UCHWAŁA NR XLII/417/2010
RADY GMINY TARNÓW
z dnia 22 stycznia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Koszyce Wielkie na
lata 2009 – 2015”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591, ze zm.), w związku
z § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14
lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (Dz. U. nr 38, poz. 220 ze zm.),
uwzględniając Uchwałę nr 2/2009 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Koszyce Wielkie z
dnia 25 września 2009 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Koszyce
Wielkie na lata 2009 – 2015, Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Koszyce Wielkie na lata 2009 –
2015”, w brzmieniu załącznika do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały nr XLII/417/2010
Rady Gminy Tarnów
z dnia 22 stycznia 2010 r.
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WPROWADZENIE
Celem

niniejszego

Planu

odnowy

miejscowości

jest

zapewnienie

zrównoważonego i trwałego rozwoju miejscowości Koszyce Wielkie. Dokument ten
opracowany przez samorząd miejscowości ma służyć poprawie jakości życia
obecnych i przyszłych mieszkańców miejscowości przy zaangażowaniu środków
pochodzących z budżetu gminnego oraz możliwych do pozyskania przez gminę
funduszy strukturalnych UE.
Przewidywane zmiany dotyczą poprawy wszystkich sfer życia mieszkańców poprzez
rozbudowę istniejącej infrastruktury komunikacyjnej, uporządkowania przestrzeni
publicznej, wybudowaniu miejsc służących rekreacji, umożliwienie uprawiania
różnych dziedzin sportu, pogłębianie integracji społeczeństwa.
Miejscowość Koszyce Wielkie zatraca swój rolniczy charakter przekształcając się w
typową podmiejską miejscowość. Zmiana charakteru wsi wymaga również zmian w
podejściu do jej zrównoważonego rozwoju mającego na celu z jednej strony

zapewnić spokój i bezpieczeństwo, z drugiej zaś sprostać potrzeba powstającym na
jej terenie zakładom, rozwijającej się działalności gospodarczej.
W swoim planie Rada Sołecka uwzględniła również potrzebę rozwoju i wyposażenia
bazy oświatowej.
Plan odnowy miejscowości ma odzwierciedlenie w „Strategii zrównoważonego
rozwoju Gminy Tarnów na lata 2008-2015” uchwalonej przez Radę Gminy Tranów
podczas sesji w dniu 28 lutego 2008 roku, „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów, który to dokument określa
możliwe do realizacji zadania wyznaczone w warunkach obecnie obowiązujących.
Plan odnowy miejscowości jest dokumentem, który winien ulegać modyfikacji tak
często, jak wymagać będą tego zmieniające się warunki ekonomiczno-społeczne,
oczekiwania mieszkańców i ogólne tendencje rozwojowe całej Gminy Tarnów.

Rada Sołecka
Koszyc Wielkich

I. Charakterystyka miejscowości Koszyce Wielkie
1. Położenie
Miejscowość Koszyce Wielkie położona jest w południowej części Gminy Tarnów.
Zajmuje powierzchnię 444,57 ha, co obszarowo sytuuje ją na 9 miejscu wśród 14
miejscowości wchodzących w skład Gminy Tarnów.
Od północy graniczy z miastem Tarnowem. Od strony wschodniej jej naturalną
granicą jest rzeka Biała, przez którą graniczy z miejscowościami Tarnowiec i
Nowodworze. Od południa wieś graniczy z miejscowością Koszyce Małe i Radlna.
Sąsiednimi miejscowościami do strony zachodniej są Zgłobice i Zbylitowska Góra.

POŁOŻENIE MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY TARNÓW

Źródło: zasoby własne gminy

Od strony północnej przez część miejscowości przebiega obwodnica Tarnowa
będąca częścią międzynarodowej trasy Nr 4. Głównym traktem komunikacyjnym wsi
jest droga powiatowa biegnąca z Tarnowa poprzez Zakliczyn do Nowego Sącza i
Krynicy.
Takie położenie miejscowości oraz jej dostępność komunikacyjna ze wszystkimi
miejscowościami wchodzącymi w skład gminy i siedzibą gminy Tarnów predysponuje
wieś do stania się centrum gminy, gdzie mogą być lokowane jej ośrodki kulturalne,
sportowo - rekreacyjne i oświatowe.
Niebagatelny wpływ na rozwój miejscowości ma również bezpośrednie sąsiedztwo
miasta, gdzie większość mieszkańców znajduje zatrudnienie. Młodzież uczy się w
szkołach ponadgimnazjalnych oraz studiuje w wyższych uczelniach zlokalizowanych
na terenie miasta. To bezpośrednie sąsiedztwo miasta sprawia, że rośnie
zainteresowanie mieszkańców miasta terenami pod zabudowę indywidualną,

przekształcając tę miejscowość z miejscowości typowo rolniczej w miejscowość o
zintensyfikowanej zabudowie tworzącej osiedla będące „sypialnią” miasta.
Charakterystyczną budowlą dla Koszyc Wielkich jest wznoszący się w pobliżu
obwodnicy kościół parafialny pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego oraz
kompleks budynków szkolnych przy ul Szkolnej 22.

2. Historia
Należy przypuszczać, że osadnictwo na terenie dzisiejszych Koszyc Wielkich zaczęło
się rozwijać w okresie neolitu, tak jak całe osadnictwo w okolicach Tarnowa, co
potwierdzają liczne znaleziska w dolinie Białej. Osiadła ludność zajmowała się
rolnictwem oraz korzystając z bogactwa wikliny znajdującej się wzdłuż rzeki
wyplataniem koszy. Stąd prawdopodobnie pochodzi dzisiejsza nazwa miejscowości.
W późniejszym okresie historia Koszyc Wielkich nierozerwalnie związana jest z
rodem Sanguszków, który to posiadał swoje włości na terenie dzisiejszej
miejscowości. Świadczyć mogą o tym stojące do dziś zabudowania stajenne,
czworak oraz budynek, w którym dzisiaj zlokalizowana jest Poczta.
W 1912 roku w Koszycach Wielkich powstała działająca do dziś Ochotnicza Straż
Pożarna, która otrzymała od ks. Sanguszki około 100 arową działkę wraz ze stawem.
Obecnie na tej działce stoją zabudowania remizy,
Działalność oświatowa na terenie Koszyc Wielkich datuje się na początek lat 20 XIX
w. Wcześniej młodzież uczęszczała do szkół na terenie Tarnowa. Budynek szkoły
zlokalizowany był przy dzisiejszej ul. Granicznej. Po wojnie nauka prowadzona była
w zaadaptowanych do tego celu zabudowaniach stajennych Sanguszków przy
dzisiejszej ul. Pocztowej, by w roku 1976 przenieść się do wybudowanego staraniem
mieszkańców budynku obecnej Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej.
Na początku lat 80 XX wieku rozpoczęto budowę kościoła parafialnego w Koszycach
Wielkich. Parafia ta skupia dzisiaj część mieszkańców Koszyc Wielkich. Pozostała
część mieszkańców należy do parafii w Koszycach Małych i parafii św. St. Kostki w
Tarnowie przy ul Pszennej.

3. Ludność

Systematyczny wzrost ludności Koszyc Wielkich jest konsekwencją nie tylko
przyrostu naturalnego, lecz również budową domów i osiedlaniem się na tym terenie
mieszkańców sąsiedniego miasta oraz miejscowości znacznie oddalonych od
Tarnowa.
Tab. 1 Udział ludności Koszyc Wielkich w ogólnej liczbie mieszkańców gminy

Wyszczególnienie

Koszyce Wielkie

1999

2001

2003

2005

2007

2007 : 1999
liczba
dynamika
ludności
w%

2231

2262

2353

2458

2560

329

114,75

Łączna liczba ludności Gminy
Tarnów

20990

21494

22043

22746

23283

2293

110,92

Procentowy udział ludności
Koszyc Wielkich w ogólnej
liczbie ludności Gminy Tarnów

10,63

10,52

10,67

10,81

11,00

14,35

Źródło: Dane własne UG Tarnów
Ludność Koszyc Wielkich liczy około 2560 osób, co stanowi 11 % ogółu ludności
gminy i z roku na rok wzrasta, a dynamika wzrostu jest znacznie wyższa od
przeciętnej dynamiki wzrostu ludności Gminy Tarnów. Gęstość zaludnienia wynosi
powyżej 5,8 mieszkańca na hektar, co stanowi jedno z najwyższych w gminie
gęstość zaludnienia.
Według stanu na dzień 31.12.2008 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy
zarejestrowanych było 113 osób bezrobotnych mieszkańców Koszyc Wielkich, w tym
63 kobiety. Zdecydowana większość bezrobotnych posiada status bezrobotnego bez
prawa do zasiłku.
Tab.2 Liczba bezrobotnych mieszkańców Koszyc Wielkich w podziale na grupy
wiekowe:
Grupa wiekowa

Liczba
bezrobotnych
mężczyzn

Liczba
bezrobotnych
kobiet

Ogółem

18 - 24 lata

16

20

36

25 - 34 lat

9

18

27

X

35 - 44 lata

10

16

26

45 - 54 lata

9

9

18

55-59 lat

6

0

6

60-64 lata

0

-----

0

RAZEM

50

63

113

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
Sytuacja ta sprawia, że kilkanaście rodzin korzysta z pomocy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, czerpiąc tam zasiłki stałe, okresowe lub celowe. Dzieci z tych
rodzin posiadają prawo do bezpłatnego korzystania z obiadów przygotowywanych w
stołówce szkolnej, które w całości refunduje Urząd Gminy Tarnów.

4. Rolnictwo i leśnictwo
Koszyce Wielkie to miejscowość, w której zdecydowana mniejszość gospodarstw
domowych prowadzi gospodarstwa rolne. Wiele rodzin posiada wprawdzie areał
ziemi powyżej 1 ha, który zalicza się do gospodarstw rolnych, ale znaczna część z
nich nie uprawia ziemi, pozostawiając ją odłogiem lub dzierżawi tę ziemię innym
gospodarstwom.

Bardzo

duży odsetek

mieszkańców

posiada

tylko

działki

siedliskowe usytuowane pod zabudową.
Część gospodarstw domowych prowadzi działalność rolniczą, ogrodniczą lub
hodowlaną. Na terenie Koszyc zlokalizowanych jest kilka gospodarstw ogrodniczych,
hodujących kwiaty, warzywa na większą skalę. Ostatnio daje się zauważyć również
zainteresowanie mieszkańców Koszyc Wielkich hodowlą koni.
Na obszarze Koszyc Wielkich nie występują obszary leśne. Z tej przyczyny w
miejscowości nie jest prowadzona gospodarka leśna.

5. Komunikacja i gospodarka
Dostępność komunikacyjna do miejscowości jest dobrze rozwinięta. Do miejscowości
Koszyce Wielkie prowadzi droga powiatowa łącząca miejscowość z Tarnowem
poprzez ul. Tarnowską i Koszycką do skrzyżowania z ul. Krakowską. Do centrum
Koszyc prowadzi ul. Ks. Kędronia stanowiąca również połączenie poprzez ul. Stromą

i ul. Krakowską z miastem. Przedłużenia tych dróg prowadzą do miejscowości
Koszyce Małe (ul. Tarnowska) i miejscowości Błonie i Zgłobice ul. Stroma i Stachury.
Drogi te na obszarze miejscowości posiadają chodniki i są dość dobrze oświetlone.
Sieć lokalnych dróg gminnych jest jednak niewystarczająca. Z uwagi na dużą
ekspansję budowlaną zachodzi potrzeba ciągłego wytyczania nowych dróg. Brak
Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz nieuregulowana własność prawna
wielu

z nich

potęguje

trudności

w

ich

poprawnym

eksploatowaniu,

czy

modernizowaniu.
W Gminnej Ewidencji Działalności Gospodarczej zarejestrowanych jest 156
mieszkańców Koszyc Wielkich. Na terenie Koszyc znalazły swą lokalizację
przedsiębiorstwa, prowadzone bądź przez mieszkańców, bądź też przedsiębiorców,
którzy postanowili zlokalizować te zakłady na terenie Koszyc. Do większych
zakładów należą przepompownia gazu PGNiG, Bintar, Blech-Stal, Instalbud.
Większość mieszkańców Koszyc Wielkich znajdujących się w wieku produkcyjnym
pracuje w zakładach zlokalizowanych w sąsiadującym z miejscowością Tarnowem.

6. Oświata
Początki oświaty w Koszycach Wielkich sięgają pierwszej połowy lat 20 XX wieku.
Drewniany budynek szkoły mieścił się przy dzisiejszej ul. Granicznej. Po wojnie po
zaadaptowaniu stajni dworskiej do 1976 roku Szkoła Podstawowa mieściła się w
istniejącym do dziś budynku przy ul. Pocztowej. W 1976 roku oddano do użytku
budynek obecnej Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej.
Obecnie w Koszycach Wielkich funkcjonuje Zespół Szkół Publicznych skupiający w
sobie Szkołę Podstawową im. mjr H. Sucharskiego i Gimnazjum Nr 3 im. C.K.
Norwida. Kompleks budynków oświatowych stanowi wyremontowany i odnowiony
budynek Szkoły Podstawowej oraz nowo wzniesiony budynek Gimnazjum Nr 3, do
którego oprócz dzieci z terenu Koszyc Wielkich uczęszczają uczniowie z
miejscowości Koszyce Małe oraz częściowo z miejscowości Zgłobice i Tarnów.
Kompleks uzupełnia mała sala sportowa, z której korzystają uczniowie Zespołu
Szkół.
Obecnie wznoszony jest budynek hali widowiskowo-sportowej, która pozwoli
uczniom w lepszych warunkach uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego
oraz będzie stanowić zaplecze dla organizacji różnych imprez gminnych i wiejskich.

Szkoła posiada certyfikat „Bezpiecznej szkoły” nadawany przez Małopolskiego
Komendanta Wojewódzkiego Policji.

II. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie
miejscowości
Inwentaryzacja zasobów obejmuje te zasoby, które znajdują się w Koszycach
Wielkich i mogą być wykorzystane na rzecz odnowy i rozwoju miejscowości. Do tych
zasobów należą zarówno mieszkańcy tworzący bezcenny kapitał społeczny, jak i
zasoby

przyrodnicze,

użyteczności

obiekty

publicznej,

stanowiące

infrastruktura

oraz

dziedzictwo
tereny,

kulturowe,
które

mogą

obiekty
zostać

zagospodarowane zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców.

1. Zasoby przyrodnicze
Do zasobów przyrodniczych Koszyc Wielkich zaliczyć należy grupę dębów
szypułkowych będących pozostałością po dawnych zadrzewieniach majątku
dworskiego Sanguszków, które objęte są ochroną i stanowią Pomnik przyrody. Ich
wyeksponowanie w projekcie zagospodarowania centrum Koszyc może stać się
atrakcją turystyczną tej miejscowości.
Również do takich zasobów należy zaliczyć dolinę rzeki Biała, z jej zakolami z
zaroślami, gdzie możemy spotkać rzadkie okazy fauny i flory. Stworzenie ścieżki
rowerowej wzdłuż rzeki w znacznym stopniu podniosłoby atrakcyjność tych terenów.
Sama rzeka Biała z licznymi łachami piasku stanowić może miejsce relaksu nie tylko
dla mieszkańców Koszyc, ale i okolicznych mieszkańców Tarnowa.

2. Dziedzictwo kulturowe
W Koszycach Wielkich przy ul. Pocztowej znajduje się budynek stanowiący
pozostałość po zabudowaniach dworskich Sanguszków o ciekawej bryle, z jednej
strony zakończony podcieniem, budynek stajen dworskich oraz zlokalizowany przy
ul. Tarnowskiej „czworak”. Dbałość o te zabudowania, próby przywrócenia im
dawnego blasku stanowić winien wyraz władz gminnych w trosce o zachowania
dziedzictwa kulturowego.

Troską winno się objąć również liczne figury i kapliczki przydrożne, z którymi
nierzadko związane są wydarzenia historyczne, czy inne związane z życiem
mieszkańców. Ich skatalogowanie i opisanie może być źródłem wiedzy o naszych
przodkach i historii miejscowości.

3. Infrastruktura społeczna
W Koszycach Wielkich funkcjonuje Zespół Szkół Publicznych w skład, którego
wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 3. Młodzież szkolna kultywuje tradycje
patriotyczne organizując z okazji świąt państwowych okolicznościowe akademie.
Coraz większym zainteresowaniem cieszy się również wśród młodzieży szkolnej
identyfikacja z kulturą i tradycją wsi. Co roku organizowany jest festyn dla
mieszkańców wsi przez Radę Rodziców, nauczycieli oraz dzieci i młodzież szkolną,
na którym prezentują swoje osiągnięcia, a spotkania mieszkańców służą integracji
społecznej.
Obok Zespołu Szkół budowana jest hala widowiskowo-sportowa, która oprócz zajęć
z wychowania fizycznego służyć będzie mieszkańcom wsi w celu aktywnego
wypoczynku. Pozwoli również na rozwinięcie dodatkowych sekcji sportowych w
działającym przy Zespole Szkół UKS-sie oraz zapewni miejsce do organizowania
różnych imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez Urząd
Gminy.
Przy ul. Pocztowej zlokalizowany jest budynek, będący przed wojną własnością
Sanguszków. Obecnie zlokalizowana jest w nim placówka pocztowa oraz centrala
telefoniczna. Odnowienie elewacji i poszycia dachowego oraz zagospodarowanie
niewykorzystanej powierzchni w tym budynku podniesie jego walory estetyczne oraz
umożliwi lepsze wykorzystanie położenia tego budynku.
Przy ul. Falińskiej zlokalizowane jest boisko sportowe do gry w piłkę nożną. Na nim
swoje mecze rozgrywa miejscowy LKS. Przewidywana w planach budowa budynku
socjalno-szatniowego podniesie funkcjonalność tego obiektu.

4. Infrastruktura techniczna
Koszyce Wielkie są miejscowością posiadającą sieć wodociągową, gazowniczą oraz
kanalizacyjną. Mieszkańcy mogą również korzystać z sieci telefonicznej oraz

posiadają możliwość łatwego dostępu do sieci Internetu. Każdy zainteresowany
mieszkaniec może w bardzo krótkim czasie pozyskać dostęp do tej infrastruktury.
Przebiegające przez teren miejscowości szlaki komunikacyjne oraz sieć dróg
gminnych spełniają oczekiwania kierowców i mieszkańców wsi. W większości przy
głównych szlakach komunikacyjnych znajdują się chodniki. W dalszym ciągu
poprawa stanu dróg oraz budowa chodników, to główne zadania zmierzające do
poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców wsi.

5. Kapitał społeczny i ludzki

Mieszkańcy Koszyc Wielkich są osobami o dużej aktywności społecznej. Z ich
inicjatywy realizowanych jest wiele przedsięwzięć o charakterze kulturalnym,
sportowym czy religijnym. Z troską odnoszą się do spraw wsi i są zaangażowani w
życie miejscowości. Wspierają swoimi pracami czy dotacjami szkołę, ludowy klub
Sportowy i chętnie uczestniczą w organizacjach społecznych działających na terenie
wsi. Niekwestionowanymi liderami społeczności lokalnej są radni gminy Tarnów,
Sołtys oraz Rada Sołecka, Rada Rodziców przy Zespole Szkół, Zarząd LKS Koszyce
Wielkie, Zarząd i członkowie OSP oraz Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół
Publicznych.
W celu zwiększenia zaangażowania większej grupy mieszkańców w życie społeczne
wsi niezbędna jest ich większa integracja ze społecznością lokalną, szczególnie
osób, które w ostatnim okresie przybyły na teren miejscowości.

6. Tereny do zagospodarowania
W Koszycach Wielkich znajdują się liczne tereny do zagospodarowania w celu
poprawy estetyki wsi oraz stworzenia nowych miejsc służących integracji społecznej.
W najbliższym czasie planowane jest zagospodarowanie centrum wsi oraz terenów
wokół budującej się hali widowiskowo-sportowej i Gimnazjum nr 3.
Ważnym elementem dla poprawy estetyki wsi jest również zagospodarowanie działki
będącej własnością Gminy Tarnów znajdującej się przy ul. Pocztowej (obok SKR).

III. Analiza SWOT – ocena mocnych i słabych stron oraz
szans i zagrożeń miejscowości Koszyce Wielkie
Analiza SWOT umożliwia zdefiniowanie mocnych i słabych stron miejscowości oraz
czynników stanowiących szanse i zagrożenia. Zebranie tych czynników i określenie
wagi ich wpływu na rozwój miejscowości pozwala wyznaczyć strategiczne kierunki
rozwoju miejscowości, określić tempo tego rozwoju oraz eliminowanie czynników
utrudniających ten rozwój.
Możliwość

zagospodarowania

przestrzennego

Koszyc

Wielkich

przedstawia

fragment mapy stanowiącej załącznik do „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów” przyjętego uchwałą Rady Gminy
Tarnów w styczniu 2008 roku. Mapa stanowi załącznik Planu Odnowy miejscowości
Koszyce Wielkie.

Mocne strony (S)

Słabe strony (W)

Dobra lokalizacja miejscowości: bliskość
miasta, zadawalająca drogowa sieć
komunikacyjna, dobra dostępność
komunikacyjna

Rosnące natężenie ruchu samochodów i
zanieczyszczeń komunikacyjnych

Stale wzrastająca liczba mieszkańców Niewystarczająca długość chodników
(przyrost naturalny, migracja)
zapewniająca bezpieczeństwo ruchu
pieszych
Dobrze rozwinięta sieć wodociągowa, Dzikie wysypiska, szczególnie w rejonie
kanalizacyjna, gazowa.
rzeki
Czyste środowisko naturalne

Niestabilne
warunki
ekonomiczne
bezpośrednio dotykające mieszkańców
Dobrze zorganizowana zbiórka odpadów Brak środków w budżecie gminy na
komunalnych.
realizacje projektu zagospodarowania
centrum wsi
Rosnąca świadomość mieszkańców Niewystarczająca ilość środków na
potrzeby segregacji odpadów
prowadzenie zajęć poza lekcyjnych
Stosunkowo
bezpieczeństwa

wysoki

poziom Niewystarczająca
ilość
środków
potrzebnych
do
zaktywizowania
uprawiania sportu i rozwoju wielu
dyscyplin sportowych

Korzystne
warunki
do
rozwoju
aktywności gospodarczej, produkcyjnej i
usługowej

Zbyt wysokie koszty prowadzenia
działalności gospodarczej stanowiące
barierę dla jej rozwoju

Istnienie terenów będących głównie Brak dobrze zorganizowanych obiektów
własnością prywatną pod budownictwo rekreacyjnych
domów jednorodzinnych, niewielkich
zakładów usługowych i produkcyjnych
Istnienie obszaru pod zagospodarowanie Znaczna
centrum wsi
młodych
Duża
aktywność
mieszkańców

emigracja

zarobkowa

ludzi

społeczna Istnienie patologii społecznych, istniejące
ciągle zjawisko „dziedziczenia biedy”

Znaczące zasoby ludności w wieku Rozszerzanie się terenów wyłączanych
produkcyjnym. Wzrost liczby ludzi spod upraw, ugorzenie i odłogowanie
wykształconych
ziemi
Wzrost przychodów Gminy skutkujący
wzrostem inwestycji gminnych
Rosnąca mobilność ludzi młodych
wchodzących w wiek produkcyjny
Istnienie dobrej bazy oświatowej
Duża aktywność lokalnych liderów
społecznych i organizacji społecznych

Szanse (O)
Możliwość
unijnych

korzystania

Zagrożenia (T)
ze

środków Odrzucenie
wniosków
na
dofinansowanie ze środków unijnych.
Brak środków zewnętrznych

Rosnące dochody gminy szansą na Niestabilna polityka fiskalna państwa.
wzrost
kwot
przeznaczonych
na
inwestycje i remonty
Systematyczny
wykształcenia

wzrost

poziomu Znaczna migracja zarobkowa
młodych i wykształconych

ludzi

Gotowość młodych ludzi do podjęcia Zmiana zachowań w młodym pokoleniu,
pracy
adaptowanie europejskiego stylu życia i
subkultur zachodu
Silne więzi rodzinne, przywiązanie do Trudności w mobilizacji wszystkich
tradycji i kultury
mieszkańców
miejscowości
do
podejmowania wspólnych przedsięwzięć

na rzecz wsi.
Aktywność liderów lokalnej społeczności, Ubożenie mieszkańców, wzrost ilości
duża
aktywność
i
inicjatywność bezrobotnych
mieszkańców
Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży

Systematyczny spadek zainteresowania
produkcją
rolną
i
prowadzeniem
gospodarstw rolnych
Rozwój sieci dróg lokalnych szansą na Nieprzewidywalna rentowność upraw
pozyskanie inwestorów
barierą w sadownictwie i ogrodnictwie
Rozwój bazy sportowej szansą na Rozdrobnienie i niski areał gospodarstw
większe zainteresowanie aktywnymi rolnych
formami wypoczynku
Budowa centrum wsi szansą
integrację społeczną mieszkańców

na Dzikie wysypiska śmieci

Zacieśnianie współpracy z Policją, Brak planów zagospodarowania doliny
ośrodkami
i
poradniami rzeki Biała
specjalistycznymi
szansą
na
skuteczniejsze
przeciwdziałanie
patologiom społecznym

Z analizy SWOT (mocnych i słabych stron miejscowości, jej szans i zagrożeń)
wynika, że wskazanymi przedsięwzięciami służącymi rozwojowi wsi Koszyce Wielkie
są:


wykonanie

planu

uporządkowanie

zagospodarowania

stanu

prawnego

i

przestrzennego
technicznego

miejscowości,

istniejących

dróg,

dostosowanie sieci dróg do zmian w zagospodarowaniu przestrzennym



poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez podnoszenie świadomości
ekologicznej i propagowanie zachowań proekologicznych oraz likwidacja
dzikich wysypisk śmieci



tworzenie

warunków

do

uprawiania

różnych

dyscyplin

sportowych,

kształtowanie nawyków uprawiania sportów i aktywnego trybu życia


wykorzystanie środowiska przyrodniczego do tworzenia miejsc rekreacji



wykorzystanie aktywności i inicjatywy liderów społeczności lokalnej do
realizacji

przedsięwzięć

o

charakterze

kulturalnym,

integracyjnym

i

aktywizujących mieszkańców do wspólnych działań na rzecz odnowy
miejscowości


wykorzystanie

instytucji

doradczych

wspomagających

rolników,

grupy

producenckie, rzemieślników i przedsiębiorców dla zdynamizowania procesów
powstawania nowych firm tworzących nowe miejsca pracy, gospodarstw
rolnych, w tym również upowszechnianie informacji o możliwościach
dofinansowania ze środków unijnych.

IV. Zadania inwestycyjne i modernizacyjne przewidziane do
realizacji
Harmonogram

realizacji

zadań

zawarty

jest

w

Wieloletnim

Planie

Inwestycyjnym Gminy Tarnów stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej na
2009 rok. Jego realizacja uwarunkowana jest sytuacją finansową gminy, a także
wielkością środków unijnych pozyskanych na dofinansowanie tych inwestycji.
Do najpilniejszych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w miejscowości
Koszyce Wielkie należą:
1) Budowa hali widowiskowo - sportowej
Cel: poprawa warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w Zespole
Szkół, umożliwienie uprawiania różnych dyscyplin sportowych klubom sportowym,
stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku mieszkańcom, zapewnienie
miejsca organizowania imprez kulturalno-sportowych.
Harmonogram realizacji: Rozpoczęcie inwestycji: 2008 r. Zakończenie: 2010 r.
Wartość kosztorysowa: całość zadania inwestycyjnego wynosi 3 252 104 zł.
2) Budowa centrum wsi
Cel: stworzenie miejsca wypoczynku i spotkań dla mieszkańców wsi, stworzenie
miejsca

reprezentacyjnego

dla

miejscowości,

poprawa

estetyki

centrum

miejscowości.
Harmonogram realizacji: Rozpoczęcie inwestycji: 2010 r. Zakończenie: 2011 r.
Wartość kosztorysowa: całość zadania inwestycyjnego wynosi 835 000 zł.

3) Modernizacja ul. Falińskiej wraz z parkingiem

przy Gimnazjum

Publicznym nr 3
Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do gimnazjum,
eliminacja zagrożeń komunikacyjnych.
Harmonogram realizacji: całość zadania obejmuje modernizację 14 dróg
gminnych w 6 miejscowościach: Rozpoczęcie inwestycji: 2009 r. Zakończenie:
2011 r.
Wartość kosztorysowa: całość zadania inwestycyjnego wynosi 479 000 zł.
4) Przebudowa drogi gminnej ul. Topolowa w Koszycach Wielkich i Zgłobicach
Cel:

poprawa stanu bezpieczeństwa

mieszkańców, eliminacja zagrożeń

komunikacyjnych.
Harmonogram realizacji: całość zadania obejmuje modernizację ul Topolowej
położonej w dwóch miejscowościach Gminy Tarnów: Rozpoczęcie i zakończenie
inwestycji: 2009 r.
Wartość kosztorysowa: całość zadania inwestycyjnego wynosi 2 254 788 zł.
5) Modernizacja budynku dla Ośrodka Wsparcia Dziennego dla dzieci z rodzin
patologicznych
Cel: poprawa warunków prowadzenia zajęć profilaktycznych i świetlicowych dla
dzieci uczęszczających do ośrodka.
Harmonogram realizacji: Rozpoczęcie inwestycji: 2010 r. Zakończenie: 2011 r.
Wartość kosztorysowa: całość zadania inwestycyjnego wynosi 300 000 zł.
6) Budowa budynku socjalno-szatniowego dla LKS
Cel: poprawa warunków socjalnych oraz zapewnienie standardów dla obiektów
sportowych, propagowanie uprawiania sportu.
Harmonogram realizacji: Rozpoczęcie inwestycji: 2010 r. Zakończenie: 2011 r.
Wartość kosztorysowa: całość zadania inwestycyjnego wynosi 400 000 zł.

