwarza dla miejscowości większe możliwości rozwoju, a dobre połączenia we 

wszystkich kierunkach zapewnia komunikacja autobusowa z Krosna do Tarnowa, 

Krakowa, a także linie lokalne łączące siedzibę Gminy z pozostałymi 

miejscowościami. 
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Rysunek 2. Gmina Kołaczyce 

 

 

Gmina Kołaczyce zajmuje obszar ponad 60 km2. Jest ona jedną 

z mniejszych powierzchniowo gmin w powiecie jasielskim. Pod względem ilości 

mieszkańców zajmuje szóste miejsce w powiecie. Średnia gęstość zaludnienia 

gminy wynosi 143 osoby/km2, przy średniej powiatu jasielskiego wynoszącej 135 

osób/km2 i średniej województwa  - 117 osób/km2. 

Gmina Kołaczyce jest podzielona administracyjnie na 8 sołectw  

zamieszkałych łącznie przez 9 041 mieszkańców. Sołectwa Gminy Kołaczyce to: 

Kołaczyce, Bieździedza, Bieździadka, Krajowice, Lublica, Sieklówka, Sowina, 

Nawsie Kołaczyckie. 

 

Kołaczyce – 1436 mieszkańców; 

Nawsie Kołaczyckie – 1655 mieszkańców; 

Bieździedza – 1452 mieszkańców; 

Bieździadka – 1450 mieszkańców; 

Krajowice – 401 mieszkańców; 

Lublica – 612 mieszkańców; 

dane na dzień 31.12.2008 r. 
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Sieklówka – 1054 mieszkańców; 

Sowina – 981 mieszkańców. 

 

Rysunek 3. Procentowy udział poszczególnych miejscowości  

                       w ogólnej powierzchni Gminy Kołaczyce 

Sowina

13,5%

Sieklówka

19,6%

Nawsie 

Kołaczyckie

9,5%
Lublica

10,3%

Krajowice

7,1%

Kołaczyce

11,7%

Bieździedza

12,6%

Beździadka

15,7%

Beździadka Bieździedza Kołaczyce
Krajowice Lublica Nawsie Kołaczyckie
Sieklówka Sowina

 

 

 

1.3. Przesłanki opracowania Planu Odnowy Miejscowości 

Opracowanie planu odnowy miejscowości to wyzwanie, przed którym 

stanęły wszystkie aktywne społeczności lokalne, zaangażowane w działania 

rozwojowe, podejmowane na terenie ich małych ojczyzn.  

Opracowanie, a następnie wdrożenie planu rozwoju wiąże się z określonymi 

korzyściami dla społeczności lokalnej: 

- możliwość korzystania z funduszy strukturalnych i innych zewnętrznych 

źródeł finansowania działań rozwojowych; 

- zdynamizowanie rozwoju społeczno – gospodarczego miejscowości, dzięki 

pojawiającym się nowym możliwościom podejmowania działań 

rozwojowych; 

- wzrost atrakcyjności życia społeczno – kulturalnego; 
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- wdrażanie pozytywnych zmian akceptowanych przez mieszkańców; 

- wzrost wartości majątku komunalnego – nieruchomości; 

- aktywizacja społeczności lokalnej – wzrost tożsamości z miejscem 

zamieszkania i stopnia integracji mieszkańców wokół działania na rzecz 

własnego środowiska - miejscowości; 

- stworzenie lokalnego forum wymiany informacji i doświadczeń. 

 

II. ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI 

 

1. Parametry klimatyczne  

Świat roślin i zwierząt na obszarze Gminy Kołaczyce jest uboższy niż na 

południu w Beskidzie Niskim, powodem tego są mniejsze kompleksy leśne. 

Istniejące niewielkie lasy i zagajniki są resztkami po dawnych lasach 

porastających Doły Jasielsko - Sanockie.  

Największym kompleksem leśnym w okolicach Gminy Kołaczyce jest 

pogórzański masyw Wzgórz Warzyckich. W poszyciu lasów można spotkać iwę, 

jarzębinę, dziki bez, kalinę i leszczynę. Wierzba łoza występuje w dolinach rzek 

i potoków, dodając uroku rozległym krajobrazom. Można również spotkać olchę, 

która porasta podmokłe tereny. W tutejszych drzewostanach głównymi 

gatunkami są jodła, buk, sosna oraz dąb. W lasach, zagajnikach, a nawet na 

łąkach spotkać można sarny, zające. Żyją tu również kuny, łasice, wiewiórki, 

popielice, piżmowce, z ptaków drapieżnych: jastrzębie, kanie, sowy. 

W zagajnikach bytuje drobne ptactwo: drozdy, dzikie gołębie, kukułki, sroki, 

wrony, gawrony i drobne ptactwo spotykane na całym Pogórzu. Na terenach 

podmokłych w pobliżu wsi gnieżdżą się bociany, nad rzeką czajki, dzikie kaczki. 

Bogaty jest również świat owadów, motyli i chrząszczy. 

Teren Kołaczyc należy do górskiej krainy klimatycznej z dwoma podtypami: 

klimatu suchego górskiego oraz klimatu kotlin podgórskich. Przeciętna ilość 

opadów atmosferycznych waha się w granicach 700 - 800 mm rocznie. Obfite 

opady śniegu czasami powodują szkody w młodszych drzewostanach. Okres 

wegetacji trwa od 190 - 210 dni. Średnia roczna temperatura opadów wynosi 7-

8° C. Przygruntowe przymrozki wiosenne występują czasami jeszcze do końca 
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maja, a wczesne jesienne końcem września. Wiejące wiatry, mające wpływ na 

gospodarkę leśną, występują z kierunków południowych, południowo - 

zachodnich i południowo – wschodnich. 

Całe Karpaty i Pogórze, jak również Doły Jasielsko – Sanockie - na terenie 

których położone są Kołaczyce - zbudowane są z fliszu karpackiego. Stanowią go 

na przemian ułożone piaskowce ciężkowickie, łupki i margle krzemionkowe. 

Gleby tu występujące zaliczane są od II do V klasy bonitacyjnej. Na 

większym obszarze przeważają gleby gliniasto - iglaste. Najurodzajniejsze gleby 

znajdują się w dolinach, są to nadrzeczne mady. Występują tu również gleby 

torfiaste, będące pozostałością polodowcowych, licznych kiedyś na terenie Dołów 

Jasielsko – Sanockich jeziorek. Większość gleb zbonifikowana jest w klasach 

III, IV, natomiast najmniej w II i V. Pod względem zawartości metali ciężkich 

gleby mieszczą się w I klasie czystości (oprócz zlokalizowanych przy głównych 

ciągach komunikacyjnych). 

Przez Kołaczyce przepływa rzeka Wisłoka, będąca dopływem Wisły. Wisłoka 

posiada źródło w wododziałowym paśmie Beskidu Niskiego, powyżej wioski 

Radocyna. Od Kołaczyc, wody Wisłoki płyną w kierunku północnym, w stronę 

Pilzna, Mielca, a następnie poniżej Gawłuszowic wpływają do Wisły. Brak 

regulacji rzeki i potoków sprawia, że przy intensywnych opadach występuje 

zagrożenie powodziowe i częste wylewy. 

 

2. Surowce mineralne 

Na terenie Kołaczyc najważniejszymi zasobami są żwiry i piaski występujące 

w dolinie Wisłoki oraz pokłady gliny, która w przeszłości była wykorzystywana do 

produkcji garncarskiej. Zasoby te nie są obecnie eksploatowane na skalę 

przemysłową. 

 

3. Środowisko kulturowe 

 

3.1. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego 
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Najważniejszymi obiektami zabytkowymi Gminy są obiekty wpisane do 

Rejestru Zabytków. Najwięcej takich obiektów znajduje się w Kołaczycach, co 

świadczy o bogatej przeszłości tej miejscowości. Do najciekawszych należą:  

- kropielnica kamienna, barokowa z 1632 roku oraz chrzcielnica barokowa 

z czarnego marmuru z XVII wieku znajdująca się w kościele parafialnym, 

- zabytkowy dom drewniany, parterowy z podcieniami na czterech 

murowanych kolumnach na Rynku - zbudowany w 1792 roku, 

- figura Matki Boskiej postawiona w 1803 roku na Rynku,  

- kapliczka św. Anny zbudowana na początku XIX wieku, w miejscu, gdzie 

był ołtarz rozebranego drugiego kościoła w Kołaczycach pod wezwaniem 

świętej Anny, 

- kapliczka świętego Jana Nepomucena z XIX wieku, 

- kapliczka „knopów” zbudowana w 1914 roku przez cech tkaczy, 

- figura Świętego Franciszka z 1903 roku, 

- Matka Boska Szkaplerzna wybudowana w 1907 roku. 

 

 

4. Gospodarka przestrzenna i infrastruktura techniczna 

 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Kołaczyce zostało uchwalone Uchwałą nr XXXIX/243/01 Rady Gminy 

w Kołaczycach z dnia 12 grudnia 2001 r. Główny cele rozwoju przestrzennego 

Gminy dotyczą: 

- systematycznej i trwałej poprawy standardów życia mieszkańców w sferze 

mieszkania, pracy i wypoczynku – rozwój infrastruktury technicznej; 

- wzrostu atrakcyjności gminy dla rozwoju usług handlowych, rzemieślniczych 

i zabezpieczenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe; 

- poprawa atrakcyjności gminy zarówno pod względem inwestycyjnym 

(„przyciąganie” przedsiębiorstw, które dałyby mieszkańcom gminy nowe 

miejsca pracy), jak i turystycznym (możliwość rozwijania m.in. agroturystyki); 

- poprawa dostępności komunikacyjnej; 

- poprawienie stanu środowiska przyrodniczego na terenie gminy, m.in. poprawa 

stanu wód, gleby, powietrza itp. 
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Podstawą wszelkich działań związanych z użytkowaniem przestrzeni gminy 

jest przestrzeganie zasad ekorozwoju. 

 

5. Infrastruktura techniczna  

 

5.1. Infrastruktura komunikacyjna 

 

Gmina Kołaczyce ma bardzo dobre położenie - wzdłuż drogi krajowej nr 73 

Jasło – Wiśniówka. Dobre połączenie zapewnia również komunikacja autobusowa 

z Krosna do Tarnowa, Krakowa, a także linie lokalne łączące siedzibę Gminy 

z pozostałymi miejscowościami. 

Komunikacja samochodowa w Gminie Kołaczyce odbywa się na drogach 

krajowych ulepszonych (długość 6,43 km), powiatowych ulepszonych (19,4 km), 

powiatowych nieulepszonych (7,7 km), gminnych ulepszonych (8,5 km), 

gminnych nieulepszonych (20,5 km) oraz wiejskich ulepszonych (5,2 km)  

i nieulepszonych (146,8 km). 

 

Rysunek 4. Sieć komunikacyjna Gminy Kołaczyce 

   

   

   

 

 

5.2. Gospodarka wodno – ściekowa 

 

Celem podejmowanych działań związanych z rozbudową infrastruktury, 

a zwłaszcza sieci kanalizacyjnej jest przede wszystkim ograniczenie 

zanieczyszczenia środowiska. 
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 Według danych z 2009 roku do sieci wodociągowej w Kołaczycach 

przyłączonych jest około 89% budynków, w kanalizację wyposażonych jest zaś 

prawie 84% budynków. 

Obecnie na terenie gminy, w miejscowości Kołaczyce znajduje się 1 oczyszczalnia 

ścieków o przepustowości 400 m3/dobę. 

 

5.3. Gospodarka odpadami 

Gmina ma dość dobrze uregulowaną gospodarkę odpadami, wciąż jednak 

prowadzony jest proces w zakresie jej racjonalizacji, zwłaszcza w zakresie zasad 

gromadzenia i przekazywania odpadów oraz procesu segregacji odpadów. 

System selektywnej zbiórki i wywozu odpadów obejmuje około 98% 

mieszkańców Gminy. Odpady z terenu Gminy są gromadzone i usuwane 

w systemie workowym. Segregacja obejmuje: makulaturę, tworzywa sztuczne, 

metale, stłuczkę szklaną kolorową, stłuczkę szklaną białą. Zbiórkę i transport 

odpadów prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kołaczycach. 

Posegregowane wstępnie odpady są wywożone na tymczasową stację segregacji 

odpadów, tworzywa sztuczne podzielone na PE, PS, PP, podobnie jak makulatura 

są belowane. Tak przygotowane surowce są magazynowane w wiatach do czasu 

zebrania odpowiedniej ilości i wywozu do odbiorców. Pozostałe odpady od 

mieszkańców po wtórnej segregacji oraz odpady nie nadające się do odzysku są 

gromadzone w wydzielonej, zamkniętej wiacie lub kontenerze i okresowo 

wywożone na składowisko odpadów. 

 

5.4. System dostaw energii elektrycznej 

Gmina Kołaczyce posiada dobre wyposażenie w sieć średnich i niskich napięć 

o wymaganym standardzie. Gminę w zakresie dostaw energii elektrycznej 

obsługuje Rejon Energetyczny Jasło - Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego 

S.A. Zasilanie gminy odbywa się liniami elektroenergetycznymi wysokiego 

napięcia 110 kV i średniego napięcia 15 kV poprzez 44 stacje transformatorowe 

ŚN/nn, co w pełni pokrywa istniejące ogólne zapotrzebowanie oraz zapewnia 

niezbędną rezerwę. Przestrzenny rozkład źródeł mocy (stacji) wymagać jednak 

będzie w miarę wzrostu zapotrzebowania istniejących odbiorców i pojawiania się 

nowych, rozbudowy i modernizacji. 
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5.5. Gazyfikacja 

Poziom gazyfikacji i elektryfikacji w Gminie Kołaczyce jest dosyć dobry. 

Aktualnie liczba instalacji gazowych w Gminie wynosi 1864, dostęp do gazu ma 

8388 mieszkańców. 

 

5.6. Telefonizacja 

Usługi telekomunikacyjne na terenie całej gminy Kołaczyce głównie 

świadczy Telekomunikacja Polska S.A. oraz TELGAM.  Miejscowość objęta jest 

zasięgiem telefonii komórkowej oraz dostępem do sieci internetowej. 

 

5.7. Stan systemu komunikacji  

Na terenie Kołaczyc układ podstawowy sieci komunikacyjnej stanowi droga 

krajowa nr 73 Jasło-Wiśniówka. Droga krajowa przebiega z południa na północ, 

tworząc wiele skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi bez ustalonych 

i wyznaczonych kanałów ruchu np. prawoskrętów lub lewoskrętów, co powoduje 

ogromne utrudnienia i wzrost zagrożenia bezpieczeństwa drogowego szczególnie 

w rejonach rolniczych i w centrum miejscowości. 

Istotnymi problemami w zakresie drogownictwa są: 

- wysoki stopień degradacji technicznej infrastruktury komunikacyjnej; 

- rosnący ruch drogowy; 

- zmniejszające się bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

- zagrożenia dla ruchu pieszych; 

- ograniczone środki finansowe niezbędne do realizacji inwestycji 

komunikacyjnych. 

 

Na terenie miejscowości w obecnej chwili jest niewiele miejsc 

parkingowych. Znajdują się one przeważnie przy obiektach użyteczności 

publicznej jak i obiektach, w których oferowane są usługi. Ze względu na 

znacznie wzrastający ruch – szczególnie w Rynku - konieczne jest wyznaczenie 

większej liczby niedużych parkingów czy miejsc postojowych. 

 

5.8. Zaopatrzenie w wodę 

 Większość gospodarstw domowych zaopatruje się w wodę ze studni 

kopanych. Nie jest znana jakość wody z tych ujęć. Na terenie Gminy Kołaczyce 
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znajduje się jedno ujęcie wody. Jest to ujęcie wód podziemnych, składające się 

z czterech studni głębinowych. Z ujęcia tego korzystają mieszkańcy Kołaczyc 

i Nawsia Kołaczyckiego. Stacja uzdatniania wody znajduje się około 3 km od 

Kołaczyc w miejscowości Krajowice. Po procesie uzdatniania (usuwanie żelaza 

i manganu) woda tłoczona jest do zbiornika wody czystej, następnie do kolejnego 

zbiornika o pojemności 2 x 150 m3, z którego grawitacyjnie spływa do sieci 

przesyłowej PVC Dn 160. Całkowita długość sieci wodociągowej wynosi 21 km. 

W okresach suszy notuje się niedobory wody szczególnie ze studni 

kopanych. W związku z tym niezbędne będzie podjęcie stosownych decyzji 

zmierzających do rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi. 

 

5.9. Zasoby mieszkaniowe w gminie 

Istotnym wskaźnikiem jest charakterystyka zasobów mieszkaniowych. 

Analizując strukturę własności mieszkań w Gminie Kołaczyce można zauważyć, 

że właścicielem 99% mieszkań są osoby fizyczne, a zaledwie 1% stanowi 

własność Skarbu Państwa, zakładów pracy, gminy bądź innych podmiotów. 

 

Tabela 2. Zasoby mieszkaniowe w Gminie Kołaczyce 

Mieszkania zamieszkałe 

Izby w tys. 

Powierzchnia 

użytkowa 

mieszkań  

w tys. m2 

Przeciętna 

powierzchnia 

użytkowa mieszkań 

w m2 dla 1 

mieszkania Razem 

w tym 

zamieszkałe 

na stałe  

w mieszkaniach zamieszkanych na stale 

 

1983 1876 7 954 168 505 85,4 

 Źródło danych: Urząd Miejski Kołaczyce - PRL 
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Tabela 3. Podstawowe wskaźniki warunków mieszkaniowych  

Przeciętna liczba 

Przeciętna powierzchnia 

użytkowa na jedną osobę 

w m2 

Izb w jednym 

 mieszkaniu 

Osób  

w jednym 

mieszkaniu 

Gospodarstw 

domowych 

w jednym 

mieszkaniu 

w mieszkaniach zamieszkałych na stałe 

4,03 4,34 1,10 19,7 

 Źródło danych: Urząd Miejski Kołaczyce - PRL 

 

Wskaźniki warunków mieszkaniowych w większości gmin powiatu 

jasielskiego są bardzo zbliżone do siebie. Średnio około 4 osoby żyją 

w mieszkaniach składających się z 4 izb, przy czym na 1 osobę przypada średnio 

19,7 m2 powierzchni użytkowej mieszkania. Liczba nowych budynków ciągle 

rośnie. 

 

6. Infrastruktura ekonomiczna 

Infrastruktura finansowa na terenie Gminy Kołaczyce, podobnie jak 

w większości gmin wiejskich w województwie podkarpackim, jest bardzo słabo 

rozwinięta. Działa Bank Spółdzielczy, który prowadzi obsługę finansowo-

kredytową jednostek gospodarczych i osób fizycznych. W Banku można uzyskać 

kredyty na cele konsumpcyjne, rolnicze, rolniczo-preferencyjne, inwestycyjne dla 

działalności gospodarczej oraz obrotowe w ramach działalności gospodarczej, 

jednak jego możliwości finansowe są ograniczone, a o większe sumy kredytów 

klienci muszą zabiegać w innych bankach. Ponadto obsługę finansową prowadz i 

placówka pocztowa w Kołaczycach. 

 

7. Sfera gospodarcza 

 

7.1. Rolnictwo 

Rolnictwo jest podstawową działalnością gospodarczą na terenie całej Gminy 

Kołaczyce. Wynika to głównie z dużej liczby gospodarstw rolnych, tradycji oraz 

niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Wiele osób prowadzących te małe, często 

z niewielkim udziałem produkcji towarowej gospodarstwa, robi to ponieważ nie 

ma alternatywnego sposobu zarobkowania. Wiele tych gospodarstw ma charakter 
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socjalny dostarczając jedynie produktów na samozaopatrzenie rodziny 

właściciela. Około 84,6% obszaru gminy stanowią użytki rolne. Jednak jakość 

gleb, warunki klimatyczne oraz wysokofalista rzeźba terenu gminy znacznie 

utrudniają działalność rolnikom.  

Wśród przyczyn niskiej towarowości wymienić można znaczne rozdrobnienie 

gospodarstw z równoczesnym podejmowaniem gałęzi produkcji 

charakterystycznych (wskazanych) dla gospodarstw o dużych powierzchniach 

tj. zbóż i ziemniaków. Powoduje to wysokie koszty produkcji i uniemożliwia 

przygotowanie partii towarów w ilości oczekiwanej przez rynek. 

W sytuacji gdy dominują małe gospodarstwa oraz występuje nadmiar siły 

roboczej zasadne byłoby podejmowanie kierunków intensywnych np. produkcja 

owoców i warzyw. Kierunki te kiedyś były nieomal powszechne, gdy obszar 

gminy stanowił zaplecze surowcowe dla Zakładu Przetwórstwa Owocowo-

Warzywnego „Pektowin” w Jaśle. Obecnie warzywa i owoce produkowane są 

w niewielkich ilościach, głównie na własne potrzeby. Uprawy warzyw zajmują 

w Gminie Kołaczyce 33 ha. Ważnym atutem przemawiającym za tego typu 

działalnością jest również bliskość dużego miasta – Jasła – jako potencjalnego 

rynku dla warzyw i owoców świeżych. Nie jest również rozwinięty rynek tzw. 

sprzedaży bezpośredniej w sytuacji gdy coraz więcej osób rezygnuje 

z samodzielnego uprawiania wszystkich asortymentów owoców czy warzyw, 

nawet posiadając własne gospodarstwa.  

Inną z przyczyn trudnej sytuacji na wsi jest postępująca dekapitalizacja 

sprzętu technicznego i obiektów gospodarskich.  

Na terenie gminy działają dwa zakłady przetwórcze – piekarnia oraz 

masarnia należące do prywatnych właścicieli.  

W zakresie produkcji zwierzęcej dominującymi gatunkami są drób, króliki, 

bydło i trzoda chlewna – w większości na samozaopatrzenie. W zakresie chowu 

bydła wskaźnik ilości sztuk dużych na 100 ha osiąga średni poziom (38 szt.).  

 

7.2. Działalność gospodarcza 

 

Rozwój przedsiębiorczości na terenie Kołaczyc odpowiada tendencjom 

charakterystycznym dla całego województwa podkarpackiego. Trudne warunki 

ekonomiczne - wysoka konkurencja, brak lub ograniczone rynki zbytu, 

ograniczony dostęp do kapitału inwestycyjnego oraz brak fachowego doradztwa 
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utrudniają podejmowanie własnej działalności gospodarczej. Corocznie powstaje 

w gminie kilkadziesiąt nowych podmiotów gospodarczych, niestety wiele z nich 

jest też likwidowanych (Ewidencja Działalności Gospodarczej). Zjawiskiem 

pozytywnym i rokującym na przyszłość jest przewaga liczby podmiotów 

nowopowstających nad liczbą podmiotów likwidowanych. 

  

7.3. Turystyka 

Ciekawe walory historyczne, urozmaicone ukształtowanie terenu oraz 

bogactwo przyrody zachęca do uprawiania rekreacji, turystyki, w tym rowerowej, 

organizowania polowań. Przepływająca przez gminę Wisłoka stwarza dobre 

warunki do uprawiania rekreacji i wędkarstwa. W ostatnich latach odnotowano 

wzrost znaczenia lokalnej turystyki i agroturystyki w Gminie Kołaczyce. Wynika 

to z walorów przyrodniczych oraz licznych atrakcji turystycznych gminy. Bazę 

noclegową w Gminie Kołaczyce i najbliższej okolicy tworzą: 

- Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach, 

- Pokoje gościnne w restauracji „Pod Skałą” w Krajowicach, 

- Pokoje gościnne w restauracji „Pod Goleszem” w Jaśle. 

 Przez teren gminy przebiega kilka bardzo ciekawych ścieżek turystycznych, 

na trasie których można zwiedzać i podziwiać zabytki przyrody i kultury:  

- Kołaczyce - Gogołów – Bardo;  

- Kołaczyce - Ujazd – Liwocz;  

- Przybówka - Krajowice - Trzcinica - Skołyszyn - Święcany. 

Trasa Przybówka - Krajowice - Trzcinica - Skołyszyn - Święcany zachęca 

turystów do zwiedzania: kościołów, dworków, prehistorycznych osad, kurhanów, 

cmentarzy wojennych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, terenów 

wspinaczkowych (Skałki Krajowice). Jest to spacerowy, międzygminny szlak 

liczący 56 km, oznaczony jest przez kwadraty podzielone na dwa trójkąty: 

czerwony u dołu i biały u góry oraz strzałki kierunkowe. Czas przejścia tego 

szlaku wynosi 17 godzin. Trasa jest dość długa, dlatego można wędrować na 

wybranych przez siebie odcinkach lub zrezygnować w wybranym przez siebie 

miejscu. 

 

8. Potencjał społeczny 
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8.1. Kapitał społeczny i ludzki  

W Kołaczycach istnieje i działa na terenie całej gminy kilka organizacji 

kulturalnych. Jednym z nich to Klub Seniora, który swoje spotkania organizuje 

w sali nad remizą.  

 Ponadto na terenie miejscowości działa Stowarzyszenie Miłośników 

Kołaczyc oraz Miejski Klub Sportowy „Ostoja”. Działalność kulturalno- oświatową 

i rozrywkową wspiera również Ochotnicza Straż Pożarna założona w 1885r. Co 

roku przygotowywany jest pokaz umiejętności strażaków w posługiwaniu się 

sprzętem specjalistycznym oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy dla osób 

poszkodowanych w  wypadkach. Do innych zadań OSP należy również pomoc 

w organizacji oraz zabezpieczaniu imprez masowych 

 

8.2. Opieka społeczna  

Społeczno-ekonomiczne różnicowanie się społeczeństwa wywołuje wzrost 

zapotrzebowania na usługi opiekuńcze. Z roku na rok systematycznie rośnie 

liczba rodzin kwalifikujących się do pomocy finansowej. Wzrost wydatków na 

opiekę społeczną wynika nie tylko z ubóstwa. Funkcjonują również programy 

rządowe, mające na celu ochronę poziomu życia rodzin. Uwarunkowania 

ustawowe przesunęły pewne grupy osób z urzędów pracy, gdzie pobierały zasiłek 

dla bezrobotnych, do Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, które obejmują 

ich gwarantowanymi zasiłkami okresowymi.  

Najczęstszym powodem przyznawania pomocy w formie pieniężnej czy 

naturze jest obecnie trudna sytuacja materialna rodzin dotkniętych bezrobociem. 

Dla wielu tych rodzin jest to jedyne źródło utrzymania. Podobnie długotrwała 

choroba i niepełnosprawność to jedne z ważniejszych przyczyn objęcia pomocą 

społeczną. Zjawisko to dotyczy w większości osób starszych, przeważnie 

rencistów i emerytów. 

Z rozeznania GOPS wynika, że w wielu rodzinach występuje bezradność 

w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, czy w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego. Pracownicy GOPS zwracają uwagę na kolejny, ważki problem – 

niedożywienie dzieci i młodzieży szkolnej. Sytuacja jest na tyle poważna, że 

widzą oni potrzebę objęcia dożywianiem dzieci we wszystkich szkołach 

podstawowych i gimnazjach. 

Innym zgłaszanym przez GOPS problemem społecznym o trudnych do 

przewidzenia skutkach, jest uzależnienie się części rodzin korzystających 
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z częstej pomocy i zatracanie własnej aktywności oraz inwencji w rozwiązywaniu 

trudnych problemów życiowych i ekonomicznych. 

 

8.3. Edukacja na terenie gminy Kołaczyce 

Na terenie Gminy Kołaczyce bazę wychowawczo – oświatową stanowią: 

- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach, 

- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sieklówce, 

- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy, 

- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sowinie, 

- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lublicy, 

- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krajowicach, 

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach, 

- Gminne Przedszkole w Kołaczycach. 

Głównym problemem w zakresie szkolnictwa w Gminie Kołaczyce jest 

dysponowanie niewielkimi środkami na bieżące utrzymanie szkół, remonty oraz 

inwestycje. 

 

8.4. Kultura  

Życie kulturalne Gminy Kołaczyce rozwija się zaledwie w kilku placówkach. 

Na terenie Gminy działa Gminne Centrum Kultury zs. w Bieździedzy oraz jego 

oddziały we wszystkich miejscowościach, a także remizy Ochotniczych Straży 

Pożarnych.  

W działalności Domów Kultury i świetlic wiejskich przeważają prace 

związane z organizowaniem imprez rozrywkowych: zabawy, dyskoteki, gry 

sportowe. Praktykowane jest wypożyczanie sal na wesela i imprezy 

okolicznościowe. Świetlice często są miejscem narad i zebrań wiejskich.  

Na terenie Kołaczyc działa Stowarzyszenie Miłośników Kołaczyc, które 

powstało w 1979 roku. Stowarzyszenie przyczyniło się do założenia „Izby 

pamięci” w której zgromadzono ginący sprzęt dawnych i obecnych gospodarstw 

domowych, narzędzia i wyroby warsztatów rzemieślniczych, stroje i ubiory 

mieszczan, wojska, straży, instrumenty muzyczne, obrazy, zdjęcia, książki i inne 

unikalne znaleziska. W ciągu lat istnienia Stowarzyszenia zbiory te wzbogacane 

są o coraz to nowe okazy. Izba pamięci jest często zwiedzana przez wycieczki 

szkolne i pojedyncze osoby. Inną ważną inicjatywą Stowarzyszenia, była budowa 

pomnika ku czci rodaków poległych i pomordowanych w obu wojnach światowych 
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oraz roztoczenie opieki nad pomnikami, kapliczkami i figurami przydrożnymi, 

rozsianymi po całej okolicy. 

 

8.5. Ochrona zdrowia 

Na obszarze Gminy Kołaczyce działają trzy ośrodki zdrowia, dwa z nich 

znajdują się w Kołaczycach oraz jeden w Sieklówce. Najbliższy szpital 

i pogotowie ratunkowe znajdują się w odległym o 10 km Jaśle. 

Ilość, wielkość, oraz wyposażenie specjalistycznych placówek zdrowia, 

ilość zatrudnionej w nich kadry wpływają niekorzystnie na poziom i zakres usług 

medycznych w gminie. 

Przychodnia zapewnia mieszkańcom gminy: 

- badania, leczenie i poradę lekarską, 

- badania diagnostyczne w zakresie analiz wykonywanych w celu rozpoznania 

stanu zdrowia,  

- leczenie ambulatoryjne lub w domu chorego,  

- świadczenia pielęgniarskie,  

- wszelkiego rodzaju opiekę profilaktyczną,  

- orzeczenie o stanie zdrowia, 

- podstawowe świadczenia lekarza stomatologa. 

 

 



Plan Odnowy Miejscowości Kołaczyce 2010 – 2016 

 23 

III. ANALIZA SWOT 

 

Sfera społeczna – jakość życia, tożsamość i wartości życia wiejskiego 
 

Czynniki sprzyjające rozwojowi Czynniki niesprzyjające rozwojowi 

Czynniki rozwojowe wewnętrzne Kołaczyc 

Atuty Słabości 

bardzo stary rodowód miejscowości, 

bogata historia 

utrzymujący się od wielu lat wysoki 

poziom bezrobocia, szczególnie wśród 

osób z wykształceniem gimnazjalnym  
i poniżej, zasadniczym zawodowym 

oraz średnim i policealnym oraz wśród 

ludzi młodych 

dobre położenie miejscowości – wzdłuż 
drogi Jasło – Wiśniówka 

ograniczony rynek pracy 

dobre połączenia komunikacyjne: PKS 

w Jaśle, Miejska Komunikacja 

Samochodowa w Jaśle, Prywatny 
Przewóz Osób 

bardzo wysoki udział osób 

utrzymujących się z niezarobkowych 

źródeł utrzymania 

rozwinięta prywatna baza 

mieszkaniowa 

ograniczone możliwości gminy w 

zakresie bieżącego utrzymania bazy 

szkolnej w Kołaczycach 

dobry dostęp do sieci kanalizacyjnej niska świadomość ekologiczna 

mieszkańców 

uregulowana gospodarka odpadami odpływ młodych ludzi poza 

miejscowość 

działający Zakład Gospodarki 

Komunalnej sp. z o.o. w Kołaczycach 

przypadki powodzi i podtopień terenów 

w dolinie Wisłoki – brak wałów 

przeciwpowodziowych na Wisłoce 

dobry poziom gazyfikacji, elektryfikacji 

wsi i telefonizacji wsi 

ograniczony dostęp mieszkańców do 

Internetu 

liczne, dość dobrze zachowane zabytki brak mieszkań komunalnych 

i socjalnych 

przepływająca rzeka Wisłoka występujące bariery architektoniczne 

rozwinięta oferta kulturalna  niewystarczająca ochrona obiektów 

zabytkowych 

bogaty księgozbiór biblioteki ograniczone możliwości rozwijania 
zainteresowań, uprawiania sportu 

i rekreacji 

wykwalifikowana kadra dydaktyczna 

w Zespołach Szkół Podstawowych 
i Gimnazjum 

postępujące ubożenie społeczeństwa 

działalność klubu sportowego „Ostoja” niski stopień wykorzystania istniejącej 

bazy kulturalnej 

organizacja cyklicznych imprez 
kulturalnych  

 

istniejąca baza sportowo – rekreacyjna   

działające Stowarzyszenie Miłośników 
Kołaczyc wspierające zachowanie 

tożsamości kulturowej 
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organizacja cyklicznych imprez 
sportowych 

 

jednostka OSP z tradycjami  

rosnące zainteresowanie mieszkańców 

podnoszeniem estetyki otoczenia 

 

Czynniki rozwojowe zewnętrzne w otoczeniu 

Szanse Zagrożenia 

dobrze rozwinięta komunikacja 

pasażerska z Jasłem 

wysoka wypadkowość na drodze 

krajowej Nr 73 relacji Jasło-Wiśniówka, 
przebiegającej przez centrum Kołaczyc 

bliskość ośrodków kształcenia 

ponadgimnazjalnego i wyższego – 

Jasło, Krosno 

rosnące natężenie ruchu, szczególnie 

na drodze krajowej   

wzrost zainteresowania czynnym 

wypoczynkiem 

ograniczone środki finansowe na 

rozwój kultury 

dostępne zewnętrzne środki pomocy na 
wspieranie przedsiębiorczości i rozwój 

zasobów ludzkich 

odległe terminy budowy zapory wodnej 
na Wisłoce w Kątach – wysokie 

zagrożenie powodziami 

rosnące zainteresowanie walorami 

krajoznawczo-przyrodniczymi wsi  
i gminy 

 

duży udział mieszkańców sąsiednich 

miejscowości i przyjezdnych  

w organizowanych imprezach 
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Sfera potencjałów – standard życia 

  

Czynniki sprzyjające rozwojowi Czynniki niesprzyjające rozwojowi 

Czynniki rozwojowe wewnętrzne Kołaczyc 

Atuty Słabości 

wysokie walory widokowe sylwety 

założenia małomiasteczkowego 

Kołaczyc 

nieestetyczne, częściowo 

zdewastowane  zabytkowe kamienice 

w Rynku 

zasoby wody czystej – zbiornik 

podziemny rzeki Wisłoki 

zanieczyszczenie wód płynących 

ściekami komunalnymi  

uczestnictwo gminy w „Programie 

poprawy czystości w zlewni rzeki 
Wisłoki” 

brak własnego wysypiska śmieci – 

wysokie koszty wywozu śmieci na 
wysypisko  

obszar czysty ekologicznie zły stan techniczny dróg szczególnie 

gminnych i powiatowych 

funkcjonujący w gminie Zakład 

Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 

niebezpieczne ciągi dla pieszych – brak 

chodników lub wyeksploatowane 

dobrze rozwinięta sieć dróg niekorzystne ukształtowanie terenu 

podrażające koszty inwestycji 
infrastrukturalnych 

dobre warunki do uprawiania sportu, 

rekreacji i turystyki  

miejscowość nie przygotowana do 

obsługi ruchu turystycznego: 

nierozwinięte usługi towarzyszące, 
nierozwinięta infrastruktura 

rekreacyjna i turystyczna 

dobry dostęp do telefonii stacjonarnej  

i bezprzewodowej 

niekorzystne warunki geograficzne 

utrudniające i podrażające koszty 
utrzymania dróg 

stanowiska archeologiczne wpisane  

w rejestr zabytków 

zły stan techniczny części zabytków 

dostęp na terenie gminy do 
szkolnictwa ponadgimnazjalnego  

przypadki zanieczyszczenia cieków 
wodnych ściekami komunalnymi 

powszechny dostęp do gazu sieciowego niedostateczne środki finansowe na 

inwestycje infrastrukturalne 

częściowe zwodociągowanie wsi mała przepustowość dróg gminnych 

duże, udokumentowane zasoby 

kruszyw w dolinie Wisłoki 

dzikie wysypiska śmieci 

rozwinięta sieć kanalizacyjna oraz 
funkcjonująca oczyszczalnia ścieków 

wyeksploatowane oświetlenie centrum 
miejscowości 

uporządkowana gospodarka odpadami 

– wywóz odpadów 

niewystarczające powierzchnie miejsc 

do parkowania, szczególnie w centrum 

miejscowości 

 brak wolnych terenów pod parkingi 

 niewystarczająco rozwinięta baza 

sportowo – rekreacyjna 

 wysoka kwasowość gleb – ponad 50% 
wymaga natychmiastowego 

wapnowania 

 niskie dochody mieszkańców 
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 wyeksploatowana oczyszczalnia 
ścieków 

 spadek dynamiki przyrostu naturalnego 

 ogólnie niski poziom wykształcenia 

 niedobory w wyposażeniu 
szkoły/gimnazjum w sprzęt 

dydaktyczny  

 mała aktywność społeczna na rzecz 

ochrony środowiska 

 uzależnienie się części rodzin od 

pomocy społecznej 

 skromny rynek na usługi miejscowej 

ludności 

Czynniki rozwojowe zewnętrzne w otoczeniu 

Szanse Zagrożenia 

łatwy dostęp do szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego i wyższego  

w Jaśle i Krośnie 

duże i rosnące natężenie ruchu na 
drogach (szczególnie na drodze 

krajowej) – wzrost poziomu hałasu, 

zanieczyszczeń, zagrożenia 

wypadkami,   

zbiorniki wodne (poeksploatacyjne)  

w sąsiedztwie - rozwój rekreacji, 

wędkarstwa 

odległa perspektywa budowy 

obwodnicy Kołaczyc 

funkcjonowanie „Programu poprawy 
czystości w zlewni rzeki Wisłoki” – 

możliwość korzystania z Funduszu 

Spójności 

wysokie koszty inwestycji 
infrastrukturalnych 

działające organizacje proekologiczne - 
rosnące zainteresowanie ochroną 

środowiska 

mała dostępność środków pomocowych 
– skomplikowane procedury, 

ograniczone środki 

 wyeksploatowane drogi powiatowe, 

wojewódzkie i krajowe 

 duża trudność w koordynacji działań 

różnych właścicieli infrastruktury  

i obiektów zabytkowych 
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Sfera gospodarcza - byt 
 

Czynniki sprzyjające rozwojowi Czynniki niesprzyjające rozwojowi 

Czynniki rozwojowe wewnętrzne Kołaczyc 

Atuty Słabości 

funkcjonujący w miejscowości Bank 

Spółdzielczy 

rodzinny charakter podmiotów 

gospodarczych zatrudniających 

zaledwie 1-2 osoby 

stabilna sytuacja zatrudnieniowa  
w instytucjach państwowych  

i samorządowych 

niski udział działalności produkcyjnej  
w ogólnej liczbie podmiotów 

gospodarczych   

korzystne warunki klimatyczne dla 

produkcji rolnej 

rolniczy charakter miejscowości przy 

jednoczesnym rozdrobnieniu 
gospodarstw rolnych 

znaczne zasoby pracy niska efektywność produkcji rolniczej  

uwzględnianie przez UG w planach 
przestrzennego zagospodarowania 

gminy terenów na cele działalności 

usługowej 

mała towarowość produkcji rolniczej 

rozwijający się sektor małych  
i średnich przedsiębiorstw 

ograniczony dostęp do kapitału 
inwestycyjnego 

czyste środowisko naturalne – dobre 

warunki do rozwoju działalności 

w oparciu o wykorzystanie walorów 
turystycznych miejscowości i gminy 

mała aktywność społeczeństwa  

w zakresie podejmowania działalności 

gospodarczej na własny rachunek 

 słaba kondycja ekonomiczna 

większości podmiotów gospodarczych 

 ograniczony kapitał na inwestycje  
w działalności gospodarczej 

 ograniczony lokalny rynek zbytu 

 słabo rozwinięta baza gastronomiczno-

noclegowa 

 brak lokalnej bazy przetwórczej 

produktów rolnych w miejscowości 

i w gminie 

 ograniczona promocja oferty 
inwestycyjnej i turystycznej 

miejscowości  

 postępujące rozdrobnienie własności 

 niewystarczające kwalifikacje 

zawodowe znacznej części osób 

poszukujących pracy 

 niewystarczające zaplecze do 
organizacji imprez kulturalnych 

i sportowych 

 niedostatecznie rozwinięta 

infrastruktura rekreacyjna 
i okołoturystyczna 

 niedostateczna baza do uprawiania 

sportów 

 niedostateczna przedsiębiorczość 
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mieszkańców 

 niedobór kapitału na uruchomienie 

produkcji 

 niedobór terenów pod prowadzenie 

działalności usługowej 

Czynniki rozwojowe zewnętrzne w otoczeniu 

Szanse Zagrożenia 

bliski rynek zbytu (Jasło) dla produkcji 
rolnej i innej 

wysoka konkurencja ze strony firm 
handlowych i usługowych z pobliskiego 

Jasła 

rosnące znaczenie lokalnej turystyki 

i agroturystyki 

ograniczone możliwości wspierania 

przedsiębiorców przez Gminę 

rosnące zainteresowanie aktywnym 

wypoczynkiem 

ograniczone możliwości 

„przyciągnięcia” inwestorów 

zewnętrznych 

bliskość dużych miast i przejść 
granicznych 

brak długofalowej polityki gospodarczej 
gminy 

wzrastające zainteresowanie żywnością 

produkowaną metodami ekologicznymi 

utrudniony dostęp do środków 

pomocowych 

dostępność funduszy pomocowych na 
podejmowanie i rozwój działalności 

gospodarczej i rolniczej 

wysokie koszty utworzenia 
i utrzymania stanowisk pracy 

 

 

IV. WIZJA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI 

 

Wizja to opis głównych pól aktywności w przyszłości, stanowiący 

najogólniejszy cel społeczności lokalnej.  

 Wizję Kołaczyc określono w perspektywie do roku 2016. 

 

Społeczność lokalna Kołaczyc w roku 2016: 

„Nasza pracowitość i umiejętne gospodarowanie posiadanymi 

zasobami służą rozwojowi Kołaczyc, tworzeniu najlepszych warunków 

zamieszkiwania, wypoczynku oraz przekazaniu następnym pokoleniom 

naszych wartości kulturowych”. 

 

Wizja jest zapisem woli mieszkańców i ich deklaracją wspólnego 

urzeczywistniania nakreślonych celów. Wizja w swej istocie łączy wszystkie 

środowiska, siły i osoby na rzecz jej realizacji, jednak bez wskazywania 

sposobów i środków. Te zapewne będą wypadkową aspiracji, doświadczeń 

i pomysłowości mieszkańców i ośrodków decyzyjnych wcielających ją w życie. 
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V. PLAN DŁUGOTERMINOWY 

 

1. Priorytety: 

- Budowa i modernizacja infrastruktury; 

- Poprawa poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych 

i kulturalnych mieszkańców; 

- Zachowanie dziedzictwa kulturowego; 

- Podniesienie atrakcyjności turystycznej; 

- Rozwój przedsiębiorczości; 

- Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej; 

- Kultywowanie tradycji i wartości lokalnych. 

 

2. Uzasadnienie 

 

Rozwój infrastruktury technicznej ma decydujące znaczenie dla powodzenia 

programów rozwoju obszarów wiejskich. Od poziomu rozwoju infrastruktury 

technicznej zależy to, jak będzie rozwijała się lokalna gospodarka i jak będą 

zaspokajane potrzeby społeczne mieszkańców. Znalazło to swoje 

odzwierciedlenie w Planie Odnowy Miejscowości Kołaczyce. Wymaga to 

koncentracji środków na rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej 

i społecznej. W celu zapewnienia stałego wzrostu jakości życia oraz dostosowania 

do standardów UE niezbędne jest zwiększenie poziomu wydatków szczególnie na 

inwestycje infrastrukturalne z zakresu ochrony środowiska i rozwoju 

infrastruktury społecznej. 

Bogate dziedzictwo kulturowe, liczne zabytki są elementem warunkującym 

atrakcyjność turystyczną miejscowości. Obok walorów estetyczno – poznawczych 

wzbogacają one życie kulturalne. Życie kulturalne, tak jak sportowe oraz 

turystyka i rekreacja mogą być ważnym elementem funkcjonowania 

miejscowości. Umożliwiają spędzenie wolnego czasu w sposób zorganizowany, 

stanowiąc atrakcję zarówno dla mieszkańców, jak i gości przebywających 

w Kołaczycach. 

Bardzo ważnym elementem kształtującym warunki życia mieszkańców 

obszarów wiejskich i wiejsko – miejskich odpowiadające standardom 

cywilizacyjnym i pozwalające mieszkańcom realizować ich cele ekonomiczne, jest 
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stworzenie im warunków do aktywnego uczestnictwa w gospodarczym życiu 

miejscowości i gminy. 

Trudna sytuacja na rynku pracy, wysokie bezrobocie należy do ważnych 

problemów społecznych i gospodarczych miejscowości. Realizacja priorytetów 

wymagać będzie koncentracji na rozszerzeniu zakresu stosowanych metod 

przeciwdziałania bezrobociu oraz na zapewnieniu warunków wdrażania nowych 

metod i technik pracy, a także na dostosowaniu społeczności do ery 

społeczeństwa informacyjnego. 

Ważnym zadaniem władz samorządowych i społeczności lokalnej będzie 

wspieranie wszelkich inicjatyw, służących rozwojowi Kołaczyc i ułatwiających 

podejmowanie inwestycji. 

Realizacja wszystkich powyższych priorytetów wymagać będzie mobilizacji 

mieszkańców do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków i jakości 

życia. Aktywność mieszkańców w kierunku podejmowania działań wspierających 

rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny miejscowości będzie warunkiem 

krytycznym dla realizacji priorytetów niniejszego planu. 

 

3. Cele 

 

Realizacja priorytetów rozwojowych wymaga osiągnięcia celów 

długofalowych, które zgodne są z oczekiwaniami mieszkańców, jednocześnie 

będąc zgodnymi z najważniejszymi dokumentami planistycznymi gminy 

tj. Strategią Rozwoju Gminy, Planem Rozwoju Lokalnego Gminy oraz Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Poniżej 

zaprezentowano cele sformułowane w trzech sferach życia lokalnej społeczności, 

jaką stanowią mieszkańcy Kołaczyc oraz projekty realizacji projektów w latach 

2010-2016. 
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4. Wykaz i harmonogram realizacji projektów na okres 2010-2016 

 

 

 

5. Szczegółowy opis realizacji operacji 
 

Celem operacji jest budowa ogólnodostępnego placu zabaw na terenie 

miejscowości. Budowa tego obiektu użyteczności publicznej przyczyni się do 

poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju infrastruktury związanej 

z wypoczynkiem, kulturą, turystyką. Plac zabaw zostanie wybudowany 

w centrum miejscowości. Obiekt będzie posiadał nawierzchnię żwirową o gr. 

0,30m i obejmował będzie plac zabaw z elementami zabawowo-sprawnościowymi 

oraz małą architekturę. Całość zostanie ogrodzona panelami systemowymi 

o wysokości 1,20 m. Na placu zabaw zostanie wydzielone siedem pól 

wyposażonych w zestaw zabawowy (wieża kwadratowa z daszkiem, wieża 

strażacka, zjeżdżalnia, most linowy, most wiszący, wejście linowe, koci grzbiet), 

huśtawka podwójna, huśtawka wagowa, piaskownica o wymiarach 2,5 m x 2,5m, 

Nazwa przedsięwzięcia 
Lata 

realizacji 

Wartość 

inwestycji 

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw  2010 79398,41 

Modernizacja i rozbudowa bazy rekreacyjno – 
sportowej na terenach „Ostoja” w Kołaczycach 

2011-2012 500.000,00 

Budowa chodnika przy drodze krajowej relacji Jasło – 

Wiśniówka w miejscowości Kołaczyce – Nawsie 

Kołaczyckie 

2012 260.686,00 

Remont sali nad remizą 2013 b. danych 

Remont kapliczek na terenie Kołaczyc  2014 150.000,00 

Modernizacja pomieszczeń biblioteki 2014 51.000,00 

Remont i nadbudowa budynku Izby Muzealnej 2016 1.500.000,00 

Rekultywacja dróg gminnych – dojazdowych do pól 2010-2016 b. danych 

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kołaczycach 2010-2016 b. danych 

Ogrodzenie ujęcia wody „Liczkówka” 2011 15.000,00 

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej 

Kołaczyce – Sieklówka w miejscowości Kołaczyce 

2013-2014 
100.000,00 

Budowa Gminnego Centrum Kultury w Kołaczycach 2011-2013 3.273.000,00 

Remont zegara na wierzy w Ratuszu. 2015 80.000,00 

Rozbudowa garaży na potrzeby OSP 2016 b. danych 

Modernizacja chodników w Kołaczycach 2014 b. danych 

Utworzenie ścieżki rowerowej oraz edukacyjno – 

przyrodniczej Kołaczyce – rezerwat „Golesz” – 
Podzamcze – Kołaczyce 

2015-2016 

2.400.000,00 

Utworzenie ścieżki rowerowej oraz edukacyjno – 

przyrodniczej Kołaczyce – rezerwat „Golesz” – 

Podzamcze – Kołaczyce – przez wieś Nawsie 
Kołaczyckie – „Liwocz” 

2015-2016 

3.500.000,00 
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małpi gaj (ściana wspinaczkowa, trapez, lina wspinaczkowa, drążki poprzeczne, 

wejście linowe), sprężynowiec - 2 szt. Wszystkie urządzenia zabawowe będą 

posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty oraz będą zamontowane 

z zachowaniem wymaganych stref bezpieczeństwa. W skład małej architektury 

wchodzą 4 ławki parkowe z oparciem, 2 kosze na śmieci oraz tablica 

informacyjna z regulaminem placu zabaw.  Realizacja operacji wpłynie na 

poprawę jakości życia mieszkańców, poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych 

oraz wzrost atrakcyjności obszarów wiejskich. 

 

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kpl 1 6 667,79    

2 NAWIERZCHNIA m2 360 19 757,58    

3 OGRODZENIE kpl 1 10 091,95    

4 CHODNIKI m2 15 3 061,51    

5 

URZĄDZENIA ZABAWOWE, ŁAWKI, 

KOSZE, TABLICA REGULAMINOWA kpl 1 39 819,58    

Suma  79 398,41    
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VI. ZARZĄDZANIE 

 

1. Wdrażanie 

Stworzenie systemu zarządzania realizacją Planu ma decydujący wpływ na 

utrzymanie wysokiej dynamiki w całym procesie wdrażania. Stopniowe 

wygasanie entuzjazmu towarzyszącego procesowi tworzenia Planu wśród 

samorządu i mieszkańców bez odpowiedniego systemu, mogłoby „doprowadzić 

Plan na półkę” z innymi, nieprzydatnymi dokumentami w dość krótkim czasie. 

System, o którym mowa to przede wszystkim: 

 doskonalenie istniejących i tworzenie nowych instrumentów realizacji,  

 monitorowanie realizacji celów i projektów, 

 zmiany i aktualizacja Planu. 

 

2. Instrumenty realizacji 

Instrumenty prawno -  administracyjne: 

Najważniejszym narzędziem realizacji planu jest budżet gminy. Stopniowe 

tworzenie budżetu zadaniowego powinno usprawnić zarządzanie środkami 

publicznymi oraz stworzyć czytelny obraz operacji finansowych 

przeprowadzanych przez Radę Miejską. Dynamika wdrażania Planu ma swoje 

odzwierciedlenie w kolejnych budżetach. Zadania wynikające z Planu realizowane 

ze środków budżetowych można stosunkowo łatwo zidentyfikować. 

 

Kolejnym instrumentem jest opracowane „Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kołaczyce” 

dokument szczególnie istotny podczas monitorowania stanu lokalnych zasobów 

oraz wynikające z niego plany miejscowe, za pomocą, których można kreować 

oczekiwany wizerunek miejscowości, lokować przedsięwzięcia według ustalonego 

porządku. 

 

2.1. Instrumenty ekonomiczne i rynkowe 

Uczestnictwo gminy/miejscowości w związkach celowych 

Tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości, wyzwalanie 

lokalnych inicjatyw gospodarczych jest instrumentem, który usatysfakcjonuje 
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mieszkańców pod względem rynkowym jak i ekonomicznym oraz przysporzy 

budżetowi kolejnych podatników. 

 

 

 

2.2. Instrumenty finansowe 

Stosowanie tak zwanego „montażu finansowego” przy dużych inwestycjach, 

to znaczy kumulacji środków pochodzących z różnych źródeł na realizację 

kolejnych zadań wynikających z planu. Stopniowe przechodzenie od 

konstruowania budżetu według dotychczasowych reguł do tworzenia budżetu 

zadaniowego. 

 

2.3. Instrumenty marketingowe 

Stworzenie odpowiedniego systemu marketingu miejscowości i gminy jako 

całości, (osiągnięcia samorządu, lokalnych przedsiębiorców, organizacji 

społecznych, mieszkańców i zasobów) ułatwi prowadzenie promocji wewnętrznej 

- skierowanej do mieszkańców miejscowości i gminy oraz promocji zewnętrznej.  

 

3. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej 

 

3.1. System monitorowania planu odnowy 

Monitoring wspomaga proces zarządzania i dostarcza informacji o postępie 

realizacji i efektywności wdrażania zadań wynikających z Planu - począwszy od 

pojedynczego projektu, poprzez cel i priorytet, a skończywszy na osiąganych 

efektach. W zależności od charakteru dostarczanych danych, monitoring dzielimy 

na rzeczowy i finansowy.  

3.2. Monitoring rzeczowy 

Monitoring rzeczowy dostarcza danych obrazujących postęp we wdrażaniu 

Planu oraz umożliwiających ocenę jego wykonania w odniesieniu do celów 

przyjętych w Planie.  

Dane skwantyfikowane, obrazujące postęp we wdrażaniu oraz rezultaty tych 

działań zostały podzielone na trzy kategorie: 
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Wskaźniki produktu 

Odnoszą się one do rzeczowych efektów działalności. Liczone są 

w jednostkach materialnych, np. długość nowo budowanych dróg; liczba 

budynków poddanych renowacji; ilość firm, które otrzymały pomoc, itp.  

Wskaźniki rezultatu 

Odpowiadają one bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym 

z wdrożenia Planu. Takie mierniki mogą przybierać formę wskaźników 

materialnych (skrócenie czasu podróży, liczba mieszkańców objętych selektywną 

zbiórką odpadów, liczba wypadków drogowych, itp.) lub finansowych 

(zwiększenie sprzedaży eksportowej firm objętych danym działaniem, 

zmniejszenie nakładów na bieżące remonty obiektów zabytkowych itp.). 

Wskaźniki oddziaływania 

Obrazują one konsekwencje Planu wykraczające poza natychmiastowe 

efekty dla bezpośrednich beneficjentów. Oddziaływanie może odnosić się do 

efektów związanych bezpośrednio z podjętym działaniem, chociaż pojawiających 

się po pewnym czasie (oddziaływanie bezpośrednie), jak i do efektów 

długookresowych, oddziałujących na szerszą populację i pośrednio tylko 

wynikających ze zrealizowanego działania (oddziaływanie pośrednie).  

Przykładowe wskaźniki oddziaływania to liczba innowacji wprowadzonych 

przez wsparte firmy czy instytucje w czasie 18 miesięcy po zakończeniu projektu 

(oddziaływanie bezpośrednie), czy wskaźnik zatrudnienia 24 miesiące od 

zakończenia realizacji projektu (oddziaływanie pośrednie). 

Monitoring finansowy 

Monitoring finansowy dostarcza danych dotyczących finansowych aspektów 

realizacji Planu, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania 

przeznaczonych na niego środków. Burmistrz prowadzi ciągły monitoring 

finansowy podjętych zadań, sporządza raporty, które prezentuje Radzie podczas 

kolejnych planowych Sesji Rady (wydatki poniesione w okresie objętym 

raportem, wydatki poniesione od początku realizacji zadania, stopień realizacji 

zadania %). 

 

3.3. Sposoby oceny planu odnowy 
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Ocena Planu prowadzona będzie na podstawie składanych raportów 

z prowadzonego monitoringu rzeczowego i finansowego, opisu rozbieżności, jeśli 

takie powstaną pomiędzy planem a wdrożeniem zadania oraz analizą przyczyn 

i skutków rozbieżności. Dodatkowo raporty zawierać będą informacje nt. postępu 

realizacji planu finansowego w okresie sprawozdawczym oraz prognozę, w tym 

zakresie na rok następny.  

 

3.4. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem 

publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi 

Podstawą prawną do współpracy samorządu Kołaczyc z organizacjami 

pozarządowymi jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873). Zasadniczą rolę, 

jaką będą pełnić we wdrażaniu Planu organizacje i podmioty to inicjowanie 

działań projektowych, realizacja projektów oraz wyrażanie opinii na temat 

podejmowanych i prowadzonych zadań inwestycyjnych. Istnieje także możliwość 

bezpośredniej realizacji zadań po spełnieniu warunków określonych w ustawie 

o zamówieniach publicznych. Współpraca z podmiotami i organizacjami we 

wdrażaniu Planu obejmować będzie zadania o zasięgu lokalnym i opierać się 

będzie na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 

efektywności, uczciwej konkurencji oraz jakości. W gminie podjęte zostaną prace 

nad możliwością tworzenia spółek partnerskich publiczno – prywatnych do 

realizacji zadań własnych gminy. Obszarem możliwym do współpracy to przede 

wszystkim tworzenie warunków i obsługa ruchu rekreacyjno – turystycznego na 

terenie gminy. 

 

3.5. Uspołecznienie procesu planowania i realizacji 

Społeczność lokalna Kołaczyc na zaproszenie władz samorządowych 

uczestniczyła w pracach nad niniejszym planem. Jak wynika z doświadczeń 

innych jednostek samorządu zazwyczaj uczestnicy prac nad planami rozwoju 

w swoich środowiskach stają się rzecznikami proponowanych w tych planach 

rozwiązań. 

O Planie Odnowy Miejscowości Kołaczyce 2010-2016 przyjętym do realizacji 

przez Samorząd Mieszkańców i Radę Gminy, jak również o rozpoczynanych 

zadaniach, ich przebiegu i zakończeniu wszyscy mieszkańcy będą szczegółowo 
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informowani. Informacje będą upowszechniane za pośrednictwem prasy 

regionalnej i lokalnej oraz zwyczajowo na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego oraz bezpośrednio przez władze gminy na różnego typu 

zebraniach z mieszkańcami.  


