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1.

Podstawy Strategii Rozwoju Gminy Pińczów

1.1.

Wprowadzenie

Strategia Rozwoju Gminy Pińczów jest dokumentem programowym, który wielokierunkowo integruje
potrzeby społeczności lokalnej. W swoich ustaleniach bazuje na dokumentach i programach
planistycznych, będących podstawą polityki regionu na poziomie krajowym, wojewódzkim,
powiatowym i gminnym.
Strategia Rozwoju Gminy ujmuje główne cele i uwarunkowania jej rozwoju w horyzoncie czasowym
7 – 10 lat w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym. Jest tworzona przez czynny
udział całej społeczności gminy (mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje publiczne) przy koordynacji
Rady Miejskiej i uwzględnia zgłoszone przez nią zadania. Strategia jest dokumentem programowym,
diagnozującym problemy, analizującym bieżące potrzeby, określającym trendy i kierunki rozwoju
gospodarczego, ekonomicznego i społecznego. Celem opracowania Strategii Rozwoju Gminy jest
zbudowanie ramowego schematu działań, na którym mogą opierać się lokalne władze, organizując
swoje przyszłe działania, a także pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie
współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia
gospodarczego i społecznego w zagrożonych obszarach gminy przez szybszy wzrost ekonomiczny i
wzrost zatrudnienia. Dokument ten powinien być oparty o dokładną inwentaryzację istniejących
zasobów gminy i walorów jej lokalizacji.
Strategia definiuje kierunek procesu przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych
na terenie gminy, przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców, stanu środowiska
naturalnego i kulturowego, przywrócenia ładu przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego
(stworzenie mechanizmu zachęt do rozwoju rolnictwa, przedsiębiorczości, i inwestowania na terenie
gminy), a także odbudowy więzi społecznych. Zatem celem budowy Strategii jest wzrost gospodarczy
i społeczny gminy. Może być on osiągnięty przez rozwijanie nowych form działalności gospodarczej,
zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, rozwój infrastruktury technicznej i społecznej,
z uwzględnieniem zagadnień ochrony stanu środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju
gospodarczo-społecznego. Strategia Rozwoju Gminy jest tworzona po to, by ukierunkować opisane
wyżej przemiany. Świadoma i planowa realizacja zadań opisanych w Strategii, zaowocuje bardziej
efektywnym

wykorzystaniem

istniejących

możliwości.

Poszczególne

działania

maksymalnie

wykorzystują efekt synergii i kierunkują korzystne zmiany w rejonie objętym Strategią.
Pierwsza część dokumentu jest diagnozą stanu Gminy Pińczów. Bazuje na ustaleniach Narodowego
Spisu Powszechnego, danych Urzędu Statystycznego w Kielcach i innych podmiotów oraz
informacjach znajdujących się w posiadaniu Urzędu Miejskiego i innych jednostek organizacyjnych.
Na ich podstawie określono najważniejsze obszary problemowe Gminy Pińczów.
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W dalszej części przeprowadzone zostały analizy i prognozy oraz nakreślono schemat celów
i działań strategicznych. Zaproponowane w niniejszym dokumencie rozwiązania zostały zaczerpnięte
z literatury, doświadczeń innych samorządów w Polsce i innych krajach Europy. Ich przyjęcie nie
gwarantuje pełnego sukcesu, daje jednak możliwość wykorzystania doświadczeń i dobrych praktyk
wypracowanych przez inne społeczności.
Należy podkreślić, że Strategia jest tzw. planem maksymalnym, to znaczy obejmuje ona wszystkie
przedsięwzięcia, jakie mieszkańcy chcieliby, aby były zrealizowane do 2022 roku – aby tak się stało,
muszą być w pełni spełnione wszystkie warunki związane z pozyskaniem środków zewnętrznych oraz
wykorzystaniem zdolności technicznych i organizacyjnych. W rzeczywistości cele, zapisane
w strategii, nigdy nie są osiągnięte dokładnie w takim zakresie, w jakim są pierwotnie zaplanowane,
bowiem w ciągu wielu lat realizacji przedsięwzięć strategicznych zmienia się zarówno samorząd, jak
i jego otoczenie. Pojawiają się nowe koncepcje, wyzwania, oczekiwania i możliwości, których
konsekwencją jest zmiana lub nawet zaniechanie części pierwotnych planów, a w ich miejsce
wprowadzane są inne.
Zadania przewidziane do wykonania w ramach Strategii Rozwoju Gminy Pińczów do roku 2022 będą
realizowane w zależności od wdrażania Funduszy Strukturalnych w Polsce, możliwości pozyskiwania
zewnętrznych

źródeł

finansowania

oraz

opracowywania,

bądź

aktualizacji,

dokumentów

strategicznych na szczeblu krajowym oraz planów regionalnych.
O wszystkich zmianach w proponowanej Strategii

(nowe zadania, modyfikacja obszarów

problemowych) będzie decydował Burmistrz oraz Rada Miejska w Pińczowie.

1.2.

Metodyka prac

Strategia Rozwoju Gminy Pińczów została opracowana z zastosowaniem niżej opisanych procedur.
Ogólna procedura konstruowania Strategii Rozwoju Gminy składała się z następujących etapów:
Etap I – Diagnoza stanu obecnego: zgromadzenie danych, informacji i ich analiza.
Etap II - Przygotowanie analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń środowiska lokalnego
(analiza SWOT) . Określenie głównych zagadnień problemowych.
Etap III - Sformułowanie celów Strategii, ich struktury oraz współzależności. Określenie listy zadań.
Etap IV - Przygotowanie i przedłożenie projektu „Strategii Rozwoju Gminy Pińczów do 2022roku”
Zgodnie z wytycznymi programowania regionalnego i „najlepszymi praktykami” panującymi w krajach
członkowskich Unii Europejskiej, Strategia Rozwoju zawiera następujące elementy, ściśle ze sobą
powiązane:


Analizę SWOT,



Misję gminy,
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Główne cele strategiczne dla poszczególnych obszarów,



Cele operacyjne,



Zadania,



Zasady monitorowania i oceny realizacji Strategii.

Misja

Cele główne

1.3.

Analiza

Obszary

SWOT

priorytetowe

Kryteria oceny zadań realizacyjnych

Ocena inwestycji w kategoriach uwarunkowań społecznych:
1. Zasięg oddziaływania.
2. Wpływ na rozwój gospodarczy.
3. Wpływ inwestycji na rozwój edukacyjno - oświatowy dzieci i młodzieży.
4. Wpływ inwestycji na bezpieczeństwo mieszkańców.
5. Wpływ inwestycji na poprawę spędzania wolnego czasu przez mieszkańców.
6. Wpływ inwestycji na rozwój kulturalny mieszkańców.
8
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Ocena inwestycji w kategoriach strukturalnych:
1. Powiązanie inwestycji z innymi inwestycjami już realizowanymi przez gminę.
2. Zgodność inwestycji ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy.
3. Stopnia realizacji inwestycji.
4. Wpływu na środowisko naturalne.
5. Wpływu inwestycji na poprawę wizerunku gminy
6. Wpływ inwestycji na poprawę komfortu życia mieszkańców, poprzez zapewnienie niezbędnej
infrastruktury technicznej.

Ocena inwestycji w kategoriach finansowych:
1. Wpływ realizowanych inwestycji na budżet Gminy Pińczów
2. Korzyści ekonomiczne dla mieszkańców.
3. Możliwość finansowania inwestycji z niekomercyjnych środków bezzwrotnych.
4. Możliwość finansowania inwestycji z niekomercyjnych źródeł zewnętrznych (kredyty i pożyczki
preferencyjne).
5. Możliwość współfinansowania inwestycji z udziałem własnym mieszkańców lub innych
zainteresowanych podmiotów.
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2. Diagnoza obecnej sytuacji społeczno - gospodarczej na terenie
Pińczowa
Charakterystyka Gminy Pińczów jest raportem sporządzonym na podstawie dostępnych materiałów
statystycznych, badań dokumentacyjnych, dostępnej literatury, danych Urzędu Miejskiego. Diagnoza
gminy opisuje jej stan obecny, problemy oraz stan aktywności społeczności lokalnych w
najważniejszych obszarach:


środowiskowym,



kulturalnym,



sportowym,



społecznym,



gospodarczym,



turystycznym,



infrastrukturalnym,



związanym z zarządzaniem.

2.1.

Położenie Pińczowa

Pińczów leży na Ponidziu, nad rzeką Nidą, 39 km na południe od Kielc. Miasto położone jest
częściowo w Dolinie Nidy, od północy opierając się na zboczach wzgórz wchodzących w skład Garbu
Pińczowskiego. Przez miasto przebiega droga wojewódzka nr 766 z Morawicy do Węchadłowa. Swój
początek ma tu droga wojewódzka nr 767 prowadząca do Buska-Zdroju.
Pińczów jest punktem początkowym niebieskiego szlaku turystycznego prowadzącego do Wiślicy.
Znajduje się tu stacja kolejowa Pińczów Wąski – część Świętokrzyskiej Kolei Dojazdowej.

10

„Strategia Rozwoju Gminy Pińczów do 2022 roku”

Położenie miasta Pińczów

Źr
ódło: Urząd Miejski w Pińczowie

Miasto Pińczów leży w województwie świętokrzyskim, w powiecie pińczowskim, na 50° 32' szerokości
geograficznej północnej, 20° 32' długości geograficznej wschodniej, na wysokości 300 m n.p.m.,
2

powierzchnia miasta Pińczów wynosiła 14,32 km . W skład Gminy Pińczów wchodzi 41 sołectw.
Gmina miejsko – wiejska Pińczów graniczy bezpośrednio :
Od północy z Gminą Kije (powiat pińczowski)
Od północnego – wschodu – z Gminą Chmielnik ( powiat kielecki)
11
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Od wschodu - z Gminą Busko Zdrój ( powiat buski)
Od południowego – wschodu – z Gminą Wiślica ( powiat buski)
Od południa - z Gminą Złota ( powiat pińczowski) i gmina Czarnocin ( powiat kazimierski)
Od południowego –zachodu – z Gminą Działoszyce ( powiat pińczowski)
Od północnego – zachodu – z Gminą Imielno ( powiat jędrzejowski)

2.2.

Rys Historyczny

Rozwój Pińczowa rozpoczął się od kamieniołomu, który istniał tutaj w XII wieku. Bezpieczeństwa
górników strzegł niewielki gród obronny, zniszczony prawdopodobnie przez Tatarów w 1241. W I poł.
XIV w. na jego miejsce wzniesiono gotycki zamek, u stóp którego rozwinęła się osada. Nosiła ona
początkowo nazwę Piędziców (1405 – Pandziczow, ok. 1470 Pyandzyczow). Od XVI w. używana jest
współczesna nazwa. Nie zachowały się informacje o pierwszych właścicielach Pińczowa. Wiadomo,
że w 1424 osada stała się własnością rodu Oleśnickich. Wybudowali oni na Górze Zamkowej nową
rezydencję, a w osadzie ufundowali klasztor Paulinów. 21 września 1428 król Władysław Jagiełło na
zamku w Lublinie nadał Pińczowowi prawa miejskie.
Miejscowa ludność zajmowała się wówczas głównie rolnictwem, sadownictwem, uprawą winnej
latorośli oraz hodowlą bydła. W I poł. XVI w. dzierżawcą miasta był burgrabia krakowski Jan
Tęczyński. W 1546 Pińczów powrócił w ręce rodu Oleśnickich.
Za sprawą Mikołaja Oleśnickiego miasto stało się ośrodkiem reformacji. Oleśnicki udzielił tu
schronienia m.in. Franciszkowi Stankarowi – profesorowi Akademii Krakowskiej, uwięzionemu przez
biskupa krakowskiego na zamku w Lipowcu i wyzwolonemu przez grupę szlachty. W latach 15501551 z miasta wypędzono paulinów, a kościół zmieniono w zbór kalwiński. W budynkach
poklasztornych powstało słynne na całą Europę gimnazjum pińczowskie nazywane później
sarmackimi Atenami. W szkole nauczał m.in. Francuz Piotr Statorius - Stojeński, wychowanek
kolegium w Lozannie. Do Polski skierowany został dzięki pomocy samego Jana Kalwina. Statorius był
autorem

szczegółowego

programu

szkoły

wydanego

pod

tytułem

Urządzenie

gimnazjum

pińczowskiego. Był to pierwszy tego rodzaju dokument w historii polskiego szkolnictwa.

XVI-XIX wiek
Kres ośrodkowi reformacyjnemu w Pińczowie położył biskup krakowski Piotr Myszkowski,
który w 1586 r. wykupił miasto. Nastąpiła gwałtowna rekatolizacja Pińczowa. Do miasta powrócili
Paulini, a pińczowskie gimnazjum przyjęło program szkoły parafialnej.
Ród Myszkowskich, w krótkim czasie stał się jednym ze znaczniejszych rodów Rzeczypospolitej.
Spadkobiercy biskupa – Zygmunt i Aleksander Myszkowscy około 1597 r. uzyskali adopcję
12
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do rodu książęcego Gonzagów z Mantui. Myszkowscy przyjęli herb i nazwisko Gonzagów. Papież
Klemens VII nadał im tytuł margrabiów na Mirowie. Tytuł ten związany był z zamkiem Mirów
w Książu Wielkim. W 1601 r. ród Myszkowskich uzyskał od sejmu Rzeczypospolitej zgodę
na utworzenie ordynacji rodowej.
Na przełomie XVI i XVII w. Myszkowscy przebudowali w manierystyczną rezydencję stary zamek
Oleśnickich. W Pińczowie działał w tym czasie słynny warsztat rzeźbiarski Santi Gucciego. Gucci
nadzorował przebudowę pińczowskiego zamku, zaprojektował także wówczas kaplicę św. Anny.
W 1592 r. Zygmunt Myszkowski założył na wschód od Pińczowa nowe miasto Mirów. Jednakże już
w 1612 r. zostało ono przyłączone do sąsiedniego Pińczowa. Sam Pińczów otoczony został
drewniano-ziemnymi obwarowaniami. Do miasta można było dostać się przez jedną z czterech bram:
Chęcińską, Kielecką, Nowokorczyńską lub Krakowską.
W 1637 r. ordynat Ferdynand Myszkowski gościł w swojej rezydencji Cecylię Renatę Habsburżankę,
która zdążała właśnie do Warszawy, na ślub z królem Władysławem IV Wazą.
W XVII w. w mieście osiedlało się wielu obcokrajowców. Najwięcej było przybyszów z Włoch, którzy
otwierali tutaj zakłady kamieniarskie, korzystając z wydobywanego w okolicy kamienia pińczowskiego.
Przybywali tu również Szkoci, Francuzi, Niemcy i Żydzi.
W 1657 r. wojska szwedzkie zajęły miasto i zamek. W 1701 r. na 100-lecie istnienia Ordynacji
Pińczowskiej, ordynat Józef Władysław Gonzaga-Myszkowski ufundował w Pińczowie kolonię
akademicką pod zarządem Akademii Krakowskiej. W latach 1757-1761 uczył się w niej Hugo Kołłątaj.
Po bitwie pod Kliszowem w 1702 r. miasto zostało ponownie zajęte przez Szwedów. Król szwedzki
Karol XII urządził w Pińczowie na pewien czas swoją kwaterę.
Józef Władysław był ostatnim ordynatem z rodu Myszkowskich. Po jego śmierci miasto przeszło na
własność

rodu

Wielopolskich.

Działanie

wojenne

w

czasie

powstania

kościuszkowskiego

spowodowały upadek miasta. Po III rozbiorze Polski Pińczów znalazł się w zaborze austriackim. Po
kongresie wiedeńskim w 1815 r. w zaborze rosyjskim.
W 1813 r. podzielono Ordynację Pińczowską. Pińczów stał się wówczas własnością warszawskiego
adwokata Jana Olrycha Szanieckiego. W 1839 r. Wielopolscy odkupili miasto. W latach 20. XIX w.
Pińczów miał przeszło 4 tys. mieszkańców. W mieście rozwijał się przemysł spożywczy –
produkowano tu sery. W 1867 r. powstał powiat pińczowski. W mieście w II poł. XIX w. stacjonował
rosyjski 14 Jamburgski Pułk Dragonów.
Historia Żydów w Pińczowie
Pierwsi Żydzi zamieszkiwali Pińczów już w I połowie XVI wieku, od 1576 płacili podatki. Tutejszy Kahał
powstał pod koniec XVI wieku. W 1594 Żydzi otrzymali przywileje od właściciela miasta, Zygmunta
Myszkowskiego, w tym zezwolenie na budowę bożnicy. Powstały tu szkoły żydowskie, drukarnie
i biblioteki.
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W XVIII wieku Pińczów stał się jednym z ważniejszych ośrodków żydowskich w Małopolsce.
W 1765 roku zamieszkiwało tu 2862 Żydów, w 1856 - 2877 (co stanowiło 70% ludności). Kapitał
żydowski przyczynił się do rozwoju gospodarczego miasta w XIX wieku. Powstała fabryka sukna
Rosenberga, fabryka wyrobów bawełnianych i farbiarnia Berensteina. W radzie miejskiej w latach
1927-1930 zasiadało 15 Polaków i 15 Żydów, a przewodniczył jej miejscowy proboszcz (żeby uniknąć
pata).
W 1939 roku w Pińczowie mieszkało 3500 Żydów. W październiku 1942 Niemcy deportowali 3000
Żydów do obozu zagłady w Treblince.

Pińczów w XX wieku
W okresie II Rzeczypospolitej Pińczów był niewielkim miastem powiatowym. Liczba mieszkańców nie
przekraczała 10 tysięcy. Negatywny wpływ na rozwój miasta miało przeniesienie do Sandomierza,
2 Pułku Legionów, który początkowo stacjonował w Pińczowie.
W 1939 r. miasto zostało zniszczone przez oddziały niemieckie. Podczas II wojny światowej rejon
Pińczowa był miejscem aktywnej działalności partyzanckiej. Od lipca do sierpnia 1944 r. miasto było
przejściowo wyzwolone przez partyzantów z AK, AL i Batalionów Chłopskich. Obszar o powierzchni
1000 km², wyzwolony spod okupacji hitlerowskiej, który obejmował tereny od Pińczowa po
Działoszyce i od Nowego Korczyna po Nowe Brzesko, nosił nazwę Republiki Pińczowskiej.

2.3.

Środowisko przyrodnicze

Według podziału fizyczno – geograficznego J. Kondrackiego (1977) Gmina Pińczów położona jest na
obszarze 5 mezoregionów Niecki Nidziańskiej, są to Niecka Połaniecka, Garb Pińczowski, Dolina
Nidy, Niecka Solecka i Garb Wodzisławski. Duże zróżnicowanie poszczególnych mezoregionów
sprawia, że gmina posiada bardzo zróżnicowany krajobraz i rzeźbę terenu.
Makroregion Niecka Nidziańska stanowi rozległe obniżenie pomiędzy Wyżyną Krakowsko –
Częstochowską i Wyżyną Kielecką, pochylone i otwarte w kierunku południowo – wschodnim. Utwory
kredowe i mioceńskie tworzą tutaj garby i wzgórza ( 190 - 270 m n.p.m.).Cały region wykazuje bardzo
duże zróżnicowanie litologiczne i glebowe. Dolina Nidy, która jest osią przyrodniczą gminy, ma
szerokość 2-6 km, o płaskim i podmokłym dnie podlegającym często okresowym zalewom.
Mezoregion ten pokrywają mady użytkowe, głównie jako łąki i pastwiska. Miejscami w starorzeczach
występują torfy. Dno doliny obniża się w kierunku południowo – wschodnim od ok. 205m do 173m.
Nida wpada do Wisły w okolicach Nowego Korczyna. Rzeka jest uregulowana na odcinku Motkowice
– Pińczów. Rzeka silnie meandruje (poczynając od Motkowic) i płynie wieloramiennym korytem.
Obszar ten obfituje w kręte starorzecza, zabagnienia i podmokłości, jednocześnie stanowi ostoję dla
szeregu rzadkich i chronionych ptaków, szczególnie wodno – błotnych. Stwierdzono tu występowanie
ok. 125 gatunków, co stanowi prawie 1/3 wszystkich ptaków krajowych. Garb Wodzisławski obejmuje
14
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południowo – zachodnią cześć gminy. W krajobrazie tego regionu dominują pola uprawne,
wzbogacone dużymi i cennymi pod względem przyrodniczym kompleksami leśnymi ( Lasy
Kozubowskie). Natomiast Garb Pińczowski jest malowniczym wypiętrzeniem o długości ok. 42 km,
szerokości ok. 6 km oraz wysokościach względnych dochodzących do 100 m, ciągnącym od
Pińczowa w kierunku południowo – wschodnim. Garb tworzą margle kredowe, spod których miejscami
odsłaniają się warstwy jurajskie. Występuje tu roślinność kserotermiczna z szeregiem rzadkich
i chronionych gatunków roślin. Ciekawa jest również towarzysząca tym zbiorowiskom entomofauna.

2.3.1. Zasoby naturalne
Spośród występujących na terenie gminy kopalin największe znaczenie mają osady chemiczne
(gipsy), utwory węglanowe (wapienie) oraz utwory okruchowe (piaski i żwiry).
Wychodnie gipsów koncentrują się w północno - wschodniej części gminy w rejonie Chwałowic,
Szarbkowa i Borkowa oraz w południowej części w sąsiedztwie Leszcz, Gacek, Marzęcina oraz
Winiar.
Reprezentowane przez wapienie i margle surowce węglanowe znajdują się w obrębie Garbu
Wójczańsko – Pińczowskiego.
Na terenie Gminy Pińczów występują także złoża, dla których eksploatacja jest w chwili obecnej
niemożliwa, z uwagi na wprowadzone reżimy ochronne obowiązujące w Zespole Parków
Krajobrazowych Ponidzia.

2.3.2. Klimat
Klimat gminy zalicza się do rejonu Śląsko - Krakowskiego i dzielnicy Częstochowsko - Kieleckiej.
0

Amplituda temperatur skrajnych wynosi tu 60 C a średnia roczna temperatura zawiera się pomiędzy
0

7,5- 8 C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, którego średnia wieloletnia temperatura wynosi 17,6
0

0

C. Najzimniej jest w styczniu, gdy średnia temperatura spada poniżej -3 C.

Opady atmosferyczne w rozkładzie rocznym wynoszą 600 mm. Największe opady miesięczne
notowane są w lipcu a najmniejsze w styczniu i lutym. Średnio rocznie notuje się 150 -160 dni
z opadami. Średnio w roku notuje się 62 dni bezchmurnych i 122 dni całkowicie zachmurzonych.
Na terenie gminy przeważają wiatry zachodnie i północno zachodnie. Są to wiatry słabe –
o średniej rocznej prędkości 5 m/s.
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2.4.

Demografia

Ludność Gminy Pińczów na dzień 31.12.2014r. według danych Urzędu Miejskiego w Pińczowie
szacowana była na 21 134 osoby

(w tym 10 301 osób to mężczyźni, a 10 833 to kobiety), co

stanowiło około 1,7% ludności woj. Świętokrzyskiego. Ludność miasta Pińczów stanowi 51,91%
wszystkich mieszkańców gminy.
Średnia wielkość gęstości zaludnienia Gminy Pińczów wynosi 101 osób/km

2.

W Gminie Pińczów, odnotowywany jest spadek ludności. Różnica między 2009, a 2013

rokiem

w liczbie mieszkańców wynosi 729 osób, co stanowi 3,4 % populacji. W gminie występuje przewaga
kobiet. Średni wskaźnik feminizacji mierzony liczbą kobiet na 100 mężczyzn wynosi w gminie 104

Liczba ludności w Gminie Pińczów w latach 2010 -2014:
Płeć
Obszar

Ogółem

R ok
2010

2011

2012

2013

2014

miasto

11 509

gmina

21 863

miasto

11 393

gmina

21 715

miasto

11 287

gmina

21 553

miasto

11 166

gmina

21 374

miasto

10 971

gmina

21 134

Mężczyźni

Kobiety

10 898

11 342

10 609

11 106

10 541

11 012

10 433

10941

10 301

10 833

Źródło: Urząd Miejski w Pińczowie, stan na 31.12.2014 r.
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Liczba mieszkańców - Pińczów lata 2010-2014
25 000
20 000
15 000
rok
10 000
5 000
0
miasto gmina miasto gmina miasto gmina miasto gmina miasto gmina
2010

Wysoki udział ludności

2011

2012

2013

2014

w gminie w wieku przedprodukcyjnym (16,6%) i produkcyjnym (63,98%)

w populacji ogółem świadczy o dużym potencjale rozwojowym gminy. Z drugiej jednak strony oznacza
wzrost zasobów pracy, co przy braku rozwoju gminy rzutować może na wysoki poziom bezrobocia.
Ludność w wieku poprodukcyjnym stanowi 19,4% ogółu populacji mieszkańców. Wskaźnik ludności
w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym wynosi w Gminie Pińczów 57,8.
Struktura ludności Gminy Pińczów według ekonomicznych grup wieku, 2013r.
L.p.

Gmina Pińczów

Powiat pińczowski

Wyszczególnienie

1

Wiek przedprodukcyjny

3 525

6 809

2

Wiek produkcyjny

13 579

25 091

3

Wiek poprodukcyjny

4 117

8 711

Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach. Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w 2013r.
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Struktura ludności Gminy Pińczów według
ekonomicznych grup wieku, 2013r

3 525

4 117

13 579

Wiek przedprodukcyjny

Wiek produkcyjny

Wiek poprodukcyjny

Gmina Pińczów charakteryzuje się ujemnym przyrostem naturalnym. Przyrost naturalny w gminie
Pińczów w 2013 roku wynosił – 79 a w powiecie – 219.
Dla Gminy Pińczów poszczególne wskaźniki w 2013 roku wynoszą :
Wyszczególnienie

Urodzenia
żywe

Zgony
ogółem

W tym

Przyrost

Saldo

naturalny

migracji

niemowląt

Powiat Pińczowski

353

572

5

-219

-107

Gmina Pińczów

176

255

1

-79

-105

Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach, Ruch naturalny ludności w 2013r.

Stan ludności na dzień 31.12.2014r. w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco :
Aleksandrów

107

Bogucice I

510

Bogucice II

283

Borków

75

Brzeście

599

Bugaj

27

Byczów

68

Chrabków

117

Chruścice

259

Chwałowice

77

Gacki

83

Gacki Osiedle Robotnicze

2
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Gacki Osiedle

608

Grochowiska

45

Kopernia

320

Kowala

208

Krzyżanowice Średnie

188

Krzyżanowice Dolne

161

Kozubów

393

Leszcze

375

Marzęcin

275

Młodzawy Duże

558

Młodzawy Małe

165

Mozgawa

179

Nowa Zagość

161

Orkanów

137

Pasturka

448

Podłęże

315

Sadek

203

Skowronno Dolne

247

Skowronno Górne

118

Skrzypiów

374

Szczypiec

122

Szarbków

240

Stara Zagość

365

Uników

302

Winiary

221

Włochy

301

Wola Zagojska Dolna

250

Wola Zagojska Górna

140

Zagorzyce

217

Zakrzów

197

Zawarża

123

Razem

21 134
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2.5.

Infrastruktura techniczna

2.5.1. Transport
Drogi i szlaki komunikacyjne
Sieć drogową na terenie Gminy Pińczów tworzą ogólnodostępne drogi publiczne, które podzielone
zostały ze względu na pełnione funkcje, na następujące kategorie: wojewódzkie, powiatowe i gminne.
Zarządcami poszczególnych rodzajów dróg, do których należą sprawy z zakresu planowania budowy,
modernizacji, utrzymania i ochrony dróg, są następujące organy:


dróg wojewódzkich – zarząd województwa



dróg powiatowych – zarząd powiatu,



dróg gminnych – Burmistrz

Sieć drogową w Gminie Pińczów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie
Drogi

gminne

Długość [km]

na

terenie

na

terenie

miasta Pińczowa
Drogi

gminne

gminy Pińczów
Drogi wewnętrzne

21,03

55,890
245

Drogi powiatowe na terenie
miasta Pińczowa
Drogi powiatowe na terenie
gminy Pińczów
Drogi

wojewódzkie

terenie

miasta

i

2, 850

110

na
gminy

18,300

Pińczów
Źródło: Urząd Miejski w Pińczowie
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Sieć dróg na terenie Gminy Pińczów

18,3

76,92

112,85

245

Drogi gminne

Drogi w ew nętrzne

Drogi pow iatow e

Drogi w ojew ódzkie

Drogi wojewódzkie
Stan techniczny dróg wojewódzkich przebiegających przez Gminę Pińczów jest zły. Istniejące koleiny,
zwłaszcza na drodze nr 766 Morawica – Pińczów - Węchadłów ( odcinek od m. Brzeście do granicy
gminy w m. Skrzypiów) utrudniają poruszanie się pojazdów i zagrażają bezpieczeństwu ruchu.

L
L
Nr
P drogi

Nazwa drogi

p

Długość na terenie
gminy [km]

.
1
Nr 767

Pińczów – Busko Zdrój

9,300

2
Nr 766

Morawica – Pińczów - Węchadłów

9,000

Źródło: Urząd Miejski w Pińczowie
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Drogi powiatowe
Do dróg powiatowych zalicza się drogi inne niż krajowe i wojewódzkie, stanowiące połączenia miast
będącymi siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą.
Łączna długość dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Pińczów wynosi 110,00 km
(21 odcinków) w tym w mieście Pińczowie 2, 850 km. Stan techniczny dróg jest zróżnicowany.

Drogi gminne
Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych kategorii,
stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg
wewnętrznych.
Na terenie Gminy Pińczów zlokalizowanych jest 76, 920 km dróg gminnych w tym na terenie miasta
Pińczów 21,03 km ( 53 ulice) na terenie gminy 55,890 km ( 28 odcinków dróg). Długość dróg
o nawierzchni ulepszonej wynosi łącznie 66,810 km z czego 20,240 km na terenie miasta Pińczowa.
Poza drogami gminnymi występuje również kategoria dróg wewnętrznych stanowiąca ulice, drogi
osiedlowe, drogi wiejskie oraz dojazdowe do gruntów rolnych. Łączna ich długość wynosi 245 km.
Większość z nich posiada nawierzchnię twardą nieulepszoną.
Uchwałami Nr XIV/138/86 z dnia 18.07.1986 i Nr XX/211/87 z dnia 25.05.1987r. wojewódzka Rada
Narodowa w Kielcach oraz Nr XVIII/139/2000 z dnia 14.04.2000r. i nr XXXIII/307/09 z dnia
29.04.2009r., Rada Miejska w Pińczowie zaliczyły do kategorii dróg gminnych ogółem 53 ulice na
terenie miasta Pińczowa oraz 28 odcinków dróg na terenach wiejskich Gminy Pińczów.
Wszystkie drogi gminne są drogami o znaczeniu lokalnym, uzupełniają sieć dróg powiatowych
i wojewódzkich, służąc przede wszystkim społeczności lokalnej.
Poniższa tabela przedstawia wykaz dróg gminnych na terenie miasta Pińczowa zaliczanych do
kategorii dróg gminnych. Pozostałe ulice niewymienione w zestawie posiadają status dróg
wewnętrznych.

Lp.

Numer drogi

1

2

1

Nazwa drogi

Długość ( mb)

Rodzaj nawierzchni

3

4

5

365015 T

ul. Ariańska

110

Betonowa

2

365016 T

ul. Bednarska

540

kostka betonowa

3

365017 T

ul. Cicha

110

betonowa

4

365037T

ul. Republiki Pińczowskiej

1190

asfaltowa
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5

365027T

ul. 11 Listopada

380

asfaltowa

6

365018 T

ul. Dygasińskiego

120

asfaltowa

7

365019 T

ul. Floriańska

170

asfaltowa

8

365021 T

ul. Górna

650

kostka betonowa

9

365020 T

ul. Grodziskowa

2 130

asfaltowa

10

365022 T

ul. Kamieniarska

100

betonowa

11

365026 T

ul. Klasztorna

550

asfaltowa

12

365025 T

ul. Kluka

340

asfaltowa

13

365023 T

ul. Kościuszki

190

asfaltowa

`14

365024 T

ul. Krótka

130

asfaltowa

15

365028 T

ul. Łąkowa

570

asfaltowa

16

365031 T

ul. Mirowska

270

betonowa

17

365029 T

ul. Nowa

330

asfaltowa

18

365067 T

ul. Nowy Świat

170

asfaltowa

19

365032 T

Plac Wolności

330

asfaltowa

20

365035 T

ul. Pałęki

800

asfaltowa

21

365034 T

ul. Podemłynie

160

asfaltowa

22

365066 T

ul. Podgórze

180

asfaltowa

23

365036 T

ul. Polna

980

asfaltowa

24

365033 T

ul. Przemysłowa

690

asfaltowa

25

365038 t

ul. Armii Krajowej

480

asfaltowa

26

365065 T

ul. Siedem Źródeł

490

asfaltowa

27

365040 t

ul. Słabska

200

asfaltowa

28

365041 T

ul. Spokojna

100

betonowa

29

365043 T

ul. Spółdzielcza

350

asfaltowa

30

365044 T

ul. Szarych Szeregów

470

betonowa

31

365045 T

ul. Szkolna

170

asfaltowa

32

365042 T

ul. Średnia

290

asfaltowa

33

365046 T

ul. Armii Ludowej

360

asfaltowa

34

365030 T

ul. 3 Maja

410

asfaltowa
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35

365048 T

ul. Wesoła

130

asfaltowa

36

365049 T

ul. Wiosenna

260

asfaltowa

37

365050 T

ul. J. Wójcika

250

asfaltowa

38

365064 T

ul. Zachodnia

730

asfaltowa

39

365052 T

ul. Zacisze

200

asfaltowa

40

365053 T

ul. Złota

190

asfaltowa

41

365055 T

ul. Źródlana

120

asfaltowa

42

365054 T

ul. Żwirki i Wigury

810

asfaltowa

43

365056 T

ul. Sikorskiego

410

asfaltowa

44

365057 T

ul. Jana Pała II

270

asfaltowa

45

365058 T

ul. Langiewicza

260

asfaltowa

46

365059 T

ul. Grunwaldzka

1 020

asfaltowa

47

365039 T

ul. Reduty Mławskiej

250

asfaltowa

48

365062 T

ul. Daniela Olecha

100

asfaltowa

49

365063 T

ul. Kardynała Wyszyńskiego

300

asfaltowa

50

365060 T

ul. J. Czołowskiego

100

asfaltowa

51

365061

ul. Jana Góreckiego

410

asfaltowa

52

365051 T

ul. Wincentego Witosa

610

kostka brukowa

53

365047 T

Ul. Wdowia

100

asfaltowa

Źródło : Urząd Miejski w Pińczowie

Łączna długość dróg gminnych na terenie miasta Pińczowa wynosi 21.030 km, a ich łączna
powierzchnia 121,32 tys. m2. Nawierzchnie bitumiczne to 16,330 km, nawierzchnie z kostki brukowej
to 3,910 km, pozostałe 0,790 km to drogi gruntowe.
Nawierzchnie twarde ulepszone stanowią 96,% wszystkich dróg gminnych na terenie miasta
Pińczowa.
W skład Gminy Pińczów wchodzi 41 sołectw zajmujących powierzchnie 198,42 km2.
W tabeli poniżej przedstawiono wykaz dróg gminnych na terenach wiejskich Gminy Pińczów, które
zaliczane są do kategorii dróg gminnych. Pozostałe ulice nie wymienione w zestawieniu maja status
dróg wewnętrznych.

24

„Strategia Rozwoju Gminy Pińczów do 2022 roku”

Lp.

Numer drogi

Nazwa drogi

Długość mb

Rodzaj nawierzchni

1

2

3

4

5

1

365081 T

Młodzawy - Piaski

1 370

asfaltowa/ tłuczniowa

2

365001 T

Krzyżanowice - Kowala

3 470

asfaltowa/ gruntowa

3

365002 T

Kozubów - Byczów - Aleksandrów

3060

asfaltowa

4

365003 T

Przez wieś Chruścice

910

asfaltowa

5

365004 T

Przez wieś Uników

1 410

asfaltowa

6

365005

Młodzawy Duże - Betlejem

1 910

asfaltowa

7

365006 T

Skowronno – Zalesie - Kopernia

6 150

asfaltowo/gruntowa

8

365007 T

Bogucice – Skałki - Krzywda

2340

asfaltowa

9

365008 T

Bogucice - Marzęcin

830

asfaltowa

10

365009 T

Przez wieś Młodzawy Duże

740

asfaltowa

11

365010 T

Zakamień - Grochowiska

3 260

Asfaltowa / tłuczniowa

12

365011 T

Krzyżanowice - Gacki

4 650

asfaltowa

13

365012 T

Krzyżanowice Śr. - Krzyżanowice D.

660

asfaltowa

14

365013 T

Wola Dolna - Wola Górna

2 550

asfaltowa

15

365068 T

Przez wieś Podłęże

720

asfaltowa

16

365069 T

Przez wieś Brzeście

1450

asfaltowa

17

365072 T

Przez wieś Pasturka

600

asfaltowa

18

365073 T

Przez wieś Nowa Zagość

1 570

asfaltowa

19

365074 T

Przez wieś Byczów

1 520

asfaltowa

20

365075 T

Młodzawy Małe - Mozgawa

2 580

21

365076 t

Przez wieś Orkanów

1190

asfaltowa/tłuczniowa

22

365077 T

Przez wieś Zawarża

920

asfaltowa/gruntowa

23

365078 T

Skrzypiów - Zakrzów

3 700

asfaltowa

24

365079 T

Kozubów - Teresów

2 420

asfaltowa- tłuczniowa

25

365080 T

Przez wieś Zagorzyce

980

asfaltowa

26

365070 T

Uników - Galów

2120

asfaltowa

27

365071 T

Bogucice - Zakościele

1 680

asfaltowa/tłuczniowa

28

365014 T

Marzęcin do drogi Bogucice - Gacki

1130

gruntowa

asfaltowa/gruntowa
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Łączna długość dróg gminnych na terenach wiejskich wynosi 55,890 km a ich łączna powierzchnia
225,8 tys. m2. Nawierzchnie bitumiczne to 46,570 km, nawierzchnie tłuczniowe to 1,290 km,
pozostałe 8,030 km to drogi gruntowe.
Nawierzchnie twarde ulepszone stanowią 85,63% wszystkich dróg gminnych na terenach wiejskich.
Drogi o nawierzchni bardzo dobrej stanowią 32,20% wszystkich dróg, o nawierzchni dobrej 24,01%,
o nawierzchni średniej 29,79% a o nawierzchni złej 14,00%.

Klasyfikowanie dróg gminnych do budowy, przebudowy, remontu
Większość dróg zaliczanych do kategorii dróg gminnych spełnia wymogi stawiane drogom tej
kategorii. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999
roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne ich usytuowanie,
minimalna szerokość w liniach rozgraniczających dla dróg gminnych lokalnych wynosi 12,00 m a dla
dróg dojazdowych 10,00 m.
Ze względu na brak wystarczającej ilości środków finansowych pozwalających w krótkim czasie
zmodernizować lub przebudować większość dróg gminnych nadając im właściwie parametry
konieczna jest ocena najpilniejszych potrzeb w tym zakresie.
Plan przebudowy dróg przygotowany jest w oparciu o:
- ocenę stanu technicznego dróg dokonywaną w ramach zarządzania drogami,
- wnioski wpływające od mieszkańców, rad sołeckich, radnych.
Ocena stanu technicznego dróg gminnych prowadzona jest na bieżąco w ciągu roku, ze szczególnym
uwzględnieniem okresu wiosennego z uwagi na konieczność oszacowania uszkodzeń powstałych
w okresie zimowym, pod kątem remontów cząstkowych nawierzchni. Stan techniczny dróg zostaje
oceniony przez pracownika Urzędu Miejskiego w Pińczowie na podstawie wizualnych oględzin
przeprowadzonych w trakcie objazdu dróg. Ponadto do obowiązku zarządzającego drogami gminnymi
należy dokonywanie okresowych (rocznych,

pięcioletnich) przeglądów stanu technicznego dróg

i sporządzanie z tych przeglądów protokołów.
Przeprowadzone kontrole stanu technicznego dróg są podstawą do określenia zakresu:
- remontów cząstkowych,
- generalnych remontów dróg nawierzchni dróg i ewentualną przebudową,
- bieżącego utrzymania dróg (ścinanie i wykaszanie poboczy, udrażnianie rowów drogowych
i przepustów, przywracanie skrajni drogowych itp.).
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Na podstawie dokonanych objazdów, wskazane zostały następujące odcinki dróg, które wymagają
budowy, przebudowy lub remontu :

Lp.

Nr nazwa drogi

Stan techniczny

Zalecenia

1

36500081 T

Droga o nawierzchni asfaltowej i tłuczniowej, liczne ubytki
na odcinku tłuczniowym, utrudniony dojazd do posesji

365001 T

Droga o nawierzchni asfaltowej i gruntowej, nierówności,

Wykonanie nawierzchni
asfaltowej na odcinku
nieulepszonym
Wykonanie nawierzchni

Krzyżanowice Średnie -

utrudniona komunikacja pomiędzy miejscowościami oraz

tłuczniowej na odcinku o

Kowala

dojazd do pól.

nawierzchni gruntowej

365006 T

Droga o nawierzchni asfaltowej i gruntowej nierówności

Wykonanie nawierzchni

Skowronno – Zalesie -

utrudniona komunikacja pomiędzy miejscowościami oraz

tłuczniowej na odcinku o

Kopernia

dojazd do pól

nawierzchni gruntowej

365010 T

Droga o nawierzchni asfaltowej i tłuczniowej, liczne ubytki

Wykonanie nawierzchni

Zakamień - Grochowiska

na odcinku tłuczniowym, utrudniona komunikacja

asfaltowej na odcinku

pomiędzy miejscowościami na terenie Gminy Busko -

nieulepszonym

Młodzawy Duże – Piaski
2

3

4

Zdrój
5

6

7

8

365013 T

Droga o nawierzchni asfaltowej i tłuczniowej, liczne

Wykonanie nawierzchni

Wola Zagojska Dolna –

ubytki na odcinku tłuczniowym, utrudniony dojazd do

asfaltowej na odcinku

Wola Zagojska Górna

posesji

nieulepszonym

365075 T

Droga o nawierzchni asfaltowej i gruntowej, nierówności,

Wykonanie nawierzchni

Młodzawy Małe -

utrudniona komunikacja pomiędzy miejscowościami oraz

tłuczniowej na odcinku o

Mozgawa

dojazd do pól.

nawierzchni gruntowej

365076 T

Droga o nawierzchni asfaltowej i tłuczniowej, liczne

Wykonanie nawierzchni

Przez wieś Orkanów

ubytki na odcinku tłuczniowym, utrudniona komunikacja

tłuczniowej na odcinku o

pomiędzy miejscowościami na ternie Gminy Michałów

nawierzchni gruntowej

365077 T

Droga o nawierzchni asfaltowej i gruntowej, nierówności,

Wykonanie nawierzchni

Przez wieś Zawarża,

utrudniony dojazd do pól.

tłuczniowej na odcinku o

Kozubów
9

10

11

12

nawierzchni gruntowej

365079 T

Droga o nawierzchni asfaltowej i tłuczniowej liczne ubytki

Wykonanie nawierzchni

Kozubów - Teresów

na odcinku tłuczniowym, utrudniona komunikacja miedzy

asfaltowej na odcinku

miejscowościami

nieulepszonym

365071 T

Droga o nawierzchni asfaltowej i gruntowej, nierówności

Wykonanie nawierzchni

Bogucice - Zakościele

utrudniona komunikacja pomiędzy miejscowościami oraz

tłuczniowej na odcinku o

dojazd do pól

nawierzchni gruntowej

365063 T ul. Prymasa

Droga o nawierzchni asfaltowej i gruntowej, nierówności,

Budowa ulicy na odcinku

Kardynała Wyszyńskiego

utrudniona komunikacja pomiędzy ulicami i dojazd do

gruntowym

w Pińczowie

posesji

365035 T

Droga nawierzchnia asfaltowa i z trelinki, zaniżenia,

Przebudowa ulicy na odcinku

ul. Pałęki w Pińczowie

nierówności uniemożliwiające przejazd wzdłuż zalewu

trelinki

Źródło : Urząd Miejski w Pińczowie
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Plany inwestycyjne związane z budową, przebudową, remontami dróg gminnych
W oparciu o ocenę stanu technicznego dróg oraz wnioski wpływające od lokalnej społeczności ustala
się następujący plan przebudowy dróg gminnych.

Lp.

Długość
Nazwa inwestycji

odcinka drogi
objętej
projektem (km)

1.

Budowa ulicy Przemysłowej w
Pińczowie – etap II

2.

Szacunkowa
wartość
inwestycji

Całkowita długość
drogi w km

1,134

3 500 000

2,200

0,356

750 000

0,356

Lata realizacji

Budowa drogi gminnej w
miejscowości Leszcze od drogi
powiatowej Nr 0071 T do drogi
powiatowej Nr 0070T

3.

2015 - 2020

Budowa ulicy w Pińczowie
oznaczonej w Miejscowym Planie
Zagospodarowania

0,380

200 000

0,380

0,44

850 000

0,83

0,900

290 000,00

0,900

0,175

250 000,00

0,175

0,230

280 000, 00

0,230

0,240

325 000,00

0,240

0,150

100 000,00

0,150

130,00

120 000,00

1,670

0,740

290 000,00

1,640

0,15

50 000,00

0,5

1,595

500 000,00

1,925

255

700 000

0,255

Przestrzennego jako 45 KDD i 46
KDD
4.

Budowa ulicy 11 Listopada w
Pińczowie (do ulicy Zachodniej)

5.

Przebudowa ulicy Pałęki w
Pińczowie

6.

Przebudowa ulicy Kościuszki w
Pińczowie

7.

8.

Przebudowa ulicy Jagiełły w
Pińczowie
Przebudowa ulicy Kołłątaja w
Pińczowie

9.

10.

11.

12.

Przebudowa ulicy Szkolnej w
Pińczowie – nakładka asfaltowa
Przebudowa drogi w Bogucicach
Pierwszych (ul. Zakościele)
Przebudowa drogi Marzęcin
Gacki
Przebudowa drogi w Starej
Zagości

13. Przebudowa dróg w Unikowie
14.

Przebudowa ul. Nowy Świat w

2016 - 2020
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Pińczowie
Przebudowa drogi na os.

15.

Robotniczym w Gackach
Przebudowa ul. Kazimierza

16.

17.

18.

Wielkiego w Pińczowie
Budowa drogi relacji NieprowiceStara Zagość
Przebudowa drogi w Bogucicach
Pierwszych

0,15050

80 000,00

01,50

0,374

500 000

0,374

0,5

300 000,00

0,5

0,910

250 000,00

0,910

0,250

70 000,00

0,290

0,230

100 000,00

0,230

0,620

230 000,00

0,870

0,750

250 000,00

0,750

1066

6 000 000

2 200

Przebudowa chodnika na ul.
19.

Źródlanej i ul. Nowy Świat w
Pińczowie
Przebudowa

drogi

na

oś.

20. Robotniczym w Gackach ( do
szkoły)
21.
22.

23.

Przebudowa drogi w Podłężu
Przebudowa drogi Bugaj Kozubów
Budowa ulicy Przemysłowej w
Pińczowie – etap I

Transport publiczny
Komunikację zbiorową na terenie Gminy Pińczów obsługuje głównie prywatna komunikacja
autobusowa i mikrobusowa.

Transport kolejowy
Przez

teren

gminy

przebiega

linia

kolejowa

normalnotorowa,

1

tor

zelektryfikowany

w relacji Kielce (Sitkówka) – Busko Zdrój, oraz linia kolejowa wąskotorowa. W odległości 10 km
przebiega szerokotorowa linia kolejowa LHS (Linia Hutniczo - Siarkowa).

2.5.2. Gospodarka wodna
Wody powierzchniowe
Gmina Pińczów w całości położona jest w zlewni

rzeki Nidy prowadzącej zanieczyszczone

pozaklasowe wody. Uzupełnienie systemu wód powierzchniowych stanowią płynące zabagnionymi
dolinkami lokalne strumyki oraz liczne rowy melioracyjne.
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Cechą charakterystyczną sieci rzecznej jest jej zróżnicowana gęstość. Obszary centralne – położone
w bezpośrednim sąsiedztwie Nidy – cechują się średnią gęstością wód powierzchniowych, podczas
gdy tereny południowo – zachodnie i północno – wschodnie mają kilkakrotnie mniejszą gęstość sieci
rzecznej.
Środowisko wodne gminy uzupełniają zbiorniki wodne z których największy tzw. Zalew pełniący
funkcję zbiornika rekreacyjno – wypoczynkowego zajmuje powierzchnię 11,35 ha. i posiada
pojemność 160,25 tys. m3. Pozostałe to zbiorniki rzędu kilkunastu – kilkudziesięciu arów, różnego
pochodzenia oraz powstałe jako martwe zakola, starorzecza.
Na terenie gminy, w okolicy wsi Młodzawy zgrupowane są stawy, o łącznej powierzchni 120 ha.
należące do Gospodarstwa Rybackiego w Górkach. Poza tym kompleksem występują także niewielkie
stawy w innych miejscowościach.
Istotne znaczenie w gospodarce, turystyce i rekreacji ma funkcjonujący zbiornik w Pińczowie oraz
pokopalniany zbiornik w Gackach. Na wschód od Szarbkowa, w lesie znajduje się naturalne jezioro
Pleban.

Wody podziemne
Wody podziemne występują w utworach: kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu. Kredowy, zasadniczy
poziom wodonośny na terenie gminy związany jest ze szczelinowymi i spękanymi opokami i marglami
3

mastrychtu. Na obszarze gminy wydajność tego poziomu jest znacznie zróżnicowana od 3,0 m /h dla
3

studni w Brześciu do 52,4 m /h dla studni w Marzęcinie.
Studnie ujmujące kredowy poziom wodonośny zlokalizowane są między innymi w Pińczowie na
osiedlu Grodzisko, w Zagości, Sadku, Kozubowie, Aleksandrowie, Marzęcinie i Szarbkowie.
Wody poziomu kredowego pod względem chemicznym są odpowiednie do picia i potrzeb
gospodarczych i stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia gminy w wodę.

Ujęcia wodne
Na terenie gminy wodę pitną dostarczaną zorganizowanymi systemami posiadają następujące
wodociągi - wododziały:
Wodociąg miejski Pińczów, zaopatrywany w wodę z ujęć: Kopernia, 7 Źródeł, Studnia „OC
Grodziska”, Ujęcie Grodzisko. Miejscowości w obrębie tego wododziału to: Pińczów, Kopernia,
Skrzypiów, Zakrzów, Pasturka, Włochy, Brzeście, Podłęże, Skowronno Górne, Szczypiec, Chruścice,
Chwałowice, Szarbków, Uników, Chrabków
Wodociąg wiejski Aleksandrów - Byczów, zaopatrywany w wodę z ujęcia w Aleksandrowie (studnia
głębinowa). Miejscowości w obrębie tego wododziału to: Aleksandrów, Byczów.
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Wodociąg wiejski Byczów - Kozubów, zaopatrywany w wodę z ujęcia Byczów (studnia głębinowa).
Miejscowości w obrębie tego wododziału to: Kozubów, Zagórzyce, Mozgawa, Bugaj, Sadek, Zawarża.
Wodociąg wiejski Młodzawy Duże, zaopatrywany w wodę z ujęcia Młodzawy Duże (studnia
głębinowa). Miejscowości w obrębie tego wododziału to: Młodzawy Duże, Młodzawy Małe
Wodociąg wiejski Sadek, zaopatrywany w wodę z ujęcia Sadek (studnia głębinowa). Miejscowości
w obrębie tego wododziału to: Sadek, Kozubów Kolonia. Wodociąg wyłączony z eksploatacji,
miejscowości podłączone do wodociągu Byczów-Kozubów. Ujęcie zabezpieczone i pozostawione jako
awaryjne.
Wodociąg wiejski Marzęcin, zaopatrywany w wodę z ujęcia Marzęcin (studnia głębinowa).
Miejscowości w obrębie tego wododziału to: Marzęcin, Zakamień, Bogucice, Pasturka- Krzywda,
Kowala, Gacki, Leszcze, Krzyżanowice Dolne, Krzyżanowice Średnie, Wola Zagojska Dolna, Wola
Zagojska Górna, Winiary, Stara Zagość, Nowa Zagość, Kostki Małe w Gminie Busko Zdrój.
Wodociąg wiejski Skowronno Dolne, zaopatrywany w wodę z ujęcia Skowronno (studnia
głębinowa). Miejscowości w obrębie tego wododziału to: Skowronno Dolne
Wodociąg wiejski Orkanów, zaopatrywany w wodę kupowaną od Związku Międzygminnego
„Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej. Miejscowości w obrębie tego wododziału to: Orkanów
Wodociąg wiejski Grochowiska, zaopatrywany w wodę kupowaną od Zakładu Komunalnego
w Busku Zdroju. Miejscowości w obrębie tego wododziału to: Grochowiska.
Wodociąg wiejski Gacki, Miejscowości w obrębie tego wododziału to: Wola Zagojska Dolna, Wola
Zagojska Górna, Winiary, Nowa Zagość, Stara Zagość, Gaik (miejscowości podłączone do wodociągu
Marzęcin).
Wodociąg wiejski Borków, zaopatrywany w wodę kupowaną od Zakładu Usług Komunalnych
w Chmielniku. Miejscowości w obrębie tego wododziału to: Borków
Wodociąg zagrodowy Zawarża,

pierwotnie zaopatrywany w wodę z trzech studni publicznych,

głębinowych zlokalizowanych w miejscowości Zawarża, na potrzeby 37 gospodarstw w tej
miejscowości. Obecnie miejscowość Zawarża została podłączona do wodociągu Byczów-Kozubów.
Studnie zabezpieczone przez zamknięcie i pozostawione, jako awaryjne źródło wody.
Sieć wodociągowa
Długość sieci wodociągowej na terenie Gminy Pińczów wynosi obecnie 215,8 km. Liczba przyłączy do
sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 3904.
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Sieć wodociągowa na terenie Gminy Pińczów:
Rok

Długość sieci

Podłączenia wodociągowe

Zużycie wody z wodociągów

wodociągowej (km)

prowadzące do budynków

gospodarstwach domowych

mieszkalnych (szt)

(w tys.m3)

2010

210,1

3751

488,4

2011

213,9

3820

492,0

2012

214,3

3845

495,3

2013

214,3

3867

496,1

2014

215,8

3904

493,6

Źródło: Wodociągi Pińczowskie spółka z o.o.

Wielkość zasobów istniejących ujęć wody pitnej jest wystarczająca dla zaopatrzenia w wodę
wszystkich odbiorców zarówno w stanie istniejącym jak i w okresie perspektywicznym.

2.5.3. Gospodarka ściekowa
Głównymi źródłami zanieczyszczenia wód powierzchniowych są ścieki komunalne i przemysłowe.
Znaczący wpływ mają również spływy powierzchniowe, szczególnie z terenów stanowiących grunty
orne.
Sieć kanalizacyjna na terenie Gminy Pińczów :
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Budynki mieszkalne
Rok

Długość

i zbiorowego

Ścieki

czynnej sieci

zamieszkania

odprowadzone

kan. [km]

podłączone do sieci

( w tys. m3 )

kanalizacyjnej [szt.]

2011

34,1

987

870

2012

36,3

1028

772

2013

36,3

1032

845

2014

42,9

1049

838

Źródło: Wodociągi Pińczowskie spółka z o.o.

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej
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Długość zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pińczów wynosi 42,9 km. Do
zbiorczego systemu oczyszczania ścieków podłączonych jest 1049 budynków.
Od roku 2007 w niektórych miejscowościach gminy budowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Tabela poniżej prezentuje miejscowości, w których powstały oczyszczalnie oraz ich ilość.

Lp.

miejscowość

Ilość przydomowych oczyszczalni

1

Orkanów

28

2

Zagórzyce

34

3

Chruścice

29

4

Szarbków

32

5

Bogucice II

13

6

Byczów

7
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7

Podłęże

61

8

Bugaj

8

9

Sadek

13

10

Kozubów

44

11

Borków

4

12

Szczypiec

6

13

Grochowiska

9

14

Kowala

7

15

Winiary

24

16

Mozgawa

17

17

Aleksandrów

5

18

Wola Zagojska G.

1

19

Krzyżanowice D.

1

20

Młodzawy Małe

1

21

Stara Zagość

2

22

Uników

4

23

Chrabków

2

24

Marzęcin

1

25

Bogucice Pierwsze

8

Razem

361

2.5.4. Gospodarka odpadami
Na zlecenie gminy odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców zajmuje się PGKiM spółka
z o.o. w Pińczowie. Wykonawca usługi p.n. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Pińczów oraz ich zagospodarowanie – Sektor I
Miasto” oraz „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
Gminy Pińczów oraz ich zagospodarowanie – Sektor II „Gmina’
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Odzysk surowców wtórnych w latach 2012- 2014:
Wyszczególnienie

2014 {Mg}

2013 {Mg}

2012 {Mg]

18,084

6,530

0

72,400

23,380

7.850

Złom

0

0

0

Metale kolorowe

0

0

0

Makulatura
Tworzywa
sztuczne

Źródło: Zakład Oczyszczania Miasta - Pińczów

Makulatura odbiera jest przez następujące podmioty:


Skup i Sprzedaż Surowców Wtórnych „Golmet” Lucjan Golonka 28 -400 Pińczów, Pasturka
124



PPHU „Co Nieco” Rafał Godzisz, ul. Akacjowa 24, 43-450 Ustroń

Tworzywa sztuczne odbierane są przez:


EURO _ABM spółka z o.o. 38 -204 Tarnowiec 237



PPHU „Co Nieco” Rafał Godzisz, ul. Akacjowa 24, 43-450 Ustroń

Odpady zebrane selektywnie na terenie Gminy
Pińczów w roku 2014

18,084

72,4

Makulatura (Mg)

Tw orzyw a sztuczne (Mg)
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2.5.5. Sieć energetyczna
Przez teren gminy przebiega szereg linii elektroenergetycznych pracujących na napięciu 110 kV,
a mianowicie:


odcinek linii 110 kV o długości 10 km, relacji GPZ Kazimierza Wielka – GPZ Pińczów I,



odcinek linii 110 kV o długości 8 km, relacji GPZ Busko – Wełecz – GPZ Pińczów I,



odcinek linii 110 kV Pińczów długości 10 km, relacji GPZ Pińczów I – GPZ Kije,



odcinek dwutorowy linii 110 kV, o długości 3 km, stanowiący odgałęzienie z linii Pińczów – Kije do
zasilania zakładów przetwórstwa owocowo -warzywnego POiW „Gomar” w Pińczowie

Redukcję napięcia 110 kV do poziomu 15 kV umożliwiającego elektryfikację konkretnych obszarów za
pośrednictwem sieci średniego napięcia, zasilających sieć stacji transformatorowych 15/0,4 kV na
obszarze Gminy Pińczów zapewniają dwa GPZ 110/15 kV:


GPZ Pińczów I – główny punkt zasilania odbiorców bytowo - komunalnych,



GPZ Pińczów II – zasilanie indywidualne Zakładów Przemysłu Owocowo - Warzywnego „Gomar”

2.5.6. Zaopatrzenie w gaz
Według danych GUS ( stan na 31.12.2013r.), długość sieci gazowej na terenie gminy wynosiła 46,6
km, liczba przyłączy do budynków 138. Stopień zgazyfikowania gminy jest niski i wynosi około 1,3%.
Sieć gazowa na terenie Gminy Pińczów
Sieć gazowa
długość czynnej sieci ogółem w m
m
46579
długość czynnej sieci przesyłowej w m
m
22344
długość czynnej sieci rozdzielczej w m
m
24235
czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych szt.
138
odbiorcy gazu
gosp. 115
odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem
gosp. 110
odbiorcy gazu w miastach
gosp. 106
zużycie gazu w tys. m3
tys.m3 276,9
zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m3
tys.m3 276,3
osoba 322
ludność korzystająca z sieci gazowej
Źródło: GUS 2013r.

Na terenie gminy zlokalizowane są stacje redukcyjno – pomiarowe :


W Szarbkowie – w oparciu o gazociąg wysokiego i średniego ciśnienia relacji Kotki –
Szarbków



W Leszczach – w oparciu o gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Pęczelice – Gacki
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Stacja redukcyjno – pomiarowa oraz śluza odbiorcza w Pińczowie – w oparciu o oddany do
użytku gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Gacki – Pińczów.

Obecnie programem gazyfikacji objęte jest głownie miasto Pińczów. O realizacji sieci gazowej dla
pozostałych obszarów będą decydować względy ekonomiczne oraz zainteresowanie odbiorców.

2.5.7. Zaopatrzenie w ciepło
W roku 2011 zgodnie z uchwałą nr XVII/143/11 Rady Miejskiej w Pińczowie został pozytywnie
zaopiniowany program „Modernizacja źródeł ciepła” opracowany przez Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej. Gospodarka ciepłownicza miasta Pińczowa działa w oparciu o zintegrowany system
ciepłowniczy, który składa się kotłowni La Montea z wysokoparametrową siecią ciepłowniczą wraz
z instalacją odbiorczą oraz kotłowniami lokalnymi indywidualnymi źródłami ciepła. PEC obsługuje
zintegrowany system ciepłowniczy oraz 12 kotłowni lokalnych. Brak pełnego wykorzystania mocy
wynika z likwidacji zakładów, zaniechania produkcji cieplarnianej, zmiany dostawy ciepła.
W kotłowniach przeważa prosta funkcja grzewcza, cześć kotłowni produkuje jednak także ciepłą wodę
a cześć także ciepło technologiczne. Łączna katalogowa moc około 100 kotłowni wynosi przeszło
82 000 kW, z tego kotłownie wyłączone z użytkowania około 15 000 kW. Kotłownie w przeszło 95%
opalane są paliwem stałym (węgiel, miał węglowy, koks). A tylko około 5% kotłowni opalanych jest
olejem opałowym. Znaczna ilość kotłowni znajduje się w centrum miasta. Zgodnie z uchwalonym
programem modernizacji źródeł ciepła realizowanym przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
proponuje się wymienienie w mieście do roku 2016 kotłowni opalanych węglem na kotłownie zasilane
gazem.
Na terenie sołectw domy ogrzewane są z lokalnych indywidualnych źródeł ciepła zasilanych węglem.

2.5.8. Telekomunikacja
Stan

wyposażenia

mieszkań

i

zakładów

pracy

w

urządzenia

łączności

jest

wysoki

i charakteryzuje się wskaźnikiem 215/1000 mieszkańców, stawiając Gminę Pińczów na czołowej
pozycji wśród gmin wiejsko – miejskich. Również dobry jest na terenie gminy zasięg sieci komórkowej.

2.6.

Rolnictwo

Analizując stan gleb na terenie Gminy Pińczów, należy stwierdzić, że przeważają tutaj grunty średniej
i wysokiej klasy bonitacyjnej, wchodzące w skład kompleksów pszennych, które stanowią ponad 60%
ogólnego areału gruntów ornych.

37

„Strategia Rozwoju Gminy Pińczów do 2022 roku”

Grunty orne na terenie Gminy Pińczów wg klas bonitacyjnych :

Klasy gleb
Użytki rolne

I ( ha)

II ( ha)

III a (ha)

III b (ha)

IVa ( ha)

IVb (ha)

V (ha)

VI i VIz (ha)

Grunty orne

126

297

1 325

1 814

2 580

1 636

1 726

1139

Użytki zielone

-

55

1 380

574

152

1 660

Źródło : Program Ochrony Środowiska dla Miasta Pińczów na lata 2014 -2017 z uwzględnieniem lat 2018 -2021

Stosunkowo duży procent, ponad 4 ogółu gruntów ornych, stanowią gleby najlepszych klas I i II
i obejmują one powierzchnie około 478 ha. W roku 2010 wykonane zostały przez Okręgową Stację
Chemiczno – Rolniczą w Kielcach badania zakwaszenia gleb użytków rolnych. W wyniku tych badań
stwierdzono, że udział gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych w całym województwie świętokrzyskim
wynosi 43%.
W tabeli poniżej pokazano użytkowanie gruntów w hektarach w gospodarstwach rolnych na terenie
miasta i Gminy Pińczów według danych zawartych w Powszechnym Spisie Rolnym przeprowadzonym
w 2010 r
Wyszczególnienie

Gospodarstwa rolne ogółem ( ha)

Grunty orne

13 373,66

Użytki rolne ogółem

11 945,58

Użytki rolne w dobrej kulturze

11 388,45

Pod zasiewami

7 298,68

Grunty ugorowane

438,43

Uprawy trwałe

400,50

sady

396,35

Ogrody przydomowe

33,30

łąki

2 870,24

Pastwiska trwałe

347,13

Pozostałe użytki rolne

557,12

Lasy i grunty leśne

746,08

Pozostałe grunty

682,00
Źródło : GUS 2010
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Na terenie miasta i Gminy Pińczów powierzchnia zasiewów wybranych upraw wynosi ogółem 7 298,68
ha. w tym:


Zboża - 4 598,91 ha



Ziemniaki – 584,80 ha



Uprawy przemysłowe – 189,93 ha



Buraki cukrowe – 22,73 ha



Rzepak i rzepik – 2,04 ha



Strączkowe – 102,97 ha



Warzywa gruntowe – 575,06 ha

Największy procent w uprawach zajmują zboża 63% , stosunkowo duży procent zajmują także
ziemniaki i warzywa gruntowe , po około 8%.
Struktura gospodarstw na terenie Gminy Pińczów według Powszechnego Spisu Rolnego z 2010
przedstawia się następująco:

Gospodarstwa
Rodzaj

jednostka

ogółem

Do 1 ha

Powyżej 1

włącznie

ha

Gospodarstwa ogółem

szt.

2683

632

2 051

Gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą

szt.

2 440

428

2 012

Powierzchnia gospodarstw rolnych

ha

13 373,66

391,22

12 982,44

Powierzchnia gospodarstw prowadzących działalność

ha

13 170,80

313,31

12 857,49

rolniczą
Źródło : GUS 2010

.Ważną

kwestię stanowi stopień przygotowania zawodowego rolników, który niestety nie jest

korzystny. Brak wykształcenia rolniczego zanotowano wśród około

75,4%. gospodarzy. Taka

struktura wykształcenia utrudnia racjonalizację produkcji rolniczej, adaptację do warunków gospodarki
rynkowej, reorientację zawodową i podejmowanie inicjatyw gospodarczych.
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Niekorzystna jest także struktura wiekowa rolników. Od lat obserwuje się postępujący proces starzenia
właścicieli gospodarstw.
Szansę na rozwój rolnictwa można upatrywać w rozwoju gospodarstw ekologicznych. Jednak
prowadzenie tego typu działalności wymaga konsekwencji działania oraz wiedzy w zakresie metod
upraw, wzbogacania gleb itp. Potrzebny jest system wspierania i zachęt do tworzenia gospodarstw
ekologicznych oraz produkcji zdrowej żywności.

2.7.

Gospodarka

Sytuacja społeczno-gospodarcza na terenie Gminy Pińczów podlega ustawicznym przemianom,
z głównym ukierunkowaniem na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, w branży usług
i małej produkcji nieprzemysłowej. Struktura podmiotów gospodarczych Gminy Pińczów wg wybranych
sekcji przedstawia się następująco:
Struktura podmiotów gospodarczych w Gminie Pińczów wg wybranych sekcji

Wyszczególnienie

Gmina Pińczów

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
Przemysł razem

28
209

W tym przetwórstwo przemysłowe

90

Budownictwo

150

Handel i naprawy

326

Hotele i restauracje

24

Transport, gospodarka magazynowa
i łączność
Pośrednictwo finansowe
Obsługa nieruchomości i firm, nauka

77
32
133

Źródło: Urząd Miejski w Pińczowie
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Struktura podmiotów gospodarczych w Gminie
Pińczów
3%
7%
2%

12%

3%

20%

8%
31%
Rolnictw o, łow iectw o i leśnictw o

14%

Przemysł razem
W tym przetw órstw o przemysłow e
Budow nictw o
Handel i napraw y
Hotele i restauracje
Transport, gospodarka magazynow a i łączność
Pośrednictw o finansow e
Obsługa nieruchomości i firm, nauka

Na terenie Gminy Pińczów

największy jest udział podmiotów

zajmujących się handlem

i naprawami (30,5% ogółu wszystkich podmiotów działających na terenie gminy), stosunkowy duży
udział podmiotów dotyczy przemysłu – 19,6%.
Formy prowadzenia działalności to głownie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 1052 podmioty oraz spółki cywilne – 22 podmioty.

2.8.

Sfera społeczna

2.8.1. Służba zdrowia
Podstawową opiekę medyczną pełnią przychodnie i ośrodki zdrowia znajdujące się na terenie miasta
Pińczowa i w większych sołectwach. Usługi medyczne z zakresu ponadpodstawowego świadczą
przychodnie specjalistyczne i miejscowy Szpital Powiatowy, posiadający następujące oddziały:


internistyczny



chirurgiczny



ginekologiczno – położniczy



noworodkowy
oraz Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, prowadzący całodobową opiekę długoterminową
dysponujący 107 łóżkami.

Przy szpitalu działają także poradnie specjalistyczne:


chirurgiczna,
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ortopedyczna,



dla kobiet,



neonatologiczna,



diabetologiczna,



zdrowia psychicznego oraz uzależnień,



okulistyczna,



urologiczna,



medycyny pracy,



reumatologiczna,



rehabilitacyjna.

Działają także poradnie mające bezpośredni kontakt z NFZ:


poradnia dermatologiczna,



poradnia kardiologiczna,



poradnia laryngologiczna,



poradnia neurologiczna.

Na terenie Gminy Pińczów podstawową opiekę medyczną zapewnia:


Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej, w którego strukturach znajdują się 3 Ośrodki Zdrowia w
miejscowościach : Gacki, Kozubów, Szarbków oraz 2 Przychodnie w Pińczowie: ul. Klasztorna 6,
ul. 7 Źródeł 8.

Pomoc doraźną mieszkańcom gminy zapewnia Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego
i Transportu Sanitarnego Oddział w Pińczowie, które dysponuje 4 karetkami sanitarnymi z czego 1
stanowi zespół wypadkowy.
Sieć aptek obejmuje 6 placówek na terenie miasta Pińczowa oraz 1 w Gackach.

2.8.2. Pomoc społeczna
W chwili obecnej wiele osób i rodzin mieszkających na terenie Gminy Pińczów

znajduje się

w trudnej sytuacji życiowej. Osoby te, wykorzystując własne środki oraz możliwości nie są
w

stanie

tych

trudności

pokonać.

Dlatego

też

pomoc

społeczna

jest

organizowana

przez administrację rządową, samorządową, która współpracuje z Kościołem, fundacjami, osobami
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fizycznymi i prawnymi. Pomocy takiej udziela się z powodu ubóstwa, bezdomności, sieroctwa,
bezrobocia, niepełnosprawności, alkoholizmu, narkomanii czy klęsk żywiołowych.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie jest podstawową jednostką
organizacyjną samorządu lokalnego w Gminie Pińczów odpowiedzialną za rozpoznawanie zjawisk
rodzących zapotrzebowanie na interwencję socjalną i podejmującą działania na rzecz rozwiązywania
problemów społecznych .
Ośrodek Pomocy Społecznej

w Pińczowie swoją działalność opiera głównie na ustawie

z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z dnia 7 lutego 2013 roku
poz. 182 z późniejszymi zmianami). ,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie został utworzony na podstawie Uchwały Nr XII/54/90 Rady
Miejskiej w Pińczowie z dnia 09.03.1990w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej
i organizacji pomocy społecznej na szczeblu podstawowym.
W Ośrodku zatrudnionych jest 27 pracowników w tym;
Dyrektor – 1 osoba
Pracownicy socjalni – 11 osób
Pracownicy wykonujący specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1 osoba
Pozostali pracownicy – 14 osób

Formy pomocy społecznej udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej :
Wyszczególnienie

2012r.
Liczba
udzielonych
świadczeń

Zasiłki stałe

2013r.

Kwota

Liczba
udzielonych
świadczeń

2014r.

Kwota

Liczba
udzielonych
świadczeń

Kwota

1089

390 634

1134

464 089

1328

531 519

Zasiłek okresowy

184

51 736

152

48 894

174

51 512

Zasiłek celowy i pomoc w
naturze

315

205 464

327

242 949

317

241 308

50 528

186 803

52 701

199 260

47 406

182 185

Dożywianie dzieci w szkołach

Źródło: Urząd Miejski w Pińczowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie wykonuje zadania w zakresie:
1) pomocy usługowej ( usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi dla osób
z zaburzeniami psychicznymi),
2) pomocy finansowej ( w postaci zasiłków stałych, okresowych, celowych),
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3) pomocy rzeczowej i w naturze ( opał, środki czystości, żywność),
4) pomocy w zakresie dożywiania
5) pomocy instytucjonalnej ( kierowanie do domów pomocy społecznej, ośrodków
wsparcia np. ŚDS, schronisk, ośrodków interwencji kryzysowej),
6) pracy socjalnej udzielanej niezależnie od dochodu,
7) pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
8) przekazywania informacji o innych podmiotach świadczących pomoc,
Wykonanie powyższych zadań przez MGOPS w Pińczowie uzależnione jest od wysokości dotacji
budżetowych ,które

jednostka otrzymuje z budżety gminy i budżetu państwa, a także pozyskuje

z innych źródeł ( M P i P S, EFS ) w tym na realizację projektów.
Co roku sporządzana jest ocena zasobów pomocy społecznej i w tym dokumencie opracowywane są
wskaźniki określające dynamikę procesów zachodzących w sferze pomocy społecznej oraz prognozy
rozwoju zjawisk.
Analiza zebranych danych statystycznych oraz wskaźników zasobów pomocy społecznej pozwalają
na wskazanie kluczowych problemów stojących przed gminą w zakresie pomocy społecznej i jest to
przesłanka do planowania wydatków w gminie na pomoc społeczną.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie jest jednostką budżetową Gminy Pińczów, finansowaną
z budżetu gminy oraz zasilaną środkami przyznanymi przez administrację rządową.
Poniższa tabela przedstawia wysokość kwoty, jaka została przeznaczona na poszczególne
świadczenia w latach 2011 -2013.
W ramach zadań zleconych udzielono świadczenia na kwotę:
Rok

Ilość osób

Kwota pomocy [ PLN]

2011

8

37 162,00

2012

10

38 970,00

2013

8

37 080,00

Źródło: Urząd Miejski w Pińczowie
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Kwoty wypłacone w ramach pomocy społecznej
w Gminie Pińczów
39500
39000
38500
38000
37500
37000
36500
36000
2011

2012

2013

Kw ota pomocy [ PLN]

Przyczyny udzielenia wsparcia przez pomoc społeczną (zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 12 marca
2004r. O pomocy społecznej):

Przyczyna udzielania
pomocy

2012r.

2013r.

2014r.

Ilość osób

Liczba rodzin

Ilość osób

Liczba rodzin

Ilość osób

Liczba rodzin

159

87

163

90

196

117

sieroctwo

1

1

2

2

1

1

bezdomność

4

4

4

4

3

3

bezrobocie

720

205

730

209

720

222

niepełnosprawność

558

225

565

238

550

249

długotrwała lub ciężka
choroba

256

120

344

154

325

152

13

2

17

4

13

4

ochrona
macierzyństwa

258

42

230

41

205

36

bezradność w
sprawach opiekuńczowychowawczych i
prowadzenia

504

107

445

101

427

98

ubóstwo

przemoc w rodzinie
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gospodarstwa
domowego, w tym:
rodziny wielodzietne

262

42

217

37

194

34

rodziny niepełne

177

48

203

54

202

53

0

0

0

0

0

0

61

16

77

26

84

26

klęska żywiołowa
alkoholizm

Źródło: Urząd Miejski w Pińczowie, stan na 31.12.2014r.

Najwięcej, bo aż 24,65% pomocy związane było z problemem bezrobocia, a 18,83% związane było
z niepełnosprawnością.
Bezrobocie jest jednym z największych problemów w mieście. O pomoc do Ośrodka zwracają się nie
tylko ludzie starsi, niezaradni, niedołężni, chorzy. Coraz częściej pomocy potrzebują ludzie młodzi,
w pełni sił, chętni do podjęcia pracy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Szczególnie
tragiczną jest sytuacja młodych rodzin pozostających bez jakiegokolwiek źródła dochodów, bez
środków do życia.

2.8.3. Oświata
Gmina Pińczów

posiada stosunkowo dobrze rozwiniętą sieć placówek oświaty i wychowania.

Potencjał edukacyjny gminy tworzony jest przez szkoły podstawowe i gimnazja. Na terenie gminy
działa 9 przedszkoli oraz dwie placówki wychowania przedszkolnego.
Poniżej przedstawiono zestawienie przedszkoli i szkół znajdujących się na terenie Miasta Pińczowa
i Gminy Pińczów.
Wyszczególnienie ( placówka)

Rok 2010/2011

Rok 2012/2013

Rok 2013/2014

Placówki wychowania przedszkolnego

10

11

14

W tym przedszkola

9

9

10

Miejsca w przedszkolach

551

563

623

Dzieci w placówka wychowania przedszkolnego

538

651

679

W tym w przedszkolach

525

607

588

Szkoły podstawowe

11

11

11

Uczniowie szkól podstawowych

1246

1128

1099

Szkoły gimnazjalne

5

5

6

Uczniowie szkól gimnazjalnych

879

856

807
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Liczba uczniów przypadających na jeden oddział w szkołach:
Podstawowych

16

15

14

gimnazjalnych

20

20

19

Źródło : Urząd Statystyczny Kielce

We wszystkich szkołach zarówno podstawowych jak i gimnazjalnych widoczny jest spadek ilości
uczniów. Wiąże się to ze zmniejszaniem ilości oddziałów w szkołach oraz spadkiem ilości
zatrudnionych nauczycieli. Przewiduje się, że tendencja ta będzie się utrzymywać w latach
następnych.

Gmina Pińczów

stoi przed trudnościami, których głównym źródłem jest niż

demograficzny i wzrost kosztów utrzymania szkół i placówek oświatowych. Pogłębiający się niż
demograficzny

będzie

systematycznie

redukował

liczebność

klas,

ilość

oddziałów,

a w konsekwencji wymusi restrukturyzację sieci szkolnej.
Stan techniczny i poziom wyposażenia szkół i przedszkoli jest dobry. Przez szereg lat
zmodernizowano część budynków, na bieżąco realizowane są przeglądy techniczne. Jednak każda z
placówek w mniejszym bądź większym zakresie potrzebuje modernizacji, remontu, czy zakupu
wyposażenia. Tak np. w Szkole Podstawowej nr 2 malowania wymagają korytarze i sale lekcyjne.
Brakuje też laptopów, projektorów, drukarek. Należałoby wymienić okna w jednej z sal i pokoju
nauczycielskim, wymienić podłogi w salach lekcyjnych, wyremontować toalety. W Szkole Podstawowej
nr 1 brakuje boiska sportowego zewnętrznego, placu zabaw. Występują także braki w wyposażeniu,
należałoby unowocześnić salę komputerowe przez zakup nowych komputerów, a sale wyposażyć
w nowe stoliki i krzesła oraz tablicę interaktywną. W gimnazjum nr 1 potrzebne są projektory, ekrany,
pomoce dydaktyczne z języka niemieckiego, rosyjskiego, nowe pianino, sprzęt sportowy. Remont sali
gimnastycznej, wymiana podłóg, remont toalety i zakup lektur poprawiłyby niewątpliwie komfort nauki
w tej placówce.
W celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, nauczyciele winni
korzystać z dostępnych programów, aby uzdolniona młodzież mogła rozwijać swoje zdolności i pasji.
Finansowanie oświaty na terenie Gminy Pińczów
Finansowanie oświaty w gminie odbywa się z dochodów gminy, w tym z subwencji ogólnej, jej części
oświatowej oraz innych dochodów. W roku 2013 subwencja oświatowa w gminie wyniosła ( w tys. zł)
13097,2.
Planowane inwestycje w placówkach oświatowych na terenie Gminy Pińczów:


Rozbudowa, remont i modernizacja szkół



Termomodernizacja budynków szkolnych,



Zakup wyposażenia dydaktycznego.
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2.8.4. Sport, rekreacja
KS 1946 Nida Pińczów
Inicjatorem i założycielem klubu, który wówczas nie posiadał nazwy ani nie działał w oparciu
o zrzeszenie bądź też organizację był Alfred Kobierski. Został on również pierwszym kapitanem
zespołu, a drużyna rozpoczęła treningi na starym boisku położonym nad Nidą. W czerwcu 1945 roku
piłkarze z Pińczowa rozegrali towarzyski mecz z oddziałami radzieckimi, które wracały z zachodu.
Gospodarze pokonali rywali 11:0, zaś w kolejnym spotkaniu zwyciężyli drużynę Wojska Polskiego
12:1. Obecnie oprócz pierwszego zespołu są też zespoły młodzieżowe: junior starszy, junior młodszy,
trampkarz starszy i trampkarz młodszy.
Aeroklub Regionalny w Pińczowie
Sporty lotnicze uprawiane są w Pińczowie od 1932 roku. Wtedy właśnie w grodzie nad Nidą powstała
Szkoła Szybowcowa.
II wojna światowa przyniosła ze sobą zamknięcie szkoły i niemal całkowite jej zniszczenie.
Po wojnie w 1946 roku Szkoła Szybowcowa w Polichnie i w Pińczowie została ponownie otwarta.
Obie prowadziły tradycyjne szkolenia według wzorów przedwojennych uzupełnione jednak startami za
wyciągarką. Ale decyzją władz centralnych w 1952 i 1953 roku szkoły zamknięto.
W czasach powojennych, po zlikwidowaniu Szkoły Szybowcowej w Pińczowie i aeroklubu
funkcjonującego do 1954 r. - agendy i sprzęt przejął Aeroklub Kielecki.
W wyniku kontynuowanych przez lata starań - dnia 1 października 1987 roku Zarząd Aeroklubu
Kieleckiego zaakceptował formalnie złożony wniosek o ustanowienie w Pińczowie filii Aeroklubu
kieleckiego z siedzibą w Domu Kultury.
Pińczów stawał się atrakcyjnym miejscem zgrupowań lotniarzy, paralotniarzy i motolotniarzy.
Co roku organizowano w okresie wakacyjnym obozy szkoleniowe dla skoczków spadochronowych.
W Pińczowie wyszkolono liczną grupę spadochroniarzy.
Aeroklub Regionalny w Pińczowie jest podstawową jednostką organizacyjną Aeroklubu Polskiego,
posiadającą osobowość prawną. Realizuje cele statusowe AP i działa w oparciu o jednolity,
zatwierdzony postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie Status Ogólnopolski.
Klub Shorin-Rye Karate
Okinawa Shorin-Ryu Karate istnieje w Polsce już ponad 25 lat. Jest trzecim co do długości trwania
stylem karate uprawianym w naszym kraju. Za początek uprawiania Shorin-Ryu w Polsce bierze się
otwarcie pierwszego Dojo Shorin-Ryu w 1981 roku w Pińczowie. Od tego czasu Shorin-Ryu jest
nieprzerwanie uprawiane i z roku na rok wykazuje tendencje rozwojowe. Okinawa Shorin-Ryu Karate
w Polsce to stabilne programy nauczania, doświadczona kadra instruktorska, stałe comiesięczne
ogólnopolskie staże, coroczne wyjazdy zagraniczne na międzynarodowe obozy szkoleniowe,
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coroczne wizyty mistrza Kenyu Chinena w Polsce, zawody ogólnopolskie i starty w zawodach
międzynarodowych.
Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”
W Klubie zrzeszonych jest 70 członków .Klub działa od 1995 roku, posiada sekcję piłki nożnej, bilardu,
mini – hokeja, tenisa stołowego. W Klubie pracuje 5 trenerów. Klub boryka się problemami
finansowymi, brakuje środków na zakup sprzętu.
Stowarzyszenie UKS „Jedynka”
Klub działa od 2001 roku, zrzesza 279 członków. Prowadzi sekcje piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa
stołowego, szachów, lekkiej atletyki, turystyczno – krajoznawczą

Zajęcia prowadzi kadra

nauczycielska – 5 osób.
Uczniowski Klub Sportowy Grodzisko
Uczniowski Klub Sportowy Grodzisko działa od 2004 roku. Zrzesza 120 członków. Posiada sekcje piłki
nożnej, tenisa stołowego, lekkiej atletyki, łucznictwa, turystyki rowerowej. Zajęcia prowadzą
4 nauczyciele wychowywania fizycznego.
Uczniowski Klub Sportowy „Nidex”
Uczniowski Klub Sportowy „Nidex” działa od 1999 roku .Prowadzi sekcję piłki siatkowej i piłki nożnej.
Zrzesza 20 zawodników.
Uczniowski Klub Sportowy
Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjon” przy Gimnazjum nr 2 w Pińczowie, działa od 1999 roku.
Prowadzi sekcje piłki nożnej, szachów lekkiej atletyki. Zrzesza 80 członków. Zajęcia prowadzą
nauczyciele wychowania fizycznego.
Ludowy Klub Jeździecki „Ponidzie”
Klub powstał w 1970 roku, zrzesza 35 członków. Zatrudnia jednego instruktora jeździectwa. Klub
prowadzi rekreację konną dla dzieci i młodzieży, bierze udział w zawodach ogólnokrajowych.
KON-TIKI
Prężnie działający w latach ’60 – ’90 klub wodny zrzeszający fanów sportów wodnych

i

motorowodnych. Inicjator i współorganizator wielu imprez w rejonie (spływów kajakowych po Nidzie,
czerwcowych Sobótek itp.). Obecnie reaktywowany, szybko rozwijający się i zrzeszający wielu
członków.
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2.8.5. Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna w Pińczowie
Miejska Biblioteka Publiczna w Pińczowie powstała w 1947r. Biblioteka posiada 4 filie działające na
terenie wsi Gacki, Kobuzów, Młodzawy Duże, Szarbków.
Biblioteka Publiczna w Pińczowie zlokalizowana jest na 1 449 m2 powierzchni. Posiada wraz
z filiami 110 780 pozycji książkowych. Liczba czytelników w 2014 roku wynosiła 4 287 osób, z czego
1 981 to czytelnicy do lat 15. W ciągu 2014 roku wypożyczono na zewnątrz 63 139 książek, natomiast
na miejscu udostępniono 11 510 książek. W roku 2014 Biblioteka zakupiła łącznie 2 110 książek,
tj więcej niż w roku 2012 kiedy zakupiono 1 489 książek oraz w roku 2013 kiedy zakupiono 1 715
książek.
Księgozbiór oddziału dla dorosłych liczy 45 313 woluminów w tym czasopisma oprawne 954.
Księgozbiór Oddziału dla dzieci i młodzieży liczy 16 193 woluminów w tym:


Literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 10 914



Literatura niebeletrystyczna – 3 201



Literatura piękna – 2 078

W Miejskiej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 16 osób w tym na stanowisku bibliotekarza
13 osób, jeden informatyk oraz 2 pracowników obsługi. Biblioteki dają możliwość wypożyczenia
książek na zewnątrz, udostępniają księgozbiór podręczny na miejscu. Biblioteka posiada także
stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

Struktura zbiorów bibliotecznych w Gminie
Pińczów

2078
3201

10914

Literatura piękna dla dzieci i młodzieży

Literatura niebeletrystyczna

Literatura piękna
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Biblioteka także organizuje i włącza się w różnego rodzaju akcje:


Ferie Zimowe,



Wakacje,



Cała Polska Czyta Dzieciom,



Tydzień Bibliotek.

Liczbę wypożyczeń w woluminach oraz liczbę czytelników w latach 2010 - 2014r. na terenie Gminy
Pińczów prezentuje poniższa tabela:
Wyszczególnienie

2010 rok

2011 rok

2012 rok

2013 rok

2014 rok

Liczba czytelników

4 170

4 177

4259

4280

4 287

Liczba wypożyczeń w woluminach

58 847

61 748

63 544

67 179

63 139

Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna w Pińczowie

Analizując wskaźniki czytelnicze i porównując je z poprzednimi latami, widać wzrost wypożyczeń w
poszczególnych latach oraz wzrost liczby czytelników.

Finansowanie Biblioteki:
Działalność Biblioteki finansowana jest przez Urząd Miejski, a także pozyskuje środki na zakup
księgozbioru z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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Potrzeby Biblioteki, planowany rozwój w kolejnych latach:


Zakup wyposażenia



Dokonanie remontu



Przeprowadzenie dalszej komputeryzacji biblioteki

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
W zabytkowym budynku, położonym w północnej części miasta, stanowiącym zespól klasztoru
popaulińskiego, znajduje się Samorządowe Centrum Kultury. Ośrodek Kultury został utworzony
w budynku klasztoru w 1956 roku. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury zajmuje piętro obiektu
oraz skrzydło południowe parteru. Jako jednostka organizacyjna Gminy Pińczów Pińczowskie
Samorządowe Centrum Kultury powstało w 2001 roku i działa do dziś w niezmienionej formie prawnej.
W strukturze PSCK znajduje się 19 placówek – byłych instytucji kultury rozlokowanych na terenie
Gminy Pińczów:


Dział Administracyjno - Finansowy obsługujący także Muzeum Regionalne w zakresie
administracyjnym, kadrowym i finansowym.



Dział Artystyczny – obsługuje Dom Kultury w Pińczowie, Dom Kultury w Gackach oraz 10 świetlic
wiejskich.



Dział Biblioteczny, czyli biblioteka miejska i 7 filii

Obecnie w PSCK prowadzone są następujące rodzaje zajęć:


Koło teatralne dla młodzieży i dorosłych



Teatr Ciut Frapujący



Zajęcia komputerowe



Zajęcia komputerowe dla seniorów



Zespoły taneczne



Zajęcia plastyczne dla dzieci



Aerobik



Klub Brydżowy



Sekcja Krzewienia Tradycji i Kultury Rycerskiej



Zespół ludowy „Bogucanie”
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Kapela Ludowa Pondzie



Koło modelarskie



Studium Piosenki



Młodzieżowe Zespoły Muzyczne

Zajęcia w Domu Kultury odbywają się od poniedziałku do soboty.
Pińczowskie Samorządowe Centrum organizuje :


Uroczystości rodzinne, koncerty, festyny, pikniki



Biesiady, wystawy, dyskoteki



Kursy tańca towarzyskiego, dyskotekowego i inne



Koncerty zespołów młodzieżowych



Warsztaty literackie, recytatorskie, plastyczne



Ogólnopolskie plenery malarskie



Wystawy



Ogólnopolski konkurs biennale miniatury

Centrum Kultury prowadzi również wypożyczalnie naczyń, wynajmuje salę na zebrania, konferencje,
bankiety i zjazdy.
Podopieczni Domu Kultury biorą corocznie udział w konkursach i turniejach odnosząc sukcesy na
szczeblu rejonowym i wojewódzkim, szczególnie w kategoriach tańca i śpiewu.

2.8.6. Turystyka
Rozwój turystyki to ważna gałąź dla rozwoju i podnoszenia atrakcyjności gminy. Gmina winna dążyć
do zwiększenia obsługi ruchu turystycznego oraz do uatrakcyjnienia pobytu turystów odwiedzających
gminę, aby chętnie do niej wracali.
Na terenie Gminy Pińczów istnieje wiele zabytków, pomników przyrody ożywionej i nieożywionej oraz
ciekawych miejsc. Do najciekawszych pod względem turystycznym należą:


Nadnidziański Park Krajobrazowy,



Kozubowski Park Krajobrazowy,



Szaniecki Park Krajobrazowy.
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Teren gminy objęty jest również Obszarem Natura 2000, w skład którego wchodzi Ostoja Nidziańska –
obszar specjalnej ochrony ptaków.
Nadnidziański Park Krajobrazowy (NPK) jest szczególnym parkiem w Zespole Parków
Krajobrazowych Ponidzia. Wyróżnia go przede wszystkim bogactwo form przyrody żywej
i nieożywionej chronionych m.in. w 8 rezerwatach przyrody, nagromadzenie wielu zabytków kultury
materialnej o bardzo wysokich wartościach historycznych, kulturalnych i muzealnych zgromadzonych
m.in. w Pińczowie i Wiślicy. Niezwykle charakterystycznym elementem w krajobrazie jest dolina rzeki
Nidy - oś Parku. Wpływ jej na środowisko przyrodnicze i gospodarkę człowieka jest aż nadto
widoczny. Nad brzegiem rzeki rozwinęło się osadnictwo i powstały wspaniałe miasta przeżywające
w minionych stuleciach okresy swojej świetności, będąc ważnymi ośrodkami życia gospodarczego,
kulturalnego i politycznego.
NPK położony jest w południowej części województwa świętokrzyskiego, nad rzeką Nidą. Jego
obszar wraz z otuliną obejmuje dolinę Nidy wraz z terenami przyległymi od Motkowic, aż do ujścia
Wisły. Pod względem administracyjnym Park z otuliną leży na terenie 9 gmin (Pińczów, Imielno, Kije,
Michałów, Wiślica, Złota, Opatowiec, Nowy Korczyn i Busko - Zdrój) i 96 sołectw. Większymi
miejscowościami na terenie Parku są: Pińczów, Nowy Korczyn i Wiślica.
W podziale fizyczno - geograficznym Niecki Nidziańskiej, NPK położony jest na obszarze
3 subregionów, obejmując środkową i dolną część Doliny Nidy, Nieckę Sołecką i północną część
Garbu Wójczańsko - Pińczowskiego. Otulina Parku obejmuje od północy niewielkie fragmenty
Pogórza Szydłowskiego i Płaskowyżu Jędrzejowskiego, od strony zachodniej Dolinę Nidy, od południa
małym skrawkiem wkracza na Działy Proszowickie, a od wschodu na Płaskowyż Szaniecki. NPK ma
wydłużony kształt, o osi z północnego zachodu na południowy wschód, długość około 40 km.
Maksymalna szerokość wynosi około 9 km na odcinku Złota - Busko i Młodzawy - Bogucice,
a w miejscach zwężeń granice zbliżają się na odległość minimalną około 1 - 1,5 km, na odcinku
Mozgawa - Leszcze i w okolicy Nowego Korczyna.
Kozubowski Park Krajobrazowy (KzPK) utworzony został w celu ochrony zasobów
przyrodniczych, występujących na obszarach wododziałowych rzek Nidy i Nidzicy oraz kompleksów
leśnych. Obszar objęty granicami tego parku charakteryzuje się zróżnicowaną rzeźbą terenu,
rozległymi lasami i malowniczymi osadami wśród pól. Blisko połowę terenu zajmują lasy położone
głównie na wierzchołkach i stokach wzgórz. Lasy te w większości zostały uchronione od monokultur,
charakteryzują się urozmaiconym składem gatunkowym i zróżnicowanymi siedliskami. Pofalowana
linia brzegowa lasów w połączeniu z dużymi deniwelacjami terenu i lessową rzeźbą tworzą szereg
interesujących wnętrz krajobrazowych, punktów widokowych, uroczysk. Wsie i osady są malowniczo
wpisane w krajobraz otaczających pól i w widniejące w dali wzgórza ze ścianami lasów. Czynnikiem
podnoszącym walory widokowe krajobrazu rolniczego jest wyraźnie wykształcona szachownica pól
z mozaiką różnych upraw, zmieniających swój wygląd w kolejnych porach roku. KzPK jest terenem
o wybitnych wartościach krajobrazowo – przyrodniczo - estetycznych.
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Szaniecki Park Krajobrazowy (Sz PK) obejmuje swoim obszarem liczne enklawy bardzo
wartościowego krajobrazu przyrodniczego z wieloma zbiorowiskami roślinności kserotermicznej,
torfowiskowej i słonolubnej rozsianych w harmonijnym krajobrazie łąk i pól uprawnych. Występują tu
rozsiane deniwelacje terenu, bogata rzeźba lessowa oraz kras gipsowy co razem czyni krajobraz
dynamicznym i ciekawym.
Ziemia ta jest pełna zabytków kultury materialnej, z interesującą formą budownictwa lokalnego
przy użyciu kamienia wapiennego. Swoistymi dla tego obszaru podobnie jak dla całego Ponidzia, są
liczne urokliwe przydrożne figurki i krzyże. Nad nielicznymi i niewielkimi strumieniami zachowały się
jeszcze młyny wodne z urządzeniami piętrzącymi wodę. Pola uprawiane są w sposób tradycyjny,
nisko nakładowy, co sprawia, że nie prowadzi się tu monotonnych upraw onokulturowych. Mozaika
kolorowych pól w połączeniu z zadrzewieniami śródpolnymi i przydrożnymi, rozległymi łąkami
i resztkami lasów tworzy harmonijnie rozwinięty krajobraz rolniczy. Obszary o najwyższych
wartościach krajobrazowo –przyrodniczo - estetycznych koncentrują się w rejonie miejscowości
Stawiany, Szaniec, Młyny i południowej części Parku m.in. okolic Szczaworyża i Kikowa.
Szaniecki Park Krajobrazowy, w podziale fizyczno-geograficznym położony jest na obszarze czterech
subregionów. Północna część SzPK mieści się na terenie Płaskowyżu Szanieckiego. W kierunku
południowym znaczną część Parku stanowi Garb Wójczańsko - Pińczowski. Na wschodzie leży
w Kotlinie Borzykowskiej, zaś po stronie zachodniej, na południe od Buska-Zdroju, w obszarze Niecki
Soleckiej.
Park Szaniecki ma wydłużony kształt o dłuższej osi pochylonej z kierunku północnozachodniej na południowy wschód, długości około 30 km. Maksymalna szerokość Parku wynosi 8 km,
natomiast w miejscach zwężeń granice zbliżają się na odległość 1,5 km. Pochodzenie i rozwój szaty
roślinnej Parku związany jest ściśle z historią rozwoju szaty roślinnej Niecki Nidziańskiej oraz historią
osadnictwa człowieka na tym terenie. Początki obecnej flory i roślinności sięgają schyłku plejstocetu
lub początku holocenu. Wówczas to, po ustąpieniu lodowca, na bezleśne tereny pokryte lessem
napływała z południa i południowego-wschodu flora stepowa. Pierwsze rośliny kserotermiczne
osiedliły się zapewne jeszcze w okresie panowania tundry glacjalnej, wchodząc w skład tzw. zimnych
stepów. Najstarszymi historycznie zbiorowiskami kserotermicznymi są pionierskie zbiorowiska
z ostnicą włosowatą. Są to murawy o rozluźnionej i kępkowatej strukturze, w których główną rolę
odgrywają: ostnica włosowata, gatunki z rodzaju kostrzewa, m. in kostrzewa bruzdkowana, łyszczec
baldochogronowy, ostrołódka kosmata, lepnica wąskopłatkowa i traganek duński. Pozostała
roślinność jest młodsza i rozwój jej nastąpił w cieplejszych okresach klimatycznych starszego
holocenu i postglacjalnego optimum klimatycznego. W okresie tym napłynęła urozmaicona
geograficznie ciepłolubna flora. Z ociepleniem klimatu nastąpił wyraźny rozwój lasów, które zajmowały
tereny porośnięte do tej pory przez murawy kserotermiczne. Jednakże regionalne warunki klimatyczne
i glebowe, odmienne aniżeli w sąsiednich krainach, nie stwarzały dogodnych warunków do rozwoju
bardziej wymagających gatunków drzew. Na tym terenie nie osiedliły się nigdy m in. świerk, jodła
i jawor. Lasy liściaste wykształciły się w pełni w późniejszym mezolicie i neolicie.
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Źródło: Urząd Miejski Pińczów

Na obszarze gminy znajduje się również 6 rezerwatów przyrody. Ich podstawową charakterystykę
zamieszczono w poniższym zestawieniu:
Nazwa

Miejscowość

Powierzchnia (ha)

Rok utworzenia

Kategoria

Krzyżanowice

Krzyżanowice

18

1954

Stepowy

Grabowiec

Bogucice

21,92

1956

Florystyczny

1,93

1960

Stepowy

Winiary

4,81

1960

Stepowy

Młodzawy Duże

9,45

1974

Stepowy

Bogucice

40,84

1999

Skowronno
Winiary
Zagojskie
Polana
Polichno

Pieczyska

Skowronno
Dolne

Torfowiskowy

Skotniki
Górne

Winiary (gm.
Pińczów),
Skotniki (gm.
Wiślica)

1,90

1962

Stepowy

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pińczów na lata 2014-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2021
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Złoża mineralne
Spośród występujących na terenie gminy kopalin największe znaczenie mają osady chemiczne
(gipsy), utwory węglanowe (wapienie) oraz utwory okruchowe (piaski i żwiry).
Wychodnie gipsów koncentrują się w północno-wschodniej części gminy w rejonie Chwałowic,
Szarbkowa i Borkowa oraz w południowej
Występowanie złóż kruszyw naturalnych (piasku i żwiru) koncentruje się głównie w rejonie Brześcia,
Bogucic, Pińczowa, Zakrzowa, Młodzaw Dużych i Marzęcina.
Na terenie Gminy Pińczów można także wypocząć w zlokalizowanych tam gospodarstwach
agroturystycznych. Oto niektóre z nich :


Gospodarstwo agroturystyczne „Nad Nidą” – Krzyżanowice Średnie 39A, 28-400 Pińczów



Gospodarstwo agroturystyczne Młodzawy Duże 47A, 28 -400 Pińczów



Gospodarstwo agroturystyczne Biała Zagroda Młodzawy Duże 70, 28 -400 Pińczów



Gospodarstwo agroturystyczne Młodzawy Duże 29, 28-400 Pińczów



Gospodarstwo agroturystyczne Skowronno Górne 31, 28 -400 Pińczów



Gospodarstwo agroturystyczne Chrabków 11, 28 -400 Pińczów

2.8.7. Zabytki
Synagoga
Synagoga położona jest przy ulicy Klasztornej. Jako hipotetyczną datę osiedlenia się ludności
żydowskiej w Pińczowie przyjmuje się rok 1576. Prawdopodobnie synagoga istniała już w 1557r.
Wzniesiona w stylu renesansowym z kamienia łamanego ze szkarpami zewnątrz. Zbudowana
na planie prostokąta z salą modlitw zbliżoną do kwadratu z przedsionkiem od strony północnej; nad
przedsionkiem znajduje się babiniec. Stanowi bryłę prostopadłościenną ze ścianką prostą attyki,
przysłaniającą dach pogrążony, dwukalenicowy; niższy przedsionek nakryty dachem dwuspadowym.
Wnętrze sali modlitw nakryte sklepieniem kolebkowym z lunetami z pozostałością żeber stiukowych,
babiniec kolebkowo - krzyżowy. W ścianach sali modlitw w dolnej partii znajdują się wnęki arkadowe,
górą okna. Na ścianie wschodniej umieszczony jest ołtarz na rodały aron ha kodesz, kamienny,
architektoniczny, bogato zdobiony ornamentami (aktualnie po konserwacji wykonanej na zlecenie
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). W przedsionku sklepienie kolebkowe z lunetami
z dekoracją ornamentalną z inskrypcjami z końca XVIII w., autorstwa Jehudy Lejby. We wnętrzu sali
modlitw znajduje się wykonana z piaskowca kamienna posadzka. W okresie II wojny światowej
Synagoga

była

opuszczona

i

zniszczona

bombardowaniem,

pozbawiona

kamiennej

bimy
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i wyposażenia. Po wojnie wykonano szereg prac remontowych. Na zlecenie Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków kontynuowano przez wiele lat prace remontowo - konserwatorskie.
W ogrodzenie synagogi wmontowano szereg elementów ze zniszczonych macew z cmentarza
żydowskiego. Aktualnie synagogą opiekuje się Muzeum Regionalne w Pińczowie. Sponsorami prac są
także Żydzi - emigranci z Pińczowa.
Dawny Zespół Klasztorny oo. Paulinów
Znajduje się na rogu Rynku. Opactwo w Pińczowie założył w 1449 kardynał Zbigniew Oleśnicki wraz
z swym bratem Janem Głowaczem. W 1550 r. w okresie reformacji, Mikołaj Oleśnicki wygnał
zakonników z miasta, a klasztor przekształcił w zbór kalwiński. W 1551 r. powstało tu gimnazjum
protestanckie znane później w całej Polsce. Wyrokiem Trybunału Koronnego paulinom przywrócono
zajęty przez Oleśnickiego majątek. Mnisi wrócili do Pińczowa w 1586 r. W 1819 r. klasztor uległ
kasacji, a jego majątek przeszedł na własność rządu Królestwa Polskiego. W skład zespołu
klasztornego wchodzi kościół farny pw. św. Jana Ewangelisty. Świątynia połączona jest przewiązką
z dawnym budynkiem klasztornym, który powstał w XVII w. Do wnętrza budynku klasztornego
prowadzi portal zwieńczony trójkątnym przyczółkiem z herbem Dębno Oleśnickiego. W północnym
skrzydle budynku znajduje się zegar słoneczny z 1723 r. Współcześnie w budynku mają swoją
siedzibę: Muzeum Regionalne oraz Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury.
Zespół Klasztorny oo. Reformatów na Mirowie.
Pierwotny kościół ufundował w 1587 r. biskup krakowski Piotr Myszkowski. Jego bratanek Zygmunt
w 1605 r. sprowadził do Pińczowa zakon reformatów. Po interwencji niechętnego reformatom zakonu
bernardynów zostali oni zmuszeni do opuszczenia Mirowa. Powrócili tu w 1683 r. W międzyczasie
w 1619 r. ukończono budowę kościoła. W latach 1910 - 1928 mieścił się tu szpital miejski. W 1928 r.
klasztor reaktywowano. Klasztorny kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny jest budowlą
jednonawową. Wzniesiono go w stylu późnorenesansowym. Do nawy z obydwu stron dobudowane są
kwadratowe kaplice przykryte kopułami z latarnią. Północna kaplica nosi wezwanie św. Jana
Nepomucena, południowa Pana Jezusa. Na fasadzie zachodniej umieszczony jest herb fundatorów
Jastrzębiec. Prezbiterium posiada sklepienie kolebkowe z lunetami. Barokowy ołtarz główny pochodzi
z 2. poł. XVII w. Za ołtarzem znajduje się oratorium zakonne. Wyposażenie kościoła pochodzi z XVIII
w. W jednym z ołtarzy bocznych znajduje się uznawany za cudowny obraz Matki Boskiej Mirowskiej.
Pochodzi on z 2. poł. XVII w. Według tradycji miał go przywieźć z Rzymu margrabia Zygmunt
Myszkowski. Na budynek klasztorny składają się trzy skrzydła połączone krużgankami. Wybudowano
go w latach 1686-1706.
Kaplica Św. Anny wzniesiona w stylu manierystycznym w 1600 r. według projektu Santi Gucciego.
Znajduje się na szczycie wzgórza św. Anny, górującego nad Pińczowem. Ufundował ja margrabia
Zygmunt Myszkowski przy pomocy członków Pińczowskiego Bractwa św. Anny. Kaplica św. Anny to
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pierwsza w Polsce wolno stojąca kaplica kopułowa o wyłącznie kultowym przeznaczeniu. Budowla
wzniesiona jest na planie kwadratu. Jej wysokość wynosi 13 m. Przykryta jest kopułą z latarnią.
Obecnie otwarta jest tylko w lipcu; przez kilkanaście dni w roku , kiedy przypada święto patronki
kaplicy.
Dom Ariański (zwany również Drukarnią Ariańską) na Mirowie z przełomu XVI i XVII w. Do wnętrza
prowadzi ozdobiony łacińską sentencją portal. Wzniesiono go w południowo - wschodnim narożniku
rynku mirowskiego na przełomie XVI/XVII w. Po zniszczeniach obu wojen odnowiono w 1948 r. Jest
to parterowy budynek (wzniesiony na sklepionych piwnicach) z elewacją pokrytą dekoracyjną rustyką,
czyli ułożonymi na przemian ciosami kwadratowymi i prostokątnymi. Nad łukiem portalu bramy
wjezdnej jest sentencja łacińska: BENEDIC DOMINE DOMUM ISTAM ET OMNESHABITANTES IN
EA. Okna w obramieniach z gzymsami także posiadają łacińskie dewizy. Przy obszernej sieni
przejazdowej znajdują się (w jednym ciągu) dwie prostokątne izby,

a za nimi z tyłu trzecia

o podobnym kształcie. Najciekawsza z nich to izba narożna (przy sieni) o kolebkowo - krzyżowym
sklepieniu i parze okien z wnękami ozdobionymi przyściennymi filarami. W elewacji tylnej przy
niewielkim dziedzińczyku znajduje się zrekonstruowany po wojnie portal. , Budynek ten nosi
tradycyjną nazwę – „Drukarnia ariańska”. Nigdy jednak funkcji takiej nie pełnił, co potwierdziły już
dawno przeprowadzone jego dokładne badania. Inna nazwa, mniej znana, określa go jako „dom
wójta” mirowskiego. Przypuszcza się też, że budowla ta była w przeszłości łaźnią.

Pałac Wielopolskich
Pałac Wielopolskich jest głównym zachowanym obiektem miejscowego Zespołu zamkowopałacowego. Budynek
klasycystycznym

w

został wzniesiony u podnóża Góry Zamkowej w stylu barokowo-

latach

1773-1799

przez

ordynata

Ordynacji

Pińczowskiej

Franciszka

Wielopolskiego . Przyjmuje się, iż zaprojektował go znany architekt tamtej epoki Jan Ferdynand Nax.
Jest to budowla piętrowa, wzniesiona na rzucie prostokąta ze skrzydłem przy narożu północnym.
Fasadę frontową, przedzieloną kordonowym gzymsem, przyozdabiają dwie stiukowe płaskorzeźby
przedstawiające sceny z mitologii, fronton zaś herb fundatora. Obramienia okien zdobią stiukowe
zworniki i girlandy kwiatowe. Wnętrze pałacu zostało przebudowane w XIX w. W południowej części
przypałacowego parku znajduje się późnorenesansowy pawilon ogrodowy z końca XVI wieku
autorstwa Santi Gucciego.
Pawilon ogrodowy
Wykonany w kształcie baszty z XVI w. wybudowany przez Santi Gucciego. Znajduje się w parku
nieopodal pałacu Wielopolskich. Wzniesiono go na planie pięcioboku. Na nadporożu górnego portalu
umieszczony jest herb Jastrzębiec rodu Myszkowskich.
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Pozostałości zamku
Pozostałości zamku z XIII w., przebudowanego w XVI w. według projektu Santi Gucciego. Zamek
został rozebrany na przełomie XVIII i XIX w.
Cmentarz parafialny
Na cmentarzu

znajdują się nagrobki z początku XIX w. Na wschód od cmentarza parafialnego

ulokowany jest cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej.
Budynek z przełomu XVIII i XIX w.
Znajduje się na ul. Piłsudskiego. Jego fronton przyozdobiony jest portalem z herbem Jastrzębiec
pochodzącym z rozebranego zamku.
Ciuchcia Expres Ponidzie
Ciuchcia jest atrakcją turystyczną, do Pińczowa dotarła w latach 20 XX wieku, łączyła Pińczów m.in.
z Hajdaszkiem (dalej Jędrzejowem i Szczucinem) i Kocmyrzowem. Obecnie czynna na trasie Pińczów
– Umianowice – Pińczów oraz Jędrzejów – Pińczów- Jędrzejów.
Późnobarokowy kościół pw. św. Ducha i Matki Boskiej Bolesnej w Młodzawach Małych–
wzniesiony w latach 1716-1720, prawdopodobnie według projektu Kacpra Bażanki, ufundowany przez
Michała Kępskiego, podczaszego bracławskiego, przebudowany z latach 30. XIX w. Na fasadzie
głównej kościoła umieszczone są rzeźby, Chrystusa na szczycie, a poniżej św. Jana Kantego, św.
Floriana, św. Wojciecha i św. Stanisława. Wnętrze świątyni trójnawowe z transeptem, nawa posiada
sklepienie kolebkowe z lunetami. Na ołtarzu głównym znajduje się, pochodzący z I poł. XVII w.,
uznawany za cudowny, obraz Matki Boskiej Młodzawskiej. Pod prezbiterium usytuowane są krypty
grobowe rodu Wielopolskich – m.in. Aleksandra Wielopolskiego. W kościele znajduje się również,
przeniesiony z nieistniejącego już klasztoru kamedułów w Kamedułach, sarkofag kasztelana
sandomierskiego, Józefa Władysława Myszkowskiego. Obok kościoła znajduje się barokowa bramadzwonnica z 1779 r.
Kościół św. Jana Chrzciciela w Starej Zagości
Obecny wygląd kościół otrzymał w czasach Kazimierza Wielkiego, ok. 1353 r. – nadano mu wówczas
formę gotycką, przedłużono zarówno nawę, jak i prezbiterium, postawiono zakrystię, podniesiono
strop w nawie, podwyższono okna. Jan Długosz zalicza go do grupy kościołów ekspiacyjnych
wielkiego króla, tj. postawionych w ramach pokuty za uśmiercenie kanonika Marcina Baryczki. Kościół
został zniszczony podczas potopu przez wojska Rakoczego, odnowiony i rekonsekrowany w 1667 r.
W latach 1900-1901 został powiększony. Kościół nosi wezwanie św. Jana Chrzciciela, jest
orientowany i murowany z ciosu. Jest jednonawowy, z dwuprzęsłowym prezbiterium, zamkniętym
wielobocznie. Nawa jest szersza od prezbiterium, pokryta drewnianym stropem, na początku XX w.
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została przedłużona w kierunku zachodnim. Prezbiterium posiada sklepienie krzyżowo-żebrowe, w
którego zworniku znajduje się piastowski orzeł. Do nawy przylegają od północy kaplica, a od południa
kruchta, obie pochodzą z czasów przebudowy na przełomie XIX i XX w.

2.8.8. Bezpieczeństwo publiczne
Nad bezpieczeństwem publicznym w gminie i mieście Pińczów z racji zadań ustawowych opiekę
sprawują głównie służby mundurowe: Policja i Straż Pożarna
Działania Policji koncentrują się na prewencji, akcjach patrolowych, interwencjach. W celu
zabezpieczenia porządku publicznego i bezpieczeństwa w miejscach publicznych tutejsza Komenda
Powiatowa Policji realizuje służbę patrolową i obchodową, organizuje zabezpieczenie imprez
masowych oraz prowadzi liczne działania i akcje prewencyjne.
Służba patrolowa organizowana jest w okresie całodobowym z uwzględnieniem miejsc najbardziej
zagrożonych. W miarę potrzeb i możliwości zwiększa się ilość służb patrolowych w związku
z organizowanymi imprezami, uroczystościami państwowymi i religijnymi.
W Pińczowie ma siedzibę Komenda Powiatowej Policji, w strukturze, której znajduje się Sekcja
Kryminalna, Sekcja Prewencji i Ruchu Drogowego, Ogniwo Policji Sądowej oraz zespoły służb
logistycznych.
Na terenie Gminy Pińczów w 2013 roku stwierdzono łącznie 348 przestępstw, przy wykrywalności
58,4% w roku 2015 stwierdzono 249 przestępstw, przy wykrywalności 61,9 %. Należy zauważyć
niewielką tendencję spadkową liczby przestępstw oraz zwiększenie ich wykrywalności.

Rodzaje przestępstw dokonanych na terenie Gminy Pińczów
Rodzaj

Kryminalne

Kradzież z
włamaniem

przestępstwa

Kradzież

Rozboje i

Bójki i

samochodu

wymuszenia

pobicia

Narkomania

Gospodarcze

Przestępstwa
nieletnich

2013

348

61

5

2

8

37

58

10

2014

249

44

3

4

3

14

61

3

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie

Nad bezpieczeństwem mieszkańców Gminy Pińczów opiekę sprawuje również Straż Pożarna.
Dzisiejsza Straż Pożarna to służba o szerokim spektrum działania. Oczywiście głównym zadaniem
strażaków jest walka z ogniem, ale służby te wyjeżdżają do różnorakich akcji; wszędzie tam gdzie
istnieje zagrożenie zdrowia czy życia ludzkiego. Uczestniczą w licznych akcjach przy usuwaniu
skutków wypadków drogowych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu do neutralizacji zagrożeń
chemicznych, technicznych czy ekologicznych. Realizują zadania w zakresie szeroko rozumianej
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prewencji polegającej na przeprowadzaniu kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
rozpoznawaniu zagrożeń i ewidencjonowaniu zagrożeń pożarowych, technicznych, chemicznych
i ekologicznych. Ustalają wstępnie okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz
zagrożeń miejscowych. Biorą udział w odbiorach obiektów budowlanych oddawanych do użytkowania .
Prowadzą także działalność informacyjno – propagandową z w zakresie rozpowszechniania
i przestrzegania znajomości przepisów przeciwpożarowych.
Na terenie powiatu pińczowskiego działa 8 jednostek OSP, wchodzących w skład Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego. Komenda Powiatowa PSP w Pińczowie prowadzi nadzór operacyjny nad
tymi jednostkami, który polega m.in. na prowadzeniu inspekcji gotowości operacyjno technicznej.
Na terenie powiatu działają następujące jednostki


Ochotnicza Straż Pożarna w Działoszycach



Ochotnicza Straż Pożarna w Kijach



Ochotnicza Straż Pożarna w Chrobrzu



Ochotnicza Straż Pożarna w Złotej,



Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie



Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowicach



Ochotnicza Straż Pożarna w Kozubowie



Ochotnicza Straż Pożarna w Chruścicach

2.9.

Bezrobocie

Bezrobocie jest dla wielu rodzin czynnikiem, który powoduje degradację ekonomiczną jednostki
i rodziny, depresję a tym samym potęguje biedę.
Z uwagi na fakt, iż Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie nie prowadzi zestawienia statystycznego
ujmującego strukturę bezrobocia według wieku, wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy
i stażu pracy dla poszczególnych Gmin, w poniższych tabelach, by choć częściowo zobrazować
strukturę bezrobocia na analizowanym obszarze, podano dane dla powiatu.
W tabeli poniżej przedstawiono bezrobotnych w powiecie pińczowskim wg wieku – stan na
31.12.2013r.
Wyszczególnienie

Ogółem osób

24 lata i mniej

25-34 lata

35-44 lata

45-54 lata

55 lat i więcej

Powiat pińczowski

1886

552

550

267

284

233

Źródło :GUS

Struktura bezrobotnych wg poziomu wykształcenia stan na 31.12.2013r. przedstawia się następująco.
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Wyszczególnienie

Ogółem

wyższe

zawodowe

ogólnokształcące

osób

Powiat

1886

Zasadnicze

Gimn. Podst.

zawodowe

287

520

280

488

311

pińczowski
Źródło :GUS

Wiek i wykształcenie są bardzo ważnymi czynnikami determinującymi sytuację, ludzi bezrobotnych, na
rynku

pracy.

Im

wykształcenie

wyższe,

tym

większe

możliwości

znalezienia

ciekawej

i satysfakcjonującej pracy. Pracodawcy chętniej zatrudniają osoby z doświadczeniem zawodowym,
które w większym stopniu charakteryzuje ludzi w wieku średnim. Osobom młodym o niskim poziomie
wykształcenia, bez doświadczenia najtrudniej jest konkurować na rynku pracy.
Powyższe dane wskazują, że wśród bezrobotnych w powiecie pińczowskim najliczniejszą grupę
stanowią osoby z wykształceniem

zawodowym (27,5%). Najmniejszą grupę stanowili bezrobotni

z wykształceniem ogólnokształcącym i wyższym (14,8%)

Jeżeli chodzi o wiek bezrobotnych,

największą grupę stanowią ludzie młodzi w wieku 25-34 lat – 29,2%. Najmniejszą grupę wśród
bezrobotnych stanowiły osoby w wieku powyżej 55 lat – 12,3%.
Poniżej przedstawiono strukturę bezrobotnych w powiecie pińczowskim wg czasu pozostawania bez
pracy stan na 31.12.2013r.
Wyszczególnienie

Ogółem osób

1 miesiąc i mniej

1-3 mc

3-6 mc

6-12mc

12-24 mc

Powyżej 24 mc

Powiat pińczowski

1886

164

301

320

320

335

446

Źródło :GUS

Najwięcej ogółu zarejestrowanych bezrobotnych stanowią osoby pozostające bez pracy ponad dwa
lata ( 23,6%)., najmniej osób, to osoby pozostające bez pracy mniej niż jeden miesiąc – 8.7%.
Podsumowanie :
Wyszczególnienie

Powiat

Gmina

Pińczów

pińczowski

31.12.2013r.

31.12.2013r.

Pracujący

5760

4749

Bezrobotni zarejestrowani

1886

1062

W tym kobiety w %

51,1

51,0

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w

7,5

7,8

8,5

8,7

liczbie ludności w wieku produkcyjnym w %
Udział zarejestrowanych bezrobotnych kobiet w liczbie
kobiet w wieku produkcyjnym w %
Źródło : GUS
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2.10.

Gospodarka mieszkaniowa

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, stan na koniec 2013 roku, na terenie Gminy
Pińczów znajdowały się 7294 mieszkania/domy mieszkalne, o przeciętnej powierzchni użytkowej
1 mieszkania/domu mieszkalnego 76 m2. Na terenie gminy istniało 81 lokali socjalnych.

Zasoby mieszkaniowe Gminy Pińczów
Wyszczególnienie

Rok 2012

Rok 2013

Mieszkania/domy mieszkalne

7257

7294

Przeciętna
pow.
użytkowa
jednego
mieszkania/domu
mieszkalnego

75,8

75,8

Liczba wypłaconych
mieszkaniowych

3609

3396

61

81

dodatków

Liczba lokali socjalnych

Źródło: GUS

Budownictwo na terenie Gminy Pińczów
Lp

Miejscowość

Liczba domów

Liczba osób

1

Pińczów

1 054

10 944

2

Aleksandrów

27

107

3

Bogucice Drugie

85

283

4

Bogucice Pierwsze

129

510

5

Borków

22

74

6

Brzeście

157

600

7

Bugaj

10

26

8

Byczów

27

68

9

Chrabków

32

123

10

Chruścice

51

254

11

Chwałowice

23

76

12

Gacki

18

83

13

Gacki - Osiedle

34

611

14

Grochowiska

11

45

15

Kopernia

77

320
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16

Kowala

48

207

17

Kozubów

104

393

18

Krzyżanowice Dolne

38

160

19

Krzyżanowice Średnie

44

189

20

Leszcze

87

377

21

Marzęcin

64

276

22

Młodzawy Duże

154

559

23

Młodzawy Małe

40

164

24

Mozgawa

50

178

25

Nowa Zagość

37

160

26

Orkanów

36

133

27

Pasturka

113

447

28

Podłęże

80

316

29

Sadek

54

203

30

Skowronno Dolne

65

249

31

Skowronno Górne

37

120

32

Skrzypiów

103

377

33

Stara Zagość

90

364

34

Szarbków

61

240

35

Szczypiec

27

121

36

Uników

82

297

37

Winiary

46

221

38

Włochy

96

300

39

Wola Zagojska Dolna

56

249

40

Wola Zagojska Górna

25

140

41

Zagórzyce

51

216

42

Zakrzów

51

195

43

Zawarża

32

122

Razem

3 528

21 097

Źródło: Urząd Miejski w Pińczowie
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W tabeli poniżej przedstawiono porównanie warunków mieszkaniowych w Gminie Pińczów do powiatu
pińczowskiego i województwa świętokrzyskiego.

Gmina

Wyszczególnienie
(przeciętna)

Powiat

Województwo

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

Liczba izb w mieszkaniu

3,8

4,3

3,7

4.0

3,5

4,0

Liczba osób na mieszkanie

2,8

3,2

2,8

3,0

2,6

3,3

Liczba osób na izbę

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

0,8

Powierzchnia użytkowa na jedno mieszkanie (m2)

63,6

91,4

68,5

86,9

62,1

84,9

Powierzchnia użytkowa na jedna osobę

22,5

28,7

22,9

29,3

23,7

25,7

Źródło: GUS, Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pińczów na lata 2014 -2017 z uwzględnieniem lat 2018 -2021

Analizując dane zawarte w tabeli powyżej, można stwierdzić, że Gmina Pińczów charakteryzuje się
zbliżonymi warunkami zamieszkania w porównaniu do województwa i powiatu.
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3. Zidentyfikowane problemy
Na podstawie przeprowadzonej analizy o stanie miasta i gminy Pińczów zidentyfikowano główne
problemy, których rozwiązanie wpłynie na szybszy rozwój gospodarczy i społeczny. Na warunki życia
mieszkańców wpływają czynniki ekonomiczne, sytuacja na rynku pracy, poziom wyposażenia
miejscowości w infrastrukturę techniczną, poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i obsługi
ludności. Sytuację bytową pogarsza spadek zatrudnienia głównie w przemyśle, budownictwie
i transporcie.
Gmina Pińczów jest gminą miejsko-wiejską skupiającą w swoich granicach zarówno sektor
przedsiębiorczości - małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i sektor rolniczy.
Na terenie miasta mała i średnia przedsiębiorczość w dużej mierze skupia się na prowadzeniu małych
zakładów handlowych, czy usługowych. 97,3% przedsiębiorstw w gminie należy do sektora
prywatnego.
Firmy, zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa, charakteryzują się małą stabilnością i odpornością
na mechanizmy rynkowe, małym stopniem rozwoju inwestycyjnego. Większość właścicieli nastawiona
jest na bieżące utrzymanie, nie myśli o procesach inwestycyjnych

w firmie nastawionych na

podniesienie jej konkurencyjności technologicznej, czy też promocję. Stagnacja w sferze
przedsiębiorczości przenosi się bezpośrednio na stagnację w procesach inwestycyjnych w mieście.
Wytyczone zostały wprawdzie działki

pod szeroko rozumianą przedsiębiorczość ale nie zostały

uzbrojone. Jest to jeden z podstawowych atutów przyciągających inwestorów. Na terenie miasta
brakuje także lokalnych inkubatorów przedsiębiorczości, czy centrów biznesu. Tego typu instytucje
otoczenia biznesu wspomagają rozwój sektora MSP.
Gmina Pińczów ma charakter zdecydowanie rolniczy. Na terenie gminy dominują gleby o dobrej
i bardzo dobrej przydatności rolniczej z dużym udziałem najcenniejszych kompleksów glebowych:
pszennego dobrego i pszennego wadliwego.
Użytki zielone skoncentrowane są głównie w dolinie rzeki Nidy i zajmują łącznie około 36 % ogółu
użytków rolnych.
Niestety problemem jest zbyt produktów rolnych, co tym bardziej nie wpływa pozytywnie na rozwój
rolnictwa. Ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój rolnictwa jest także poziom wykształcenia
rolniczego oraz możliwość skorzystania z punktów doradczych. Jest to szczególnie ważne, jeśli
weźmiemy pod uwagę niski stopień edukacji rolników (ponad 72,4% właścicieli gospodarstw nie
posiada wykształcenia rolniczego). Kreowanie mody na zdrowy tryb życia i zdrowe odżywianie
w połączeniu z wysokimi walorami środowiskowo - przyrodniczymi sprzyja rozwojowi rolnictwa
„ekologicznego”.
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Na terenie gminy dużym problemem jest bezrobocie. W dużej mierze dotyka zarówno osoby młode,
jak i starsze, które nie są już w stanie konkurować na rynku pracy. Ponad połowa zarejestrowanych
bezrobotnych to kobiety. Niemożność znalezienia zatrudnienia skutkuje długotrwałym bezrobociem,
a to z kolei rodzi marazm, zaniżenie poczucia własnej wartości i popadanie w różnego rodzaju nałogi,
czy patologie. Skutkiem braku znalezienia zatrudnienia są także masowe wyjazdy ludzi młodych za
granicę lub do większych aglomeracji miejskich w poszukiwaniu pracy i większych możliwości rozwoju.
Odpływ młodej kadry skutkuje starzeniem się społeczeństwa gminy. Przykrą konsekwencją
bezrobocia jest także bierność zawodowa osób długotrwale bezrobotnych. Ważne są zatem działania
podejmowane zarówno w obszarze tworzenia miejsc pracy, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa
pracy, jak i tworzenia warunków dla rozwoju umiejętności (programy nauczania dostosowane do
potrzeb rynku, szkolenia, kursy).
Wśród problemów komunikacyjnych gminy, szczególnie uciążliwy jest brak obwodnicy Pińczowa która
wyprowadzałaby ruch tranzytowy z Centrum na obrzeża miasta. Brak odpowiedniej sieci drogowej
przekładać się może proporcjonalnie na zainteresowanie inwestorów terenami gminy. Ogranicza
rozwój przedsiębiorczości i produkcji, tworzenie nowych miejsc pracy zarówno przez rodzimych
przedsiębiorców, jak i inwestorów spoza gminy.
Na terenie gminy stosunkowo dobrze rozwinięta jest sieć telekomunikacyjna . Teren gminy objęty jest
także zasięgiem telefonii komórkowej. Dostęp do Internetu zapewniony jest droga radiową, jak
również modemową, czy za pośrednictwem Neostrady, Netii. Obszar gminy objęty jest siecią
teleinformatyczną nierównomiernie - są obszary gminy, które mają utrudniony do niej dostęp
(w szczególności tereny wiejskie gminy). W dobie, kiedy coraz więcej gospodarstw decyduje się na
podłączenie do Internetu koniecznością wydaje się podjęcie działań zmierzających do budowy sieci
teleinformatycznej w gminie i zapewnieniu dostępu do niej wszystkim wyrażającym taką potrzebę
mieszkańcom. Ogromne zapotrzebowanie na tego typu usługi istnieje wśród młodzieży. Internet jest
bogatym źródłem informacji i promocji,). Rozwój sieci i usług internetowych jest także bodźcem dla
rozwoju społeczeństwa informacyjnego, niedopuszczeniem do wykluczenia cyfrowego, pomagającym
w rozwoju przedsiębiorczości i nowych technologii.
Średnio rozwinięta infrastruktura techniczna jest jedną z głównych i najpoważniejszych barier
rozwojowych. Braki te w widoczny sposób rzutują na rozwój gospodarczy regionu, atrakcyjność
inwestycyjną obszaru oraz stan środowiska naturalnego. Wpływają również na pogorszenie warunków
życia mieszkańców. Stąd konieczny jest rozwój sieci kanalizacyjnej.

Długość sieci sanitarnej na

terenie gminy wynosi 42,9 km, podłączonych jest do niej 1049 budynków.

Głownie na terenach

wiejskich brak jest sieci kanalizacyjnej. Dodatkowo należałoby przeprowadzić modernizacje
przestarzałych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Jednym z zadań które powinna podjąć
gmina

to rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta. Należy objąć siecią wodno -

kanalizacyjną obszary gminy, które dostępu do tej sieci jeszcze nie posiadają, oraz obszary
przeznaczone pod inwestycje zarówno mieszkaniowe, jak i gospodarcze.
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Brak w pełni uregulowanej gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy jest przyczyną przede
wszystkim degradacji środowiska i zagrożenie zdrowia mieszkańców związanym z gromadzeniem
ścieków w wybieralnych zbiornikach, często nieszczelnych (zanieczyszczenia przedostają się do wód
gruntowych i powierzchniowych, co powoduje pogorszenie jakości wody pitnej). Obecność
infrastruktury wodno - kanalizacyjnej determinuje także rozwój gospodarczy, pozwalając na
zlokalizowanie na terenie gminy zakładów produkcyjnych. Wyposażenie gminy w infrastrukturę
kanalizacyjną powoduje wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej terenu.
W związku z przeprowadzona „reformą śmieciową” od lipca 2013 r. uległa pewnej poprawie
mentalność mieszkańców dotycząca świadomości ekologicznej. Większa ilość śmieci jest obecnie
segregowana i wywożona zgodnie z selektywną zbiórką. Nadal pozostaje duży problem, związany
z usuwaniem elementów zawierających azbest. Są to działania skomplikowane, wieloetapowe,
czasochłonne i kosztowne.
Mimo,

że

coraz

częściej

jako

medium

grzewcze

wykorzystywany

jest

gaz,

to

nadal

wiele mieszkań ogrzewanych jest z wykorzystaniem paliw stałych. Przestarzałe sieci ciepłownicze,
piece, czy niskosprawne kotłownie lokalne opalane węglem wpływają na zanieczyszczenie
środowiska w postaci tzw. „niskiej emisji”. Stąd pojawia się konieczność modernizacja systemów
grzewczych i wprowadzenia ekologicznych rozwiązań w systemach ogrzewania budynków prywatnych
i publicznych. W Pińczowie instalowane są kolektory słoneczne, które przyczyniają się niższych
kosztów eksploatacyjnych budynków oraz do ochrony środowiska. Wiele spośród gminnych budynków
użyteczności publicznej i mieszkaniowych wymaga termomodernizacji. Wpłynie to na zmniejszenie
kosztów ogrzewania oraz ochronę środowiska przyrodniczego dzięki oszczędności energii cieplnej
i zmniejszeniu niskiej emisji.
Na terenie Gminy Pińczów

występują obiekty wartościowe pod

względem

kulturalnym

i przyrodniczym. Warto podjąć działania w kierunku objęcia ich ochroną i ukształtowania pod kątem
stworzenia otwartych terenów przystosowanym dla potrzeb aktywnego wypoczynku.
Pomimo nakładów finansowych na odnowę przestrzeni wiejskiej, wciąż potrzebne są dalsze działania
w tym zakresie. Konieczne jest podjęcie kompleksowych działań na rzecz poprawy estetyki otoczenia
oraz zaspokojenia potrzeb społeczno – kulturalnych mieszkańców. Brakuje obiektów pełniących
funkcje turystyczno-rekreacyjne. Ważne jest także zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego:
rewitalizacji zabytków zlokalizowanych na terenach wiejskich oraz kultywowania tradycji społeczności
lokalnej, tradycyjnych zawodów. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w tym utrzymanie,
odbudowa i poprawa dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi jest niezbędne dla rozwoju
społeczno - ekonomicznego obszarów wiejskich, aktywizacji ludności wiejskiej i podniesienia
atrakcyjności turystycznej obszaru. Na odnowę i rozwój wsi składa się wiele kompleksowych działań,
w tym polepszenie miejscowej infrastruktury technicznej i społecznej, zapewnienie i polepszenie
wyglądu wsi, przestrzeganie porządku budowlanego, utrzymanie i odnowa typowego obrazu wsi
regionalnych, z zachowaniem cech regionalnych budownictwa i struktury osiedli, zachowanie
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jednolitości wsi z krajobrazem, działania w kierunku zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych
mieszkańców.
Ważnym

elementem

stanowiącym

o

tożsamości

i

odrębności

obszaru

jest

materialne

i niematerialne dziedzictwo kulturowe. Na terenie gminy można zaobserwować postępujący proces
starzenia zabytków. Wiele obiektów architektonicznych, pamiątek historycznych, pomników wymaga
restauracji i rewitalizacji oraz odpowiedniej ekspozycji. Ważne jest także, by zachować dla przyszłych
pokoleń wszystko to, co tworzy historię gminy i stanowi o jej niepowtarzalności: lokalny folklor,
tradycje, obrzędy.
Należy kontynuować szeroko zakrojone działania promocyjne w celu wyeksponowania walorów gminy
i miasta: przede wszystkim inwestycyjnych i turystycznych. Zacieśnienie współpracy z gminami
partnerskimi, np. w zakresie wymiany młodzieży, wspólnego organizowania imprez sportowych, czy
kulturalnych, byłoby świetną okazją do wyeksponowania i wykorzystania atutów gminy.
Czynnikiem, który bez wątpienia wywiera wpływ na rozwój danego obszaru stanowi kapitał ludzki. Na
kształtowanie postaw otwartości, przedsiębiorczości, aktywności i tożsamości społecznej ma przede
wszystkim poziom i jakość kształcenia. Stąd duża odpowiedzialność spoczywa na organach
oświatowych w gminie. Każda osoba powinna mieć możliwość podejmowania kształcenia w dowolnym
momencie swojego życia.
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4. Analiza SWOT
Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony),
Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu).
Analiza SWOT jest efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron gminy oraz badania szans
i zagrożeń, jakie stoją przed gminą.
Jest ona oparta na schemacie klasyfikacji dzielącym wszystkie czynniki mające wpływ na bieżącą
i przyszłą pozycję gminy na:


zewnętrzne w stosunku do organizacji i mające charakter uwarunkowań wewnętrznych,



wywierające negatywny wpływ na organizację i mające wpływ pozytywny.

Ze skrzyżowania tych dwóch podziałów powstają cztery kategorie czynników.
Zewnętrzne pozytywne - szanse. Szanse to zjawiska i tendencje w otoczeniu, które gdy
odpowiednio wykorzystamy staną się impulsem rozwoju oraz osłabią zagrożenia.
Zewnętrzne negatywne - zagrożenia. Zagrożenia to wszystkie czynniki zewnętrzne, które są
postrzegane jako bariery dla rozwoju, utrudnienia, dodatkowe koszty działania. Istnienie zagrożeń ma
destrukcyjny wpływ na rozwój gminy lub powodzenie inwestycji. Jednocześnie nie pozwala na pełne
wykorzystanie szans i mocnych stron.
Wewnętrzne pozytywne - mocne strony, czyli atuty organizacji. Mocne strony, to walory gminy,
które w pozytywny sposób wyróżniają ją pośród konkurencji.
Wewnętrzne negatywne - słabe strony. Słabe strony, to konsekwencja ograniczeń zasobów
i niedostatecznych kwalifikacji.
Sporządzenie listy czynników i określenie trendów w otoczeniu i wnętrzu gminy pozwala w kolejnym
etapie ocenić siłę i ich wpływ na gminę oraz priorytetowe działania, które muszą zostać podjęte.
Informacje uzyskane w trakcie analizy SWOT będą podstawą podejmowania kolejnych, strategicznych
decyzji.
Na potrzeby niniejszego opracowania analizę SWOT przeprowadzono w pięciu obszarach
strategicznych:
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Obszar I: Rozwój przedsiębiorczości i rolnictwa
L.p.

Słabe strony

1

Słabo rozwinięta sieć handlowo - usługowa.

2

Brak większych zakładów - wzrost bezrobocia.

3

Brak lokalnych centrów biznesu, strefy gospodarczej

4

Brak odpowiednio rozwiniętej infrastruktury technicznej.

5

Brak uzbrojonych terenów inwestycyjnych.

6

Brak specjalizacji w gospodarstwach rolnych.

7

Brak rynku zbytu produktów rolnych.

8

Starzejący się i słabo wykształceni rolnicy.

L.p.

Zagrożenia

1

Odpływ przedsiębiorczych i wykształconych ludzi z gminy.

2

Stosunkowo niewielkie perspektywy zatrudnienia.

3

Konkurencja sąsiednich miast w zakresie przedsiębiorczości, handlu i usług.

L.p.

Mocne strony, czyli atuty

1

Korzystne położenie geograficzno - gospodarcze, bliskość Buska Zdroju.

2

Otwarcie ze strony władz gminy na rozwój przedsiębiorczości.

3

Wykształcona młodzież.

4

Malowniczo położone tereny rekreacyjne.

5

Stosunkowo dobre ziemie umożliwiające rozwój upraw.

L.p.

Szanse

1

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie gminy.

2

Zainteresowanie dużych inwestorów do prowadzenia działalności na terenie gminy.

3

Stworzenie systemu ulg i zachęt dla przedsiębiorców i inwestorów.

4

Life – program realizowany przez parki krajobrazowe.
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Obszar II : Wszechstronny rozwój mieszkańców
L.p.

Słabe strony

1

Ubożenie społeczeństwa.

2

Niezadowalający stan wyposażenia i techniczny placówek oświatowych.

3

Pojawianie się na terenie miasta patologii społecznych.

4

Brak atrakcyjnych miejsc pracy.

5

Mała ilość imprez kulturalnych.

L.p.
1
2
3

Zagrożenia
Dezintegracja społeczności lokalnej, będąca skutkiem przyśpieszonych procesów
migracyjnych.
Brak perspektyw zadowalającej i dobrze płatnej pracy.

Pojawiające się przypadki wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych,
starszych, dotkniętych alkoholizmem, czy innymi uzależnieniami.

L.p.

Mocne strony, czyli atuty

1

Dobrze rozwinięta sieć szkół , w tym także ponadgimnazjalnych.

3

Stosunkowo dobrze rozwinięta baza w zakresie podstawowych usług medycznych.

4

Dobrze rozwinięta sieć szkół ponadpodstawowych z szeroką ofertą.

5

Zaangażowanie władz gminy w sprawy społeczności lokalnej.

6

Przedsiębiorczy mieszkańcy.

L.p.

Szanse

1

Ułatwienie dostępu do kształcenia ponadgimnazjalnego i wyższego.

2

Prowadzenie profilaktyki prozdrowotnej i przeciwuzależnieniowej.

3

Opracowanie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.

4

Przygotowanie placówek edukacyjnych kulturalnych pod względem edukacji ekonomicznej
mieszkańców.
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Obszar III : Rozwój infrastruktury społecznej
L.p.

Słabe strony

1

Niewystarczający stopień skanalizowania Gminy Pińczów.

2

Brak parkingów z zapleczem sanitarnym.

3

Brak sygnalizacji świetlnej w newralgicznych punktach miasta.

4

Brak obwodnicy miasta.

5

Brak nowoczesnych placów zabaw.

L.p.

Zagrożenia

1

Atrakcyjność i konkurencyjność obszarów gospodarczych innych regionów.

2

Kosztowne inwestycje.

3

Trudności w uzyskaniu dotacji.

L.p.

Mocne strony, czyli atuty

1

Zaangażowanie Władz Gminy w sprawy społeczności lokalnej.

2

Stosunkowo dobrze rozwiniętą infrastruktura w zakresie ochrony środowiska.

3

Nowy okres programowania i związane z tym pojawienie się dotacji unijnych.

L.p.
1
2

Szanse
Możliwość wykorzystania środków unijnych na niezbędne inwestycje odtworzeniowe
w branży wodno – kanalizacyjnej.
Pomoc Urzędu Miejskiego w uzyskaniu dotacji.
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Obszar IV : Infrastruktura techniczna i ochrona środowiska
L.p.

Słabe strony

1

Niewielka ilość parkingów w strategicznych częściach miasta.

2

Słabo rozwinięta sieć kanalizacji sanitarnej.

L.p.

Zagrożenia

1

Ograniczenie dotacji państwa na inwestycje infrastrukturalne.

2

Zwiększający się ruch transportu ciężkiego powodujący wysoki koszt remontu dróg.
Trudności z pozyskaniem środków z dotacji unijnych na przeprowadzenie

3

kosztownych inwestycji związanych z modernizacją dróg, sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej.

L.p.

Mocne strony, czyli atuty

1

Stosunkowo dobrze rozbudowana siec komunikacyjna.

2

Miejsce rekreacyjne dla mieszkańców Kielc.

L.p.

Szanse

1

Poprawa stanu zabudowy mieszkaniowej socjalnej i komunalnej.

2

Tworzenie nowych ogólnodostępnych stref odpoczynku i rekreacji.

3

Rozbudowa sieci telekomunikacyjnej.

4

Zwiększenie dostępu do Internetu.

5

Poprawa bezpieczeństwa przez budowę chodników i oświetlenia ulicznego.

6

Poprawa zagospodarowania Zalewu w Pińczowie.
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Obszar V: Rozwój turystyki, agroturystyki oraz promocja gminy
L.p.

Słabe strony

1

Brak rozwiniętej bazy gastronomiczno - usługowej.

2

Zbyt mała ilość obiektów agroturystycznych.

3

Brak punktu oraz tablic, informacyjnych, promujących zabytki i ciekawe miejscach
na terenie Gminy Pińczów.

L.p.

Zagrożenia

1

Niewielkie zainteresowanie turystyką biznesową oraz weekendową.

2

Konieczność poniesienia nakładów na wypromowanie walorów turystycznych miasta.

3

Zanikanie lokalnych zwyczajów, tradycji, obrzędów.

L.p.

Mocne strony, czyli atuty

1

Obecność ciekawych zabytków architektonicznych na terenie gminy.

2

Pozytywny wizerunek gminy.

L.p.
1

Szanse
Zachowanie ciągłości kulturowej przez pielęgnowanie regionalnych obrzędów
i zwyczajów.

2

Skuteczna, kompleksowa promocja gminy.

3

Wzrost zainteresowania agroturystyką, tworzenie gospodarstw agroturystycznych.

4

Zagospodarowanie Rzeki Nidy.

Wyznaczone wyżej problemy nie mogą zostać rozwiązane jednocześnie. W ramach strategicznego
rozwoju gminy, muszą więc zostać określone priorytety rozwoju. Kluczem do stworzenia tej hierarchii
jest waga poszczególnych problemów i logika rozwoju lokalnego.
Do problemów wymagających najszybszego rozwiązania lub mogących spowodować przyspieszenie
lokalnego rozwoju zaliczono:
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remont i budowę sieci kanalizacyjnej,



remont i budowę dróg,



dbałość o środowisko naturalne,



rozwój przedsiębiorczości,



zmniejszenie bezrobocia,



rozwój różnych form turystyki i agroturystyki.
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5. Nawiązanie do strategicznych dokumentów
dotyczących rozwoju przestrzenno – społeczno –
gospodarczego
5.1.

Zgodność ze Strategią Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju

2020 to główna strategia rozwojowa w średnim horyzoncie czasowym,

wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest
niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych
środków finansowych).
Cel główny, a także problemy społeczno - gospodarcze wynikające z opóźnień rozwojowych,
niedoinwestowania polskiej gospodarki oraz uwarunkowań zewnętrznych wskazują na konieczności
realizacji zawartych w Strategii celów i działań. Cele zawarte w Strategii Rozwoju Gminy Pińczów do
2022 są spójne z celem głównym oraz obszarami, celami i działaniami zawartymi w Strategii Rozwoju
Kraju 2020.
Strategia Rozwoju Kraju 2020 podzielona została na trzy obszary strategiczne:
Obszar strategiczny I – sprawne i efektywne państwo
Strategia Rozwoju Gminy Pińczów do 2022 wpisuje się w następujące działania tego obszaru :
Działanie

I.3.Wzmocnienie

warunków

sprzyjających

realizacji

indywidualnych

potrzeb

i aktywności obywatela.
Działanie I .3.3. Zwiększenie bezpieczeństwa obywatela.
Obszar

strategiczny II

konkurencyjna

gospodarka.

Strategia

Gminy Pińczów

wpisuje

się

w następujące działania tego obszaru :
Działanie II.2.3. Zwiększenie konkurencyjności i modernizacja sektora rolno – spożywczego.
Działanie II.2.4. Poprawa warunków ramowych dla prowadzenia działalności gospodarczej.
Działanie 4.1. Zwiększenie aktywności zawodowej.
Cel II.5 Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowej.
Działanie II.5.1 Zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu.
Działanie II.6.4 Poprawa stanu środowiska.
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Obszar strategiczny III – Spójność społeczna i terytorialna. Strategia Rozwoju Gminy Pińczów wpisuje
się w następujące działania tego obszaru :
Działanie III.1.1. Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Działanie III 1.2 Zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej nim zagrożonych.
Źródło: Strategia Rozwoju Kraju 2020, Warszawa, wrzesień 2012r., dokument przyjęty Uchwałą nr 157 Rady Ministrów z dn.
25 września 2012r.

5.2.

Zgodność z Marketingową Strategią Polski w Sektorze Turystyki na lata 2012 –
2020 ( Aktualizacja dokumentu z 2008 roku).

Ważną gałęzią rozwoju gmin posiadających dobre warunki klimatyczne i interesujące położenie jest
turystyka i rekreacja. Gmina Pińczów spełnia te wymogi. Dlatego szansą rozwoju gminy jest rozwój
turystyki przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego połączonego z tradycją ludową.
Misją określoną w Marketingowej Strategii Polski w Sektorze Turystyki na lata 2012 -2020

jest:

„Tworzenie i wzmacnianie wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego i gościnnego dla turystów,
posiadającego konkurencyjne produkty turystyczne wysokiej jakości. Gmina Pińczów ma jak wyżej
określono, ogromny potencjał turystyczny i kulturowy, stąd w Strategii Rozwoju Gminy wyznaczono
obszar priorytetowy „Rozwój turystyki, agroturystyki oraz promocję gminy”

szeregujący zadania

z zakresu budowania turystycznego wizerunku Gminy Pińczów oraz nawiązujący w swej idei do
Marketingowej Strategii Polski w Sektorze Turystyki.
Źródło: Marketingowa Strategia Polski w Sektorze Turystyki na lata 2012 -2020 przyjęta przez Radę Polskiej Organizacji
Turystycznej w dniu 05.12.2011r. Koncepcja i redakcja Bartłomiej Walas

5.3.

Zgodność ze Strategią Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2016

Głównym celem strategicznym Strategii Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2016 jest „Aktywne
i sprawne społeczeństwo”.
Sport to szerokie pojęcie ujmujące wychowanie fizyczne, sport dzieci i młodzieży, sport
dla wszystkich, sport osób niepełnosprawnych, sport kwalifikowany.
W rozwiniętych społeczeństwach sport stał się dobrem powszechnym, dostępnym w różnych formach
– stosownie do możliwości i zainteresowań obywateli. Dzięki swej specyfice jest czynnikiem
kształtującym zdrowie, rozwija nawyki i zachowania prozdrowotne, a także jest wartościową formą
spędzania wolnego czasu i integracji.
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Mając na uwadze ważną role, jaką spełnia sport, szczególnie w wychowaniu młodego pokolenia,
przeciwdziałaniu chuligaństwu, narkomanii i alkoholizmowi w Strategii Rozwoju Gminy wyznaczono
także zadania z tego zakresu.
Źródło: Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2016, Projekt, Ministerstwo Sportu, Warszawa, grudzień 2006r.

5.4.

Zgodność z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program będzie realizowany w latach 2014-2020 na terenie całego kraju. Podstawą realizacji założeń
strategicznych Programu, opisanych w Krajowym Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020, będą działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach sześciu osi priorytetowych:
Ułatwienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich; Poprawa
konkurencyjności wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych;
Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie,
Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa, Wspieranie
efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na
zmianę klimatu w sektorze rolnym, spożywczym i leśnym; Zwiększenie włączenia społecznego,
ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Zadania zawarte
w Strategii

Rozwoju Gminy Pińczów wpisują się przede wszystkim w pierwszą i szóstą oś

priorytetową.
Źródło: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,Wstepny zarys, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Warszawa, 16 kwietnia 2013r.

5.5.

Zgodność z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020

Struktura programu składa się z czterech głównych celów tematycznych, tworzących cztery
podstawowe obszary interwencji


Gospodarka niskoemisyjna



Adaptacja do zmian klimatu



Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów



Transport zrównoważony

oraz w ograniczonym zakresie, komplementarnych działań w ramach celu tematycznego dotyczącego
kluczowych elementów infrastruktury ochrony zdrowia. Działania realizowane w ramach programu
zostały dobrane tak, aby w największym stopniu przyczyniły się do osiągnięcia celu głównego tj.
wsparcia gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej
spójności terytorialnej i społecznej.
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W ramach Programu wyróżnione zostaną następujące osie priorytetowe :
Oś priorytetowa I - promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej,
Oś priorytetowa II - ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
Oś priorytetowa III – rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej
w skali europejskiej,
Oś priorytetowa IV – zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej,
Oś priorytetowa V – rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego,
Oś priorytetowa VI – ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego,
Oś priorytetowa VII – wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia,

Głównym celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest podniesienie atrakcyjności
inwestycyjnej

Polski

i

jej

regionów

poprzez

rozwój

infrastruktury

technicznej

( transportowej) przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia i zachowaniu
tożsamości kulturowej.
Budowanie atrakcyjności Polski i regionów zaczyna się już na poziomie najmniejszych jednostek
administracyjnych, jakimi są gminy. Stąd zadania inwestycyjne zawarte w Strategii Rozwoju Gminy
Pińczów ściśle nawiązują do PO Infrastruktura i Środowisko - obejmują sektory: transportu,
środowiska, energetyki, dziedzictwa kulturowego i ochrony zdrowia.
Źródło: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko2014 -2020, PROJEKT, Warszawa, 26sierpień 2013r., Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego.

5.6.

Zgodność z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010 -2020 Regiony,
Miasta, Obszary wiejskie

W 2020 roku polskie regiony stanowić będą lepsze miejsce do życia dzięki podniesieniu poziomu
i jakości życia oraz przez stworzenie takich ram gospodarczo – społecznych i instytucjonalnych, które
zwiększają szanse realizacji aspiracji i możliwości jednostek i wspólnot lokalnych. Polskie regiony
będą silniejsze gospodarczo, lepiej zintegrowane gospodarczo, społecznie i przestrzennie.

Strategia zakłada, iż w 2020 roku polskie regiony charakteryzować będą następujące cechy:


konkurencyjność i innowacyjność,



spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna,



skuteczność, efektywność i partnerstwo w realizacji celów rozwojowych,
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bezpieczeństwo ekologiczne, wysoki poziom i skuteczność ochrony środowiska oraz
zasobów przyrodniczych,

Strategia

Rozwoju Gminy Pińczów nawiązuje do ochrony środowiska i co się z tym wiąże do

bezpieczeństwa ekologicznego. Wzrost konkurencyjności gospodarki jest natomiast ściśle związany
z podniesieniem innowacyjności przedsiębiorstw. Stąd działania zawarte w Strategii koncentrują się
na stworzeniu warunków dla rozwoju nowoczesnych, innowacyjnych przedsiębiorstw, mogących
sprostać konkurencji na rynku krajowym i europejskich.
Źródło: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 -2020 Regiony, Miasta, Obszary wiejskie dokument przyjęty przez
Rade Ministrów 13 VII 2010r

5.7.

Zgodność z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014 -2020 formułuje ramy
interwencji dla prowadzenia działań wpisujących się w trzy priorytety określane w głównym
dokumencie kierunkowym dla polityki spójności, jakim jest Strategia Europa 2020.
Jednym spośród trzech priorytetów Strategii Europa 2020 jest rozwój inteligentny wskazujący na
potrzebę rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, co stanowi warunek zapewniający
inteligentny wzrost gospodarczy. Niniejsza Strategia podkreśla konieczność podniesienia jakości
edukacji, poprawy wyników działalności badawczej, wspierania transferu innowacji i wiedzy
w Unii Europejskiej, pełnego wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych i zadbania
o to, by innowacyjne pomysły przeradzały się w nowe produkty oraz usługi.
Kolejnym priorytetem Strategii Europa 2020 jest rozwój zrównoważony rozumiany jako wspieranie
gospodarki efektywnej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i konkurencyjnej.
RPOWŚ 2014 -2020 obejmuje także działania z zakresu ochrony środowiska naturalnego i wspierania
efektywności wykorzystywania zasobów, dostosowania do zmian klimatu, budowy podstaw
gospodarki niskoemisyjnej oraz regionalnej dostępności transportowej.
Jako trzeci priorytet Strategia Europy 2020 wskazuje rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, czyli
wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczna
i terytorialną. Oznacza to konieczność wzmocnienia pozycji obywateli poprzez zapewnienie wysokiego
poziomu zatrudnienia, inwestowanie w kwalifikacje, zwalczanie ubóstwa oraz modernizowanie rynku
pracy, systemów szkoleń i ochrony socjalnej. Dlatego też w ramach RPO WŚ 2014 -2020
uwzględniono działania prowadzące do zwiększenia zatrudnienia i dostępu do wysokiej jakości usług
edukacyjnych, poprawy zdrowia, zasobów pracy oraz zwiększenia szans na włączenie / integrację
społeczną osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i zawodowej
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Strategia Rozwoju Gminy Pińczów wpisuje się w Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego, stawia sobie za cel poprawę życia mieszkańców gminy oraz podniesienie
konkurencyjności i rozwój podmiotów gospodarczych na jej terenie.
Źródło: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 – Zarząd Województwa
Świętokrzyskiego, marzec 2014r.

5.8.

Zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020

Cele zawarte w Strategii Rozwoju Gminy Pińczów

są spójne z celami strategicznymi zawartymi

w strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020. Dzięki zachowaniu tej spójności,
planowanie na poziomie lokalnym, pozwala na harmonijny rozwoju struktur administracyjnych
Państwa jakimi są gminy.
Strategia Rozwoju Gminy Pińczów wpisuje się w następujące cele określone w Strategii Rozwoju
Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 :
Cel strategiczny 1 : Koncentracja na poprawie infrastruktury regionalnej
1.1. Poprawa infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej
1.2. Poprawa infrastruktury społecznej i usług publicznych
Cel strategiczny 3 : Koncentracja na budowie kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej gospodarki
Regionu
Cel strategiczny 5: Koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich
5.2. Rozwój nowoczesnego rolnictwa
Cel strategiczny 6: Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju regionu
6.4 Ochrona cennych zasobów przyrodniczych
Strategia określa iż w roku 2020 województwo świętokrzyskie będzie obszarem zrównoważonego
w inteligentnego rozwoju gospodarczego, wykorzystującym potencjały oraz zapewniającym wysoką
jakość życia mieszkańców.
Pozytywne zmiany, które zajdą w województwie zarówno w sferze gospodarczej jak i w społecznej,
spowodują poprawę

warunków

jakości życia, sprawią, że stanie się ono miejscem bardziej

atrakcyjnym i przyjaznym, szczególnie dla ludzi młodych, którzy właśnie na tym obszarze będą mieli
możliwość realizacji swoich aspiracji zawodowych i życiowych.
Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 – Kielce, czerwiec 2013r
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5.9.

Uwzględnienie polityki równych szans

Polityka równych szans mająca na celu wyrównanie szans kobiet i mężczyzn, pomoc osobom
niepełnosprawnym

oraz

zapobieganie

wykluczeniu

społecznemu,

znajduje

odzwierciedlenie

w Strategii Rozwoju Gminy Pińczów. W gminie prowadzone będą zadania ułatwiające pogodzenie
życia zawodowego kobiet z prowadzeniem domu i opieką nad dziećmi. Przewidywane są zadania
mające na celu pomoc niepełnosprawnym przez lepszy dostęp do obiektów infrastruktury jak również
pomoc w aktywnym powrocie do społeczeństwa

5.10.

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Pińczów

Misja nakreślona w Strategii Rozwoju Gminy Pińczów

przygotowanej przez Urząd Miejski

w Pińczowie brzmi następująco: „ Miasto i Gmina Pińczów jest przyjazna dla inwestorów i turystów
a mieszkańcom daje prace”.
Zakreślone w Strategii Rozwoju Gminy Pińczów do 2022 roku cele, są zbieżne z celami zapisanymi
w Strategii Rozwoju Gminy Pińczów przygotowanej przez Urząd Miejski w Pińczowie.
Celem strategicznym nr 1 : Wzrost zamożności mieszkańców gminy
Celem strategicznym nr 2 : Gmina Pińczów jest dobrze wyposażona w infrastrukturę komunalną
Celem strategicznym nr 3 :Gmina Pińczów jest miastem chętnie odwiedzanym przez turystów
Źródło : Strategia Rozwoju Gminy Pińczów

5.11.

Zgodność Programem Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pińczów na lata
2014 -2017 z uwzględnieniem lat 2018 -2021

Celem programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pińczów

jest przeprowadzenie analizy stanu

obecnego środowiska naturalnego w gminie oraz określenie kierunków działań bieżących
i długofalowych samorządu w zakresie ochrony środowiska. Ma on zapewnić niezbędna koordynację
działań proekologicznych gminie, przyczynić się do rozwiązania istniejących problemów tym zakresie,
a także ukierunkować podejmowane działania w celu przeciwdziałania mogącym pojawiać się
w przyszłości zagrożeniom.
Strategia Rozwoju Gminy Pińczów do 2022 roku wpisuje się w Program Ochrony Środowiska,
szczególnie zgodność dotyczy:
Obszaru IV Strategii – Infrastruktura techniczna i ochrona środowiska
IV.7. Ochrona przyrody oraz edukacja ekologiczna mieszkańców gminy.
V.7.1. Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej.
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V.7.2. Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców gminy w zakresie właściwych postaw
korzystania ze środowiska (segregowanie odpadów i recykling, racjonalne zużycie wody, energii
elektrycznej i cieplnej, ochrona czystości wód, wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii
etc.).
Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pińczów na lata 2014 -2017 z uwzględnieniem lat 2018-2021
opracowany przez PPH „BaSz” mgr inż. Bartosz Szymusik. Końskie, ul. Polna 72 przy współpracy Urzędu Miejskiego
w Pińczowie.

5.12.

Zgodność ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Pińczów

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pińczów określa
warunki zagospodarowania terenów dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego,
zdrowia i bezpieczeństwa ludzi.
W Studium umieszczono sugestie zadań inwestycyjnych takich jak:
Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej
Modernizacja i budowa obiektów zagospodarowania rekreacyjnego i sportu
Budowa dróg gminnych
Modernizacja obiektów kultury
Zadania te są zbieżne z zadaniami wyznaczonymi w Strategii Rozwoju Gminy Pińczów do 2022 roku.
W Studium pokazane są również tendencje dotyczące obszaru, w którym funkcjonuje miasto i gmina
Pińczów, uznając je za elementy uwarunkowań zewnętrznych, które należy rozważać przy
kształtowaniu koncepcji rozwojowych.
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pińczów ze zmianami nr1, nr2 i nr 3
uchwalone Uchwałą Nr XLI/470/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 września 2014r.
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6. Założenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Pińczów
6.1.

Cel Strategii

Planowanie strategiczne to zespół działań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców,
przywrócenia ładu przestrzennego, środowiskowego, ożywienia gospodarczego i społecznego,
zwiększenia potencjału kulturalno-turystycznego obszaru gminy oraz poprawy jej wizerunku na tle
gmin ościennych. Działania te dotyczą nie tylko poprawy życia w sferze technicznej, infrastrukturalnej
czy gospodarczej, ale także stymulują podjęcie kroków na rzecz rozwiązywania problemów
społecznych – walka z bezrobociem, ubóstwem, patologiami czy wykluczeniem społecznym.
Aby proces budowania Strategii

Rozwoju przebiegał pomyślnie, należy szczegółowo zaplanować

zadania objęte Strategią, przeanalizować możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania
poszczególnych zadań priorytetowych, nakreślić plan finansowania, a także zapewnić monitoring
i możliwość aktualizacji Strategii w momencie zaistnienia takiej konieczności.
W dniu 05.03.2015r. odbyły się konsultacje w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Gminy Pińczów
do 2022 roku. W czasie konsultacji wyłoniono, zdaniem obecnych, zadania kluczowe do realizacji na
terenie gminy.
Lista zadań kluczowych
1. Promocja Pińczowa.
2. Spotkania przedsiębiorców z burmistrzem .
3. Tworzenie miejsc pracy.
4. Przeciwdziałanie wykluczeniu.
5. Wspieranie organizacji pozarządowych
6. Dbanie o czystość w gminie.
7. Rozwiązanie problemu bezrobocia.
8. Poprawa jakość dróg miejskich i wiejskich.
9. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej.
10. Poprawa oświetlenia.
11. Oświata ( miejsca pracy, szkoły i przedszkola publiczne).
12. Usprawnienie służby zdrowia.
13. Budowa nowoczesnych placów zabaw.
14. Remont głównej drogi w Pińczowie.
15. Zatrudnienie lekarzy specjalistów.
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16. Budowa stacji filtrów do wody miejskiej.
17. Rewitalizacja dworca kolejki wąskotorowej w Pińczowie.
18. Park spacerowy przy dworcu autobusowym jako uzupełnienie OSiR.
19. Nowoczesny budynek dworca autobusowego.
20. Podłączenie sieci kanalizacyjnej w okolicach dworca kolejowego, modernizacja toalet.
21. Komercyjne wykorzystanie pomysłu realizowanego przez Franciszkanów.
22. Zabezpieczenie historycznego muru zamkowego przy drodze w stronę Kielc.
23. Zabezpieczenie wieloryba mioceńskiego w kamieniołomie jako atrakcji turystycznej.
24. Rewitalizacja samolotu TS - 8 Bies i wyeksponowanie jako atrakcji turystycznej jako polskiej
myśli technicznej.
25. Lokalizacja Domu Aktywności Społecznej – dla NGO.

Cześć wymienionych powyżej zadań została uwzględniona w ramach celów strategicznych, cześć
natomiast w tabeli przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2015 -2020.

6.2.

Misja

Misja to opis wizji i głównego pola działań w przyszłości. Wskazuje nadrzędny kierunek rozwoju
gminy, dostosowuje kierunki działań do długoterminowych celów, równocześnie pełni funkcje
motywacyjne i promocyjne.
Misja gminy to przesłanie, wokół którego skupiają się działania społeczności gminy, zmierzające do jej
rozwoju, wzrostu społeczno - gospodarczego.

Misją

Gminy

Pińczów

jest

poprawa

warunków

życia

mieszkańców,

zapewnienie

dynamicznego rozwoju Gminy, otwarcie na innowacyjność oraz wzrost atrakcyjności
turystycznej.

Strategia Rozwoju Gminy Pińczów do 2022 powinna stanowić dokument bazowy, wpływać na
realizację celów i działań sprecyzowanych w innych dokumentach planistycznych i strategicznych
gminy, wpływając na jej ożywienie gospodarcze, ekonomiczne oraz rozwój w sferze społecznej,
kulturalnej i turystycznej.
Strategia została przygotowana przy współpracy władz gminy, placówek kulturalno-oświatowych,
przedsiębiorców i innych podmiotów zaangażowanych w realizację wytyczonych w Strategii zadań.
Obszary rozwojowe Gminy Pińczów są zależne od siebie i wzajemnie się przenikają. Zadania
zrealizowane w zakresie infrastruktury technicznej pomogą zrealizować zadania w sferze
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gospodarczej, pozytywnie wpłyną na ochronę środowiska i rozwój turystyki. Cele osiągnięte w ramach
strefy społecznej, kapitału ludzkiego wpłyną na realizację celów w obszarach infrastrukturalnych,
gospodarczych.
Wytyczono 5 obszarów priorytetowych, do których następnie zostały przypisane cele strategiczne,
operacyjne i zadania.

ROZWÓJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚ
CI i I ROLNICTWA

WSZECHSTRONNY

ROZWÓJ
TURYSTYKI,

ROZWÓJ

AGROTURYSTYKI

MIESZKAŃCÓW

ORAZ PROMOCJA
GMINYGMINY

ROZWÓJ

INFRASTRUKTURA

INFRASTRUKTURY

TECHNICZNA I

SPOŁECZNEJ

OCHRONA
SRODOWISKA

6.3.

Cele Strategiczne

Cele strategiczne są odpowiedzią na problemy zidentyfikowane w gminie na podstawie analizy stanu
społeczno - gospodarczego gminy oraz analizy SWOT. Cele strategiczne wynikają ze sformułowanej
wcześniej misji. Wytyczają ścieżki, którymi trzeba podążać, by osiągnąć założony w niej stan.
Niniejsza Strategia postawiła przed sobą 5 celów strategicznych charakteryzujących każdy z pięciu
obszarów: Rozwój przedsiębiorczości, Infrastruktura techniczna i ochrona środowiska, Rozwój
infrastruktury społecznej, Wszechstronny rozwój mieszkańców, Rozwój turystyki, agroturystyki oraz
promocja gminy.
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Powyższe cele będą osiągnięte poprzez realizację celów operacyjnych przypisanych do każdego
z celów strategicznych. Celom operacyjnym zostały przyporządkowane zadania. Zadania realizacyjne
są najbardziej szczegółowym elementem Strategii. Są to konkretne przedsięwzięcia o charakterze
inwestycyjnym, organizacyjnym, restrukturyzacyjnym, za pomocą których realizowana będzie
hierarchiczna struktura celów Strategii.

Obszary
priorytetow
e

Cele strategiczne przypisane do
obszarów priorytetowych

Cele operacyjne wytyczone dla
poszczególnych priorytetów

Zadania

6.3.1. Obszar I: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA

Cel strategiczny: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości
i rolnictwa

I.1. Wzrost konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw .
I.1.1. Rozwój lokalnej sieci handlowo - usługowej.
I.1.2. Poprawa infrastruktury technicznej, w tym teleinformatycznej oraz instytucjonalnej otoczenia
przedsiębiorstw.
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I.1.3.

Wsparcie

tworzenia

mikroprzedsiębiorstw

–

utworzenie

systemu

ulg

i

zachęt

dla

przedsiębiorców,
I.1.4. Poprawa dostępu do informacji na rzecz przedsiębiorstw – stworzenie centrum informacji dla
przedsiębiorców i pracodawców, dla osób rozpoczynających działalność biznesową.
I.1.5.

Rewitalizacja

terenów

zdegradowanych,

nieużytków

–

wykorzystanie

na

potrzeby

przedsiębiorczości, parki przemysłowe.
I.1.6. Zagospodarowanie budynków nieużytkowanych, opuszczonych na cele przedsiębiorczości, czy
działalności społecznej, okołobiznesowej.
I.1.7. Pomoc dla przedsiębiorców - organizowanie szkoleń w zakresie możliwości wykorzystania
i sposobu pozyskiwania środków UE.

I.2. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy.
I.2.1.

Uzbrojenie

terenów

pod

inwestycje

celem

przyciągnięcia

inwestorów

i

pobudzenia

przedsiębiorczości.

I.3. Łagodzenie skutków bezrobocia.
I.3.1. Rozwój rynku informacji w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń.
I.3.2. Dostosowanie oferty edukacyjnej i szkoleniowej do potrzeb rynku pracy, wzbogacenie
programów nauczania o tematy z zakresu przedsiębiorczości.
I.3.3.

Wdrożenie

programu

stażowego

umożliwiającego

absolwentom

odbywanie

praktyk

w jednostkach administracyjnych i firmach działających na terenie gminy.
I.3.4. Wykorzystanie zasobów i potencjału turystycznego gminy do tworzenia miejsc pracy w usługach,
turystyce i agroturystyce.

I.4. Rozwój produkcji rolnej
I.4.1. Wspieranie rozwoju produkcji rolnej nowoczesnymi metodami
I.4.2. Rozwój upraw ekologicznych
I.4.3.Organizowanie rynku zbytu produktów rolnych
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6.3.2. Obszar II: WSZECHSTRONNY ROZWÓJ MIESZKAŃCÓW

Cel strategiczny: Zapewnienie wszechstronnego rozwoju mieszkańców dzięki
zagwarantowaniu edukacji na wysokim poziomie, doskonaleniu umiejętności
oraz kreowaniu postaw aktywności i zaangażowania społecznego.

II.1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na wszystkich poziomach edukacji.
II.1.1. Poprawa stanu technicznego budynków szkół oraz terenów przyszkolnych (parkingi, place
zabaw, ławki)
II.1.2. Zaopatrzenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt.
II.1.3. Rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej (sale gimnastyczne, boiska sportowe).
II.1.4. Opracowanie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych (koła przedmiotowe i artystyczne, sekcje
sportowe, warsztaty) pozwalającej rozwijać zainteresowania uczniów.
II.1.5. Utworzenie programu stypendialnego dla uczniów wybitnie uzdolnionych.
II.1.6. Współpraca międzynarodowa – wymiana młodzieży.
II.1.7. Wsparcie działań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.
II.1.8. Propagowanie idei kształcenia ustawicznego: kursy i szkolenia dokształcające dorosłych,
zwłaszcza językowe, komputerowe.

II.2. Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i intelektualnych mieszkańców gminy.
II.2.1. Opracowanie ciekawej oferty wakacyjnej dla mieszkańców i turystów.
II.2.2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty
zajęć oraz organizację miejsc spotkań: świetlice, kluby, sale gier i zabaw, warsztaty.
II.2.3. Stworzenie możliwości zaangażowania w życie kulturalne i społeczne gminy dorosłym
mieszkańcom poprzez uczestnictwo w różnych grupach i formacjach.
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6.3.3. Obszar III : ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
Cel strategiczny: Sprawnie funkcjonująca infrastruktura społeczna, świadcząca
wysokiej jakości usługi mieszkańcom oraz zapewniająca im poczucie
bezpieczeństwa.

III.1. System pomocy społecznej chroniący potrzebujących mieszkańców gminy.
III.1.1. Utworzenie systemu opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi
III.1.2. Opieka paliatywna nad ciężko chorym w domu.
III.1.3. Stworzenie systemu opieki nad dzieckiem – świetlice terapeutyczne
III.1.4. Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i marginalizacji osób dotkniętych trwałym
bezrobociem, ubóstwem, niepełnosprawnością, alkoholizmem.
III.2. Wysokiej jakości usługi w zakresie ochrony zdrowia.
III.2.1.

Zwiększenie

dostępności

do

podstawowej

opieki

medycznej,

lekarzy

specjalistów

i diagnostyki medycznej.
III.2.2. Prowadzenie profilaktyki prozdrowotnej wraz z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień
w gminie (np. organizowanie, czy dofinansowanie badań diagnostycznych, spotkań ze specjalistami
w szkołach).
III.3. Powszechny dostęp do sportu i rekreacji na terenie gminy.
III.3.1. Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy: budowa boisk i obiektów infrastruktury
towarzyszącej (zwłaszcza tereny przyszkolne).
III.3.2. Promowanie rozwoju utalentowanej sportowo młodzieży.
III.3.3. Propagowanie aktywnego spędzania czasu – organizowanie imprez sportowych, zawodów,
turniejów, meczów o charakterze rodzinnym, gminnym i międzygminnym.
III.3.4. Organizowanie na terenie gminy sportowych imprez cyklicznych.
III.4. Przejrzysta, przyjazna administracja.
III.4.1. Informatyzacja Urzędu, wprowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.
III.4.2. Doskonalenie kadry urzędniczej i administracyjnej.
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III.5. Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
III.5.1. Programy profilaktyki w środowiskach zagrożonych patologiami.
III.5.2. Działania edukacyjne związane z rozpoznawaniem i unikaniem zagrożeń oraz udzielaniem
pierwszej pomocy.
III5.3. Modernizacja oraz doposażenie w sprzęt ratowniczy gminnych jednostek OSP.

6.3.4. Obszar IV: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Cel

strategiczny:

Pełny

zakres

infrastruktury

technicznej

poprawiający

bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców, stymulujący rozwój gospodarczy
i wpływający na ochronę walorów środowiska naturalnego.

IV.1. Wysoka jakość wody oraz racjonalne jej wykorzystanie.
IV.1.1. Modernizacja przestarzałych odcinków sieci wodociągowej.
IV.1.2. Zmniejszenie zagrożenia powodziami
IV.2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy.
IV.2.1. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej;
IV.3. Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami komunalnymi.
IV.3.1. Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
IV.4. Racjonalna gospodarka energetyczna.
V.4.1.
w

Zwiększenie

budownictwie

stopnia

i

indywidualnym

promowanie
i

budynkach

wykorzystania
użyteczności

odnawialnych
publicznej,

w

źródeł

energii

szczególności,

z wykorzystaniem kolektorów słonecznych, pomp ciepła, źródeł geotermalnych, energii wiatrowej
i wodnej.
V.4.2. Modernizacja kotłowni w obiektach komunalnych.
V.4.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
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IV.5. Wysoka dostępność komunikacyjna gminy.
IV.5.1. Wysoki standard sieci drogowej – modernizacja i przebudowa dróg gminnych, wiejskich
i dojazdowych, poszerzenie dróg
V.5.2. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i pieszego poprzez budowę
oświetlenia ulicznego, właściwe oznakowanie oraz budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych
IV.6. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie gminy.
V.6.1. Budowa sieci światłowodowej i internetowej na terenie gminy.
V.6.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dostępny dla każdego.
IV.7. Ochrona przyrody oraz edukacja ekologiczna mieszkańców gminy.
V.7.1. Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej.
V.7.2. Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców gminy w zakresie właściwych postaw
korzystania ze środowiska (segregowanie odpadów i recykling, racjonalne zużycie wody, energii
elektrycznej i cieplnej, ochrona czystości wód, wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii
etc.).

6.3.5. Obszar V: ROZWÓJ TURYSTYKI AGROTURYSTYKI ORAZ PROMOCJA
GMINY

Cel strategiczny: Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy poprzez
wykorzystanie jej walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego, budowę
obiektów infrastruktury turystycznej oraz skuteczną jej promocję.

V.1. Zachowanie dóbr kulturalnych gminy i odnowa wsi.
V.1.1. Renowacja i odnowa zabytków zlokalizowanych na terenie gminy.
V.1.2. Zachowanie ciągłości kulturowej poprzez pielęgnowanie niematerialnego dziedzictwa
kulturowego: tradycji, obrzędów, lokalnego folkloru.
V.1.3. Rewitalizacja dworca kolejki wąskotorowej w Pińczowie
V.1.4. Zabezpieczenie historycznego muru zamkowego przy drodze do Kielc
V.1.5. Zabezpieczenie wieloryba mioceńskiego w kamieniołomie jako atrakcji turystycznej
V.1.6. Rewitalizacja samolotu TS – 8 Bies i wyeksponowanie go jako atrakcji turystycznej
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7. Planowane projekty na obszarze Gminy Pińczów w latach
2015-2020

7.1.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2015 -2020 z perspektywą do
2025 roku
Szacunkow
Rodzaj

Lokalizacja inwestycji –

inwestycji/nazwa

miejscowość, ulica

Lata realizacji

Prognozo

y koszt

wane

zadania

zewnętrzn
e źródła
finansowa
nia

Sieć wodociągowa

x

x

Zł.

2015-2020

40 000

x

zł

x

Rozbudowa sieci
wodociągowej przy
ul. Leśnej w

Fundusz
spójności

Pińczowie
Ujecie
wodne//stacja

x

x

uzdatniania wody
Budowa studni

Brak

Fundusz

kosztorysu

spójności

x

zł

x

2015-2020

30 000

2015 -2025

20 000 000

2015 -2020

awaryjnej ujęcia
wody OC Grodzisko
Sieć kanalizacji
sanitarnej

x

Budowa kanalizacji
sanitarnej, ul. Żwirki
i Wigury
Budowa kanalizacji
sanitarnej w Gminie
Pińczów oraz
modernizacja
oczyszczalni
ścieków
Oczyszczalnie
ścieków

Fundusz
spójności

Wola Zagojska Górna, Wola
Zagojska Dolna, Leszcze,
Krzyżanowice Dolne, Krzyżanowice

Fundusz

Średnie, Gacki, Gacki Osiedle

Spójności,
PROW/RPO

Robotnicze

x

x

zł

x
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Modernizacja
oczyszczalni

2015-2020

ścieków w

Brak

Fundusz

kosztorysu

spójności

Pińczowie
Sieć kanalizacji
deszczowej

x

x

zł

x

Miasto Pińczów

2015-2025

1 800 000

PROW/RPO

x

x

zł.

x

Budowa kanalizacji
deszczowej w
ramach rewitalizacji
miasta Pińczowa
Przydomowe
oczyszczalnie
ścieków
Aleksandrów, Borków, Bugaj,

2 000 000,00

Byczów, Chrabków, Chruścice,
Chwałowice, Gacki, Grochowiska,
Kowala, Kozubów, Marzęcin,

Budowa

Młodzawy Duże, Młodzawy Małe,

przydomowych

Mozgawa, Orkanów, Podłęże,

oczyszczalni

2016 -2020

PROW/RPO

Sadek, Szarbków, Szczypiec,

ścieków

Uników, Winiary, Wola Zagojska
Górna, Nowa Zagość, Stara
Zagość, Zagorzyce, Zakrzów,
Zawarża,

Ochrona powietrza

x

x

zł

x

2016

350 000

2015-2025

4 800 000

x

zł

x

3 500 000

PROW/RPO

Modernizacja
kotłowni przy ulicy

Pińczów, ul. Dygasińskiego

Dygasińskiego
Termomodernizacja
budynków szkół i
przedszkoli oraz
bibliotek

Pińczów, Młodzawy, Brzeście, Stara
Zagość, Kozubów, Gacki, Bogucice
Pierwsze

PPROW/RP
O

Ochrona przyrody,
różnorodności
biologicznej i

x

krajobrazu
Rekultywacja
składowiska w

Skrzypiów

Skrzypiowie
Drogi

x

x

zł

x

Przebudowa Rynku

Pińczów

2015-2025

1 000 000

PROW/RPO

Mirowskiego w
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ramach Rewitalizacji
Zagospodarowanie
placu przed
budynkiem PSCK

Pińczów

2015-2025

450 000

PROW/RPO

Pińczów

2015 -2025

450 000

PROW/RPO

Pińczów

2015-2025

1 330 000

PROW/RPO

x

zł

x

Pińczów

2015-2025

450 000

PROW/RPO

Pińczów

2015 -2025

2 050 000

PROW/RPO

Gmina Pińczów

2015 - 2025

2 500 000

PROW/RPO

Pińczów

2015-2025

3 000 000,00

PROW/RPO

Pińczów

2015-2025

1 520 000

PROW/RPO

Pińczów

2015-2025

750 000

PROW/RPO

Pińczów

2015 - 2025

1 000 000

PROW/RPO

Pińczów, Szarbków i Kozubów

2016 - 2025

2 500 000

PROW/RPO

Przebudowa
ul.Bednarskiej
Górnej i Mirowskiej
w ramach
rewitalizacji
Budowa parkingu
wraz z drogą
dojazdową i budowa
szaletu miejskiego w
ramach rewitalizacji
Inne inwestycje

x

Modernizacja
„Drukarni Ariańskiej”
w ramach
rewitalizacji
Budowa przystani
wodnej – stworzenie
bazy sportów
wodnych w ramach
Rewitalizacji
Wyposażenie OSP
w Gminie Pińczów
Odbudowa zarysu
murów zamku oraz
budowa tarasu
widokowego na
Górze Zamkowej
Przebudowa Rynku
Mirowskiego
Modernizacja stacji
kolejki wąskotorowej
Przebudowa ulicy na
osiedlu Nowy Świat
Przebudowa
budynków ośrodków
zdrowia
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Ścieżki rowerowe na
Gmina Pińczów

2015 - 2025

8 500 000

PROW/RPO

Gmina Pińczów

2015 - 2025

6 500 000

PROW/RPO

Ul. 11 Listopada i 3 Maja

2015 - 2025

3 500 000

PROW/RPO

Ul. Armii Ludowej, Pińczów

2015 - 2025

4 500 000

PROW/RPO

terenie Gminy
Pińczów
Wymiana
oświetlenia
ulicznego
tradycyjnego na
oświetlenie
energooszczędne w
technologii LED na
terenie Gminy
Pińczów
Budowa i adaptacja
budynków
socjalnych
Budowa giełdy rolnej
/ targowicy

Źródło: Urząd Miejski w Pińczowie

7.2.

Źródła finansowania planowanych projektów w ramach Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Gminy Pińczów w latach 2014-2022

Zadania planowane do realizacji w ramach Strategii

Rozwoju Gminy i Pińczów

w okresie

programowania będą realizowane w zależności od wdrażania Funduszy Strukturalnych w Polsce
i opracowywania, bądź aktualizacji, dokumentów strategicznych na szczeblu krajowym oraz
regionalnym. Urząd Miejski w Pińczowie założył finansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej,
w perspektywie czasu przewiduje także wykorzystanie innych dostępnych środków pomocy publicznej
w

zakresie

dofinansowania

z

budżetu

państwa,

programów

państwowych,

wojewódzkich,

kredytowania.
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8. System wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Pińczów

8.1.

Wyznaczenie zespołu do realizacji zadań

Zespół do realizacji zadań Strategii Rozwoju Gminy Pińczów do 2022 zostanie wyznaczony po jej
zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Pińczowie.

8.2.

System wdrażania Strategii

System wdrażania Strategii powiązany będzie ściśle ze strukturą organizacyjną Urzędu Miejskiego
w Pińczowie. Generalna zasada realizacji Strategii polega na przypisaniu zadań, merytorycznym
wydziałom (zgodnie z zakresami działania tych wydziałów).
Osobami

odpowiedzialnymi

za

realizację

zadań

oraz

stałe

monitorowanie

wykonywanych

przedsięwzięć są Kierownicy poszczególnych Wydziałów Urzędu Miejskiego w Pińczowie .

Dla realizacji Strategii służą przede wszystkim następujące instrumenty:


organizacyjne, związane ze wskazaniem podmiotów realizujących Strategię,



finansowe, związane z wprowadzeniem zadań do programów, planów inwestycyjnych i budżetu
Gminy Pińczów,



prawno - administracyjne, związane z uwzględnieniem odpowiednich przepisów przy realizacji
zadań,



informacyjno - edukacyjne, związane z monitorowaniem i promocją.
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9. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej
Strategii Rozwoju Gminy Pińczów do 2022 roku

9.1.

Sposoby monitorowania i oceny Strategii Rozwoju Gminy Pińczów do 2022
roku

Monitorowanie jest procesem systematycznego zbierania, raportowania i interpretowania danych.
Monitoring dostarcza informacji o postępie realizacji i efektywności wdrażania poszczególnych zadań
realizacyjnych jak i sposobie oraz prawidłowości wykorzystania udzielonej pomocy finansowej.
Monitorowanie dotyczyć będzie przede wszystkim kontroli realizacji projektów inwestycyjnych
oraz osiągania planowanych wskaźników produktów i rezultatów dla poszczególnych inwestycji.
Monitoring prowadzony będzie w zakresie rzeczowym i finansowym.

Monitoring rzeczowy obejmował będzie skwantyfikowane dane obrazujące postęp we wdrażaniu
programu oraz umożliwienie oceny jego wykonania w odniesieniu do celów ustalonych w Strategii
Rozwoju Gminy Pińczów do 2022 roku będzie prowadzony w trzech kategoriach:
1.wskaźniki produktu,
2.wskaźniki rezultatu,
3.wskaźniki oddziaływania.

W celu monitorowania Strategii można posłużyć się kilkoma podstawowymi miernikami, które określać
będą stopień zaawansowania realizacji kolejnych celów strategicznych.
Rozważyć należy następujące mierniki:


liczbę dzieci objętych zajęciami pozalekcyjnymi;



liczbę lekarzy na 1000 mieszkańców;



stopę bezrobocia;



dochody własne gminy na jednego mieszkańca;



liczbę gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacyjnej;



liczbę młodzieży w klubach sportowych;



długość dróg utwardzonych na terenie gminy;
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długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy;



liczbę gospodarstw podłączonych do systemu zbiorczego zaopatrzenia w wodę;



liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury społecznej.

Liczba i dobór mierników zależą od przyjętych celów, ich hierarchii i możliwości uzyskania
niezbędnych dla dokonania obliczeń danych. Informowanie społeczności gminy za pomocą tego typu
zobiektywizowanych miar jest bardzo pożyteczne i daje realny obraz sytuacji w gminie. Należy jednak
pamiętać, że wiele bardzo ważnych zmian dokonuje się w sposób trudny do zmierzenia. Dotyczą one
głównie ludzi, ich systemu wartości, postaw i poziomu uzyskania satysfakcji z jakości życia w gminie.
Osiągnięcie sukcesów na tym polu daje zazwyczaj największą satysfakcję miejscowym liderom.
Monitoring finansowy obejmował będzie dane finansowe realizacji projektów będących podstawą
do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na nie środków finansowych w oparciu o raporty
okresowe obrazujące wysokość wkładu finansowego pochodzącego ze środków publicznych.
Strategia Rozwoju Gminy Pińczów powinna stanowić dokument ponadkadencyjny, określający cele
i programy działań na kilkanaście lat, „żywy” – aktualizowany w miarę zmieniających się potrzeb
i warunków zewnętrznych oraz wymagający ciągłego podnoszenia jakości. Przygotowanie Strategii
Rozwoju Gminy i jej przyjęcie przez Radę Miejską to dopiero pierwszy etap planowania rozwoju
strategicznego. Ze względu na swój długookresowy charakter planowanie strategiczne jest procesem
ciągłym, wymagającym stałego śledzenia zmian prawnych, gospodarczych, politycznych, społecznych
i ich uwzględniania w przyjętym dokumencie oraz stałego przesuwania horyzontu planowania na
kolejne lata.

9.2.

Public Relations Strategii Rozwoju Gminy Pińczów

Główną jednostką odpowiedzialną za promocję Strategii Rozwoju Gminy Pińczów do 2022 roku, za
promocję poszczególnych projektów i zadań inwestycyjnych ujętych w Strategii, będzie Urząd Miejski
w Pińczowie.
Wszelkie materiały promocyjne powinny określać m.in. cele realizacji poszczególnych projektów
i zadań inwestycyjnych w ramach Strategii, planowane wskaźniki osiągnięć oraz źródła finansowania
tych projektów. Sposoby promocji inwestycji współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii
Europejskiej reguluje Rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 1159/2000 z dnia 30.05.2000 r.
w sprawie „Zasad informowania i promocji projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych”.
Celem działań związanych z promocją Strategii jest dotarcie do jak najszerszej grupy beneficjentów
projektów podejmowanych w ramach Strategii, a także instytucji mogących stać się partnerami
w realizacji niektórych przedsięwzięć inwestycyjnych. Grupami tymi są:


bezpośredni beneficjenci większości projektów – mieszkańcy Gminy Pińczów
101

„Strategia Rozwoju Gminy Pińczów do 2022 roku”



środowisko przedsiębiorców,



organizacje pozarządowe,



partnerzy społeczni.

W ramach promocji Strategii Rozwoju Gminy i Pińczów podejmowane powinny być w szczególności
takie działania jak:


na bieżąco aktualizowana strona internetowa Urzędu Miejskiego w Pińczowie



ulotki informacyjne dla mieszkańców (poświęcone konkretnym projektom),



spotkania z potencjalnymi partnerami gospodarczymi, społecznymi,



publikacje w prasie (w przypadku wybranych projektów).
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10. Wykorzystane materiały


Strategia Rozwoju Kraju 2020, Warszawa, wrzesień 2012r., dokument przyjęty
Uchwałą nr 157 Rady Ministrów z dn. 25 września 2012r.



Marketingowa Strategia Polski w Sektorze Turystyki na lata 2012 - 2020 przyjęta
przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej w dniu 05.12.2011r. Koncepcja i redakcja
Bartłomiej Walas



Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2016, Projekt, Ministerstwo Sportu,
Warszawa, grudzień 2006r



Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020 Regiony Miasta, Obszary
wiejskie dokument przyjęty przez Rade Ministrów 13 VII 2010r



Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Wstępny zarys,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, 16 kwietnia 2013r.



Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, PROJEKT,
Warszawa, 26 sierpień 2013r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.



Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 2020 – Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, marzec 2014r.



Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 – Kielce, czerwiec
2013r.



Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pińczów na lata 2014 - 2017
z uwzględnieniem lat 2018 - 2021 - opracowany przez PPH „BaSz” mgr inż. Bartosz
Szymusik , Końskie ul. Polna 72 przy współpracy Urzędu Miejskiego w Pińczowie



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Pińczów ze zmianami nr1, nr2 i nr 3 uchwalone Uchwałą Nr XLI/470/14 Rady Miejskiej
w Pińczowie z dnia 24 września 2014r.



Strategia Rozwoju Gminy Pińczów – Załącznik do Uchwały nr XXIII/193/68 Rady
Miejskiej w Pińczowie, z dnia 30.04.2008 r.



Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Pińczowie



Materiały uzyskane drogą internetową
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