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Gdy wchodzi się na stronę interneto-
wą gminy Morawica, uderza jej profe-
sjonalizm i nowoczesność, które chy-
ba dobrze oddają charakter gminy. 
Na czym polega nowoczesność gminy 
Morawica? 
To przede wszystkim zrównoważony 
rozwój gminy, gdzie z równą starannoś-
cią dbamy o rozwój społeczny i gospo-
darczy, chroniąc jednocześnie naturalne 
środowisko i prowadząc prawidłową 
gospodarkę przestrzenną gminy. Licz-
ne organizacje pozarządowe świadczą 
o zaawansowanej budowie społeczeń-
stwa obywatelskiego. Szczególną uwagę 
zwróciliśmy na rozwój sportu nie tylko 
wśród dzieci i młodzieży, ale również 
wśród dorosłych. Wydaje się, że wycho-
wanie przez sport, jak również dbałość 
o kondycję fizyczną osób dorosłych jest 
jedną z cech nowoczesnego społeczeń-
stwa. Uzupełniając istniejące jeszcze 
braki w tzw. infrastrukturze twardej, 
a więc budowa dróg, w szczególności 
na nowo powstających osiedlach, ka-
nalizacji czy sieci gazociągowych coraz 

większy nacisk kładziemy na rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego. Wyda-
je się, że poziom, który osiągnęliśmy, 
świadczy o nowoczesności gminy na 
tym etapie rozwoju gmin w Polsce, ale 
zdajemy sobie sprawę, że jeszcze dale-
ko jest do doskonałości.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat liczba 
mieszkańców gminy wzrosła o prawie 
3 tysiące. Co przyciąga ludzi do tej 
gminy i jakie inne istotne zmiany za-
szły na przestrzeni tego okresu?
Bardzo wcześnie dostrzegliśmy szan-
sę rozwoju gminy poprzez rozwój bu-
downictwa mieszkaniowego. Dobra 
lokalizacja gminy na obrzeżach miasta 
wojewódzkiego, niezłe połączenia ko-
munikacyjne oraz zapotrzebowanie na 
działki budowlane spowodowało, że 
już w 1993 r. zaprojektowaliśmy i przy-
gotowaliśmy tereny pod budownictwo 
mieszkaniowe. Początki były trudne, 
gdzie pomimo uzbrojenia terenu działki 
cieszyły się umiarkowanym zaintereso-
waniem. Dopiero po wprowadzeniu 

tzw. dużej ulgi budowlanej rozpoczął 
się prawdziwy boom w budownictwie 
mieszkaniowym. Nadal aktualna sze-
roka oferta terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe sprawia, że wiele osób 
głównie z Kielc, ale nie tylko, buduje 
domy i sprowadza się na teren gminy. 

Gmina na miarę marzeń 
Z Marianem Burasem, wójtem gminy Morawica rozmawia Agnieszka Krawczyk

Marian Buras

Panorama Morawicy
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Należy zauważyć, że obecnie, aby być 
konkurencyjnym na rynku budowni-
ctwa mieszkaniowego, sama oferta 
działek budowlanych jest niewystar-
czającą zachętą do pozyskania nowych 
inwestorów, a tym samym nowych 
mieszkańców. Należy zapewnić usługi 
na najwyższym poziomie w zakresie 
oświaty, kultury, czynnego wypoczynku, 
możliwości kontaktu z przyrodą etc.
Na stronie internetowej widnieje za-
kładka „Baza przedsiębiorców”, pre-
zentująca lokalny biznes. Jak gmina 
wspiera lokalną przedsiębiorczość?
Startując w 1990 r. z pozycji gminy 
biednej, zdawaliśmy sobie sprawę, 
że rozwój gospodarczy stanowić bę-
dzie bazę do rozwoju gminy w ogóle. 
Pierwsza połowa lat 90. była niezwykle 
trudnym okresem dla przedsiębiorców. 
Część firm nie wytrzymała trudów trans-
formacji i po prostu upadła. Samorząd 
lokalny, chcąc docenić miejscowych 
przedsiębiorców, ustanowił w roku 
1996 wyróżnienie w postaci złotego, 
srebrnego i brązowego kowala, które 
to wyróżnienie jest przyznawane co 
roku najlepszym firmom. Jest to obec-
nie najstarsze wyróżnienie gospodar-
cze w regionie. Również od tego czasu 
przedsiębiorcy, początkowo jako grupa 
nieformalna, a obecnie stowarzyszenie, 
zaczęli się regularnie spotykać z władza-
mi samorządowymi. Na spotkaniach 
tych samorząd informuje o bieżącej 
działalności, zamierzeniach na przy-
szłość oraz wysłuchuje uwag i postula-
tów. Chcemy w ten sposób pokazać, że 
podatki płacone przez przedsiębiorców 
są sensownie wydawane, a oni sami 
są traktowani jako partnerzy. W mi-
nionym roku na powierzchni około 80 
ha utworzona została specjalna strefa 
ekonomiczna (SSE), co zdecydowanie 
przyśpieszyło napływ nowych inwesto-
rów. Ponieważ gmina posiada aktualny 
plan zagospodarowania  przestrzenne-
go gminy, znacznie uproszczona została 
procedura uzyskiwania pozwolenia na 
budowę.

Gmina Morawica ma znaczące osiąg-
nięcia w wykorzystaniu funduszy 
unijnych. Jakie najważniejsze inwe-
stycje ze środków UE zostały zrea-
lizowane w gminie? Z jakich źródeł 
korzystaliście Państwo, finansując te 
inwestycje?
Większość istotnych inwestycji na te-
renie gminy realizowanych było przy 
większym bądź mniejszym udziale ze-

wnętrznych źródeł finansowania. Gmi-
na korzystała z takich funduszy i progra-
mów, jak: PHARE, SAPARD, ZPORR, 
a obecnie planuje korzystać z środków 
RPO i Funduszu Spójności.

Najważniejsze inwestycje to:
n  budowa dróg gminnych,
n  budowa oczyszczalni ścieków i kana-

lizacji (75 proc. mieszkańców korzy-
sta z sieci kanalizacyjnej),

Kryta pływalnia Koral

Osiedle nad Morawką

Świetlica wiejska w Dębskiej Woli
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n  budowa krytej pływalni,
n  budowa dwóch sal gimnastycznych,
n  budowa centrów zagospodarowania 

wsi.
Łącznie w ostatnich dziesięciu la-
tach pozyskano około 15 mln złotych 
z funduszy unijnych. Jeżeli przyjmie-
my, że w ciągu tych 10 lat gmina 
przeciętnie inwestuje około 10 mln 
zł rocznie, to okazuje się, że środki 
unijne stanowią około 15 proc. cało-
ści nakładów inwestycyjnych. Jestem 
przekonany, że zarówno gmina Mo-
rawica, jak i wiele innych gmin w Pol-
sce mogłyby wykorzystać znacznie 
więcej środków unijnych niż te, które 
są dostępne obecnie. 

O osiągnięciach gminy Morawica 
można by jeszcze długo mówić, ale ni-
gdy nie jest tak, żeby nie było żadnych 
problemów. Z jakimi problemami bo-
ryka się gmina?
Jednym ze znaczących problemów 
jest niedoskonałość polskiego prawa, 
a w szczególności brak spójności z pra-
wem unijnym. Wprawdzie gmina nie 
ma wpływu na kształtowanie tego pra-
wa, ale jest ostatnim „beneficjentem”, 
w negatywnym tego słowa znaczeniu, 
skutków, który musi bezpośrednio 
tłumaczyć się przed społeczeństwem 
z niezrealizowanych inwestycji. Przed 
gminą stoi kilka ważnych zadań in-
westycyjnych, takich jak dokończenie 
budowy kanalizacji, budowa pełno-
wymiarowej hali sportowej, budowa 
centrum samorządowego, zbiornika 
retencyjnego, infrastruktury na no-
wych osiedlach oraz szeregu innych 
mniejszych inwestycji. Są również in-
westycje, które nie leżą w gestii gmi-
ny, a stanowią poważny problem dla 
mieszkańców, jak np. budowa obwod-
nicy Morawicy, która jest drogą krajo-
wą. Reasumując, przed samorządem 
lokalnym jest jeszcze wiele pracy.

Wiele gmin w Polsce mających po-
dobne uwarunkowania geograficzne 
i środowiskowe jak gmina Morawica 
nie może się poszczycić takimi osiąg-
nięciami. Jaka jest Pana recepta na 
sukces?
Nie ma uniwersalnej recepty na suk-
ces, każda gmina ma inne uwarun-
kowania i inną specyfikę. Wydaje 
się, że wyznaczenie głównych celów 
strategicznych rozwoju gminy akcep-
towanych przez społeczeństwo, a na-
stępnie konsekwentnie realizowanych 

przez elity samorządowe jest drogą do 
sukcesu. W moim przypadku, pełniąc 
funkcję wójta od 1990 r. przy wyso-
kim poparciu mieszkańców, miałem 
bardzo dobrą sytuację do realizacji 
planów i zamierzeń, a nawet ma-
rzeń. Należy jednak zawsze pamiętać, 

że w warunkach pełnej demokracji 
z tymi planami i marzeniami musi 
utożsamiać się społeczeństwo naszej 
małej ojczyzny, jaką jest gmina.                                   

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych 
sukcesów. � n

Zdjęcie lotnicze miejscowości Morawica – nowe osiedle Nad Morawką

Zabytkowy młyn w miejscowości Bieleckie Młyny

Nowe trybuny na Gminnym Stadionie Sportowym
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www.pno.com.pl

Biuro w Warszawie:
ORCO Tower,  Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa
Tel.: +48(0) 22 695 04 10
Fax: +48(0) 22 695 04 11

Biuro w Krakowie:
ul. Wenecja 3 
31-117 Kraków
Tel.: +48(0) 12 424 96 90
Fax: +48(0) 12 424 96 91

Biuro we Wrocławiu:
Renaissance Business Centre,
ul. Św. Mikołaja 7, 50-125 Wrocław
Tel.: +48(0) 71 785 82 53
Fax: +48(0) 71 785 82 52

Biuro w Rzeszowie:

Plac Wolności 2
35-073 Rzeszów
Tel.: +48(0) 17 852 26 44

• 259 mln euro dotacji w 2006 roku w Europie 
• od 25 lat na rynku europejskim
• ponad 10 lat doświadczenia naszych specjalistów w Polsce
• wynagrodzenie „success fee”

JACEK KACHEL, Dyrektor Zarządzający PNO Consultants Sp. z o.o.:

opracowania „Strategii 2007-2013 - Fundusze UE dla Twojej Firmy”,
pozyskania funduszy Unii Europejskiej (identyfikacja możliwości wsparcia, 
przygotowanie kompletnego wniosku, rozliczenie dotacji),
wykorzystania krajowych form dofinansowania (m.in. dotacji, ulg w SSE).”

•
•

•

“PNO Consultants jest największą europejską firmą doradztwa dotacyjnego 
z siecią 38 biur w Europie. Na rynku europejskim od ponad 25 lat wspieramy 
naszych Klientów w efektywnym korzystaniu z funduszy unijnych.

Zapewniamy przedsiębiorcom pełny outsourcing w zakresie:

Pozyskaliśmy pierwszą dotację na utworzenie centrum B+R w ramach działania 4.5.2. 
„Wsparcie inwestycji w sektorze nowoczesnych usług” PO Innowacyjna Gospodarka. 
Przyznana dotacja wynosi prawie 3 mln zł.

Świadczymy usługi doradcze podmiotom sektora publicznego (np. jednostki samorządu 
terytorialnego, jednostki badawcze, uniwersytety) rozumiejąc indywidualne potrzeby 
naszych Klientów.

Sprawdź z nami bezpłatnie szanse Twojego projektu. 
Więcej na stronie http://pno.com.pl/kwestionariusz


