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Wstęp
Zarządzanie gminą wiąże się z podejmowaniem szeregu działań i decyzji ważnych dla
lokalnej społeczności. Aby efektywnie nią zarządzać potrzebny jest wieloletni plan, który
będzie wskazywać kierunki jej dalszego rozwoju. Działania właściwe ze strategicznego
punktu widzenia mają większe znaczenie niż działania nastawione na przynoszenie
natychmiastowych efektów. Zarządzanie strategiczne jest procesem zarządzania nastawionym
na formułowanie i wdrażanie Strategii, które ma na celu sprzyjanie wyższemu stopniowi
zgodności organizacji, w tym wypadku gminy, z jej otoczeniem zewnętrznym oraz
zachowaniem spójności wewnętrznej, a co za tym idzie – osiągnięciem przyjętych celów
strategicznych.
Głównym celem tworzenia dokumentu strategicznego, jakim jest Strategia Rozwoju,
jest zdiagnozowanie priorytetowych kierunków rozwoju, zmierzających do rozwoju
społeczno-gospodarczego. Strategia Rozwoju Gminy Strawczyn na lata 2015–2025 to
długookresowy, bo dziesięcioletni plan działania, określający strategiczne cele rozwoju,
zawierający kierunki oraz priorytety, które są niezbędne do realizacji przyjętych założeń.
Opracowanie Strategii Rozwoju pozwala na określenie najbardziej efektywnych
działań mogących zapewnić dynamiczny rozwój całego obszaru, stworzenie dogodnych
warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz powstawanie nowych inicjatyw społecznych.
Strategia stanowi ogół planowanych działań, zmierzających do realizacji wyznaczonych
celów rozwojowych. Jest to sposób w jaki gmina zamierza realizować swoją misję. Istotną
cechą Strategii jest budowa wizerunku gminy. To właśnie wizerunek stanowi wizytówkę
jednostki, jest źródłem informacji dla podmiotów gospodarczych, inwestorów i społeczności
lokalnej
o długoterminowych uwarunkowaniach rozwoju przyjętych przez gminę oraz o sposobach
rozwiązywania przez nią pojawiających się problemów. Strategiczne planowanie polega
przede wszystkim na wyeliminowaniu rozwiązań nierealnych. Każda Strategia jest inna,
ponieważ endo- i egzogenny wkład w każdym programowanym przypadku jest inny. Za
sprawą dokumentu strategicznego dana jednostka terytorialna może efektywnie wykorzystać
własne zasoby, w tym zasoby finansowe, rzeczowe czy społeczne oraz określić sposoby
przeciwdziałania pojawiającym się zagrożeniom. Strategia powinna stanowić źródło zasad
i zbiór rozwiązań.
Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące kierunków rozwoju Gminy
Strawczyn oraz działania związane z jej realizacją wraz z harmonogramem działań na lata
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2015–2025. Horyzont czasowy, jaki został przyjęty dla niniejszej Strategii, wiąże się
z perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2014–2020, która stanowi wyzwanie dla
potencjalnych beneficjentów funduszy unijnych. Strategia potrzebna jest tam, gdzie pojawiają
się nowe wyzwania. W celu pełnego wykorzystania szans, jakie dają środki unijne,
opracowano Strategię, która ma stanowić podstawowy dokument zawierający priorytetowe
kierunki rozwoju Gminy Strawczyn, obejmujące okres programowania unijnego na lata
2014–2020.
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1. Metodologia prac nad Strategią
Opracowywanie Strategii Rozwoju Gminy Strawczyn było okazją do przeprowadzenia
otwartych rozmów z przedstawicielami różnych środowisk gminnych. Dyskusje obejmowały
analizę obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz możliwości przyszłego rozwoju gminy.
Efektem prowadzonych rozmów było uzyskanie odpowiedzi na pytania: dokąd zmierzamy?
co chcemy? oraz w jaki sposób chcemy to osiągnąć? Dało to podstawy do skonstruowania
dokumentu, który ma służyć wszystkim mieszkańcom gminy.
Proces prac związanych z przygotowaniem, opracowaniem i wdrożeniem Strategii
Rozwoju rozpoczęto w marcu 2015 roku. W początkowej fazie prac nad dokumentem zostały
zorganizowane warsztaty strategiczne z przedstawicielami: administracji samorządowej,
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, lokalnymi liderami (Zespół ds. Strategii
Rozwoju) oraz mieszkańcami. Wszystkie spotkania służyły włączeniu społeczności lokalnej
do prac nad budowaniem spójnego dokumentu strategicznego, który odzwierciedla potrzeby
mieszkańców gminy. Celem warsztatów było poznanie potrzeb i opinii mieszkańców na temat
obecnej sytuacji gminy oraz kierunku w jakim powinna ona zmierzać.
Prace nad dokumentem Strategii opierały się na wykorzystaniu szeregu wzajemnie
uzupełniających się metod prac analitycznych i partycypacyjnych, do których należały:
–

analiza danych zastanych,

–

badania ankietowe wśród mieszkańców gminy,

–

analizy strategiczne,

–

spotkania warsztatowe Zespołu ds. Strategii Rozwoju,

–

spotkania warsztatowe z przedstawicielami samorządu lokalnego, przedsiębiorcami,
organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami.
Strategia powstała w oparciu o dokument Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy

Strawczyn (Załącznik 1), w którym przedstawiono pogłębioną analizę społeczno-gospodarczą
gminy, a także na podstawie wniosków zgłoszonych podczas konsultacji społecznych oraz
warsztatów organizowanych w trakcie procesu budowania Strategii. Po zebraniu
i przeanalizowaniu wszystkich danych opracowano Projekt 1.0 Strategii, który został
upubliczniony za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy. Integralną część
Strategii Rozwoju stanowi Lista zadań wraz z określeniem okresu ich realizacji,
szacunkowych kwot, funduszy unijnych, z których można pozyskać ewentualne dofinansowanie
oraz przypisaniem ich realizacji do podległych Referatów Urzędu Gminy w Strawczynie oraz
5
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gminnych jednostek organizacyjnych (Załącznik 2). Dokument podsumowujący proces
opracowania Strategii stanowi Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych.
Do głównych materiałów źródłowych, stanowiących materiał analityczny i podstawę
do opracowania Strategii, należą:
–

dane Głównego Urzędu Statystycznego,

–

wnioski z ankiet przeprowadzonych podczas warsztatów grupowych oraz uzyskanych
drogą elektroniczną na skrzynkę mailową Urzędu Gminy,

–

wnioski zebrane na podstawie przekazanych przez podmioty fiszek projektowych,

–

wnioski zgłaszane podczas warsztatów grupowych,

–

dokumenty strategiczne gminy.
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2. Analiza SWOT
Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod
analitycznych wykorzystywanych we wszystkich obszarach planowania strategicznego.
Jej nazwa pochodzi od akronimów angielskich słów Strenghts (mocne strony), Weaknesses
(słabe strony), Opportunities (szanse) i Threats (zagrożenia). Polega ona na zidentyfikowaniu
wymienionych wyżej czterech grup czynników, dzięki czemu można je odpowiednio
wykorzystać w procesie zaplanowanego rozwoju lub zniwelować skutki ich negatywnego
wpływu. Dzięki tej metodzie można również pogrupować czynniki na pozytywne (mocne
strony i szanse) oraz negatywne (słabe strony i zagrożenia). Często dzieli się je również na
czynniki wewnętrzne (opisujące mocne i słabe strony danej jednostki) oraz czynniki
zewnętrzne (czyli szanse i zagrożenia wynikające z jej mikro- i makrootoczenia). Czynniki
wewnętrzne (mocne i słabe strony) są zależne m.in. od władz lokalnych i lokalnej
społeczności, natomiast czynniki zewnętrzne (szanse i zagrożenia) należące do otoczenia
bliższego i dalszego są niezależne od władz danej jednostki, a także jej mieszkańców.

Tabela 1 Schemat analizy SWOT
Silne strony, atuty, zalety

S

Strengths

W

Weaknesses

Słabe strony, słabości, wady

O

Opportunities

Szanse, możliwości, okazje

T

Threats

Zagrożenia, trudności

ZASOBY

OTOCZENIE

Źródło: Opracowanie własne

Analiza SWOT została przeprowadzona dla Gminy Strawczyn jako część Strategii
Rozwoju Gminy Strawczyn na lata 2015–2025. Obejmuje główne elementy mające wpływ na
rozwój regionu. Analizy dokonano w oparciu o dostępne dane uzyskane podczas prac nad
Strategią, w tym dane GUS, informacje zebrane podczas warsztatów grupowych,
przeprowadzonych badań ankietowych, a także na podstawie obserwacji własnych.
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2.1 Sfera społeczna
Tabela 2 Analiza SWOT strefy społecznej w Gminie Strawczyn

SŁABE STRONY

MOCNE STRONY
1. Dodatni przyrost naturalny.
2. Wyniki z egzaminów na zakończenie szkoły
podstawowej i gimnazjum wyższe od średniej
krajowej i wojewódzkiej.
3. Wysokie poczucie bezpieczeństwa
w gminie – odnotowuje się spadek liczby
przestępstw oraz wzrost ich wykrywalności.
4. Dodatnie saldo migracji.
5. Wysoki procentowy udział ludności
w wieku przedprodukcyjnym i mały udział w
wieku poprodukcyjnym w stosunku do średnich
dla Polski i województwa świętokrzyskiego.
6. Położenie w sąsiedztwie miasta
wojewódzkiego – Kielce.

1. Wskaźnik liczby osób w gospodarstwach
domowych korzystających ze środowiskowej
pomocy społecznej liczony na 1000
mieszkańców wyższy od średniej
w Polsce i województwie świętokrzyskim.
2. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymują
zasiłek rodzinny w przeliczeniu na 10 tys.
mieszkańców jest wyższa od średniej
w Polsce, województwie świętokrzyskim oraz
powiecie kieleckim.
3. Liczba fundacji, stowarzyszeń
i organizacji społecznych na 10 tys.
mieszkańców jest mniejsza niż średnia
w Polsce i województwie świętokrzyskim.
4. Niewystarczająca liczba miejsc
w przedszkolach – niższy od średniej
w Polsce, województwie świętokrzyskim
i powiecie kieleckim odsetek dzieci
w wieku 3–5 lat objętych wychowaniem
przedszkolnym.
5. Brak opieki żłobkowej.
ZAGROŻENIA

SZANSE
1. Możliwość pozyskania środków
z funduszy europejskich na lata 2014–2020 oraz
środków krajowych na realizację projektów w
sferze społecznej.

1. Depopulacja mieszkańców regionu.

Źródło: Opracowanie własne

2.2 Sfera kultury i rekreacji
Tabela 3 Analiza SWOT strefy kultury i rekreacji w Gminie Strawczyn

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

1. Obiekt turystyczny jakim jest Muzeum
Henryka Sienkiewicza z zespołem parkowym w
Oblęgorku (ok. 60 tys. turystów rocznie).
2. Nowoczesny kompleks sportowy pod nazwą
Centrum Sportowo-Rekreacyjne OLIMPIC w
Strawczynku z Zalewem
w Strawczynie.
3. Położenie w promieniu 1 godziny jazdy
samochodem od dużych atrakcji turystycznych
województwa świętokrzyskiego.

1. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna i
okołoturystyczna gminy.
2. Niewystarczająca rozpoznawalność gminy
pod względem turystycznym.
3. Słaba współpraca podmiotów turystycznych i
okołoturystycznych.
5. Niewystarczająca pozaszkolna oferta czasu
wolnego dla dzieci i młodzieży.

SZANSE

ZAGROŻENIA

1. Moda na zdrowy styl życia.
2. Popyt na turystykę wiejską.

1. Duża atrakcyjność turystyczna innych
regionów województwa.
2. Depopulacja mieszkańców regionu.
8

Strategia Rozwoju Gminy Strawczyn na lata 2015–2025

Źródło: Opracowanie własne

2.3 Sfera gospodarcza
Tabela 4 Analiza SWOT strefy gospodarczej w Gminie Strawczyn

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

1. Położenie w sąsiedztwie miasta
wojewódzkiego – Kielce.
2. Rosnąca liczba nowo rejestrowanych
przedsiębiorstw w przeliczeniu na 10 tys.
mieszkańców – wyższa od średniej
w województwie i w powiecie.
3. Rosnąca liczba podmiotów gospodarczych w
przeliczeniu na 1000 mieszkańców w wieku
produkcyjnym.
4. Duża ilość terenów przeznaczonych pod
inwestycje wskazanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.

1. Wzrost udziału bezrobotnych
zarejestrowanych w liczbie ludności
w wieku produkcyjnym (w %) od roku 2011.
2. Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych
do rejestru REGON
w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców prawie
dwukrotnie niższa od średniej
w Polsce oraz niższa niż średnia
w województwie i w powiecie.
3. Dochody własne budżetu gminy ponad
dwukrotnie niższe w przeliczeniu na
1 mieszkańca w porównaniu do Polski.
4. Dwukrotnie niższy niż średnia krajowa udział
gminy w podatkach stanowiących dochody
budżetu państwa z podatku od osób fizycznych.
5. Nieznaczny udział gminy w podatkach
stanowiących dochody budżetu państwa
z podatku od osób prawnych.
6. Brak uzbrojonych lub wchodzących
w skład Specjalnej Strefy Ekonomicznej
terenów inwestycyjnych.
7. Słabe wykorzystanie technik informacyjnokomunikacyjnych (TIK).
8. Spadający udział % dochodów własnych
budżetu gminy w dochodach ogółem..

SZANSE

ZAGROŻENIA

1. Możliwość pozyskania środków
z funduszy europejskich na lata 2014–2020 oraz
środków krajowych.
2. Zawiązanie trójsektorowych partnerstw na
rzecz rozwoju regionu.
3.Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
4. Rozwój Internetu oraz nowoczesnych dróg
komunikacji i promocji.

1. Atrakcyjność i konkurencyjność obszarów
gospodarczych w innych regionach.
2. Niestabilna sytuacja gospodarcza kraju.
3. Depopulacja mieszkańców regionu.

Źródło: Opracowanie własne

2.4 Infrastruktura techniczna i komunalna
Tabela 5 Analiza SWOT infrastruktury technicznej i komunalnej w Gminie Strawczyn

MOCNE STRONY
1. Dobrze rozwinięta sieć drogowa.
2. Wyższa od średniej w Polsce
i województwie liczba nowych budynków
oddanych do użytku.
3. Rosnąca liczba budynków mieszkalnych

SŁABE STRONY
1. Słabe wykorzystanie technik informacyjnokomunikacyjnych (TIK)
w administracji publicznej.
2. Przeciętna powierzchnia użytkowa
mieszkania na osobę w 2013 roku była niższa od
9
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oddanych do użytkowania na przestrzeni lat
2010–2013.
4. Wzrost ilości osób korzystających z sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej w ostatnich
latach.
5. Teren gminy w całości jest zwodociągowany,
a 96,7% mieszkańców korzysta z sieci.

średniej krajowej, wojewódzkiej
i średniej dla powiatu kieleckiego.
3. Brak oczyszczalni ścieków i sieci
kanalizacyjnej dla aglomeracji Korczyn.
4. Brak sieci gazowej.

ZAGROŻENIA

SZANSE
1. Możliwość pozyskania środków z funduszy
europejskich na lata 2014–2020 oraz środków
krajowych.

1. Depopulacja mieszkańców regionu.

Źródło: Opracowanie własne

2.5 Środowisko naturalne
Tabela 6 Analiza SWOT środowiska naturalnego w Gminie Strawczyn

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

1. Ciekawe ukształtowanie terenu sprzyjające
turystyce aktywnej.
3. Występowanie form ochrony przyrody:
Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy,
rezerwat przyrody „Barania Góra” i „Perzowa
Góra”.
4. Występowanie licznych zabytków techniki
przemysłu metalurgicznego
i urządzeń hydrotechnicznych o unikalnym w
skali kraju znaczeniu naukowym, kulturowym i
krajoznawczym, zlokalizowanych w
Suchedniowsko-Oblęgorskim Obszarze
Chronionego Krajobrazu.

1. Niewystarczająca ilość terenów zieleni
urządzonej.
2. Ograniczenie możliwości wydobycia złóż
mineralnych w wyniku objęcia ochroną terenów,
na których się znajdują.
3. Niewystarczająca świadomość ekologiczna
mieszkańców.
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ZAGROŻENIA

SZANSE
1. Zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii
energią ze źródeł odnawialnych.
2. Możliwość pozyskania środków
z funduszy europejskich na lata 2014–2020 oraz
środków krajowych.
3. Wzrost społecznej świadomości ekologicznej.

1. Zagrożenie dla wód powierzchniowych
wynikające z przypadków nieodpowiedniego
odprowadzania ścieków.
2. Nielegalne wysypiska śmieci.
3. Powstawanie nowych zakładów
produkcyjnych na terenie Gminy Strawczyn i
gmin sąsiednich.
4. Napływ zanieczyszczeń powietrza
z obszarów sąsiednich.

Źródło: Opracowanie własne

Analizując wyżej zaprezentowane mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia
Gminy Strawczyn możemy wyłonić te, które w największym stopniu oddziałują, bądź mogą
oddziaływać na gminę. Słabe strony oraz zagrożenia powinny być pokonywane przez mocne
strony oraz szanse rozwoju, które stoją przed gminą. Z przeprowadzonej analizy SWOT
można wysunąć następujące wnioski:
Największymi atutami gminy są: kapitał społeczny w postaci młodego społeczeństwa oraz
atrakcyjne warunki mieszkaniowe wynikające z walorów środowiska przyrodniczego,
dostępności infrastruktury technicznej oraz położenia gminy – 20 km od stolicy województwa
świętokrzyskiego – Kielc, które stanowią potencjalny rynek pracy dla mieszkańców Gminy
Strawczyn.
Największymi słabościami gminy są: niski poziom dochodów mieszkańców, związany
z tym wzrost liczby osób bezrobotnych oraz mała liczba podmiotów gospodarczych
działających na obszarze gminy. Przekłada się to na niskie i spadające dochody własne
budżetu gminy – ponad dwukrotnie niższe od średniej w Polsce w przeliczeniu na 1
mieszkańca, dwukrotnie niższy niż średnia krajowa udział gminy w podatkach stanowiących
dochody budżetu państwa z podatku od osób fizycznych, niewielki udział gminy w podatkach
stanowiących dochody budżetu państwa z podatku od osób prawnych, słabe wykorzystanie
technik informacyjno-komunikacyjnych. Ponadto w sferze społecznej odczuwalny jest brak
wystarczającej liczby miejsc przedszkolnych oraz brak dostępnej opieki żłobkowej.
Największe szanse gminy to: możliwość pozyskania środków z funduszy europejskich na
lata 2014–2020 oraz środków krajowych na realizację inwestycji w sektorze gospodarczym
oraz społecznym, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w sektorze prywatnym oraz
publicznym, rozwój Internetu oraz nowoczesnych dróg komunikacji i promocji.
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Największe

zagrożenia

gminy

to:

depopulacja

mieszkańców

województwa

świętokrzyskiego, wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszarów gospodarczych innych
regionów, przy jednoczesnym braku rozwoju strefy gospodarczej w regionie świętokrzyskim
oraz niestabilna sytuacja gospodarcza kraju.
Poniżej pogrupowane zostały w punktach słabe strony i równoważące je strony
mocne, wnioski z sytuacji społeczno-gospodarczej gminy oraz przykłady, w jaki sposób
można wykorzystać szanse, aby zniwelować istniejące problemy i przezwyciężyć zagrożenia.
1.

Zjawisko depopulacji obserwowane w województwie świętokrzyskim przekłada się na

sytuację demograficzną w Gminie Strawczyn. Strawczyn jako gmina położona w powiecie
kieleckim przyciąga na swój teren młodych ludzi, którzy pracują w stolicy województwa
– odnotowuje się znaczny napływ ludności na jej obszar oraz dodatni przyrost naturalny.
Ważne jest wykorzystanie posiadanego potencjału i stworzenie odpowiednich warunków
mieszkaniowych na terenie gminy, wśród których do najważniejszych czynników
przyciągających należy zaliczyć: odpowiednie warunki do prowadzenia działalności
gospodarczej, kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, zapewnienie
wysokiej jakości usług publicznych m.in. dostęp do opieki żłobkowej i przedszkolnej oraz
wysoki poziom edukacji na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Istotne są także
działania wzmacniające tożsamość lokalną i przywiązanie do miejsca pochodzenia. Zadbanie
o kapitał społeczny będzie kluczowym wyzwaniem stojącym przed gminą w najbliższych
latach.
2.

Niską atrakcyjność gospodarczą gminy oraz niską przedsiębiorczość wśród

mieszkańców potwierdza mała liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych oraz
liczba podmiotów działających w trzecim sektorze (organizacje pozarządowe) na terenie
gminy.
W związku z tym należy stworzyć warunki do rozwoju przedsiębiorczości oraz podjąć
działania aktywizujące miejscową ludność. Pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy
powinno mieć także wzmocnienia sektora ekonomii społecznej.
3.

Z roku na rok maleje udział dochodów własnych w dochodach ogółem gminy. Spadek

dochodów własnych gminy związany jest ze spadkiem dochodów jej mieszkańców. Należy
wzmacniać sektor małych i średnich przedsiębiorstw, zachęcać do powstawania kolejnych
podmiotów gospodarczych. Dzięki nowo powstającym podmiotom gospodarczym oraz
wzrostowi liczby mieszkańców na obszarze gminy – zwiększone zostaną wpływy do budżetu
z podatku od osób fizycznych i prawnych, a tym samy gmina będzie dysponować większymi
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możliwościami inwestycyjnymi na swoim terenie, co przyczyni się z kolei do wzrostu jakości
życia jej mieszkańców.
4.

Gmina Strawczyn posiada potencjał w postaci młodego społeczeństwa, świadczą

o tym wyniki z egzaminów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Należy stworzyć
odpowiednie warunki do wykorzystania tego potencjału poprzez uczenie przedsiębiorczości
wśród dzieci i młodzieży, a tym samym zachęcanie ich do otwierania na terenie swojej gminy
działalności gospodarczych w późniejszych latach życia.
5.

Posiadane walory środowiska naturalnego należy eksponować, ale jednocześnie

chronić. Rosnące zainteresowanie aktywnym spędzaniem czasu wolnego na świeżym
powietrzu oraz moda na zdrowy tryb życia wskazują na potrzebę inwestycji w zakresie
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, które będą skierowane zarówno do mieszkańców,
jak i turystów. Na terenie gminy znajduje się obiekt mający szczególną wartość historyczną
i kulturową (Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku). Chociaż turystyka nie jest
znaczącą gałęzią gospodarczą w Gminie Strawczyn, a gmina samodzielnie nie ma możliwości
na generowanie znaczącego ruchu turystycznego, nie należy o niej zapomnieć i wspierać jej
rozwój. Warto zwiększyć ofertę ścieżek edukacyjnych. Dodatkowo należy wspierać
inicjatywy o charakterze kulturalnym i turystycznym, które będą wzmacniać integrację
społeczną mieszkańców.
6.

Gmina Strawczyn powinna wykorzystać szansę na rozwój, jaką dają fundusze unijne.

Możliwość uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację nowych projektów
oraz istnienie różnych form partnerstw sektora społeczno-gospodarczego, jeśli zostaną
odpowiednio wykorzystane do pobudzania przedsiębiorczości wśród mieszkańców oraz
tworzenia odpowiednich warunków do rozwoju – mogą przynieść wymierne korzyści
w postaci zwiększonych dochodów mieszkańców oraz wpływów do budżetu gminy. Wzrost
przedsiębiorczości przełoży się również na spadek bezrobocia. Ponadto środki finansowe
mogą zostać wykorzystane do samorozwoju mieszkańców, zapewnienia wysokich standardów
w

zakresie

usług

publicznych,

rozbudowy

infrastruktury,

w

tym

turystycznej

i okołoturystycznej.
7.

Ważne z punktu widzenia rozwoju gminy jest inwestowanie w rozwój oraz

upowszechnianie technologii informacyjno-komunikacyjnych. TIK jest obecnie dziedziną,
która przenika przez wszystkie sfery życia społecznego i gospodarczego. Dzięki nowej
perspektywie finansowej będzie możliwość zwiększenia zastosowania TIK w instytucjach
publicznych.
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8.

Obecnie bardzo duże znaczenie ma czyste środowisko. Należy zwiększać świadomość

ekologiczną wśród mieszkańców. Koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa
w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego powinna współgrać z hasłem „myśleć
globalnie – działać lokalnie”. Podnoszenie świadomości ekologicznej powinno mieć miejsce
już wśród najmłodszych mieszkańców gminy. Najprostszym sposobem na upowszechnianie
tej wiedzy jest organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych. Ważną rolę w poprawie stanu środowiska naturalnego powinny odegrać
inwestycje wykorzystujące odnawialne źródła energii, jako alternatywne źródła dla
ogrzewania węglem. Działania te przyczynią się do obniżenia niskiej emisji na obszarze
gminy.
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3. Kierunki rozwoju Gminy Strawczyn
Przedstawienie drzewa problemów (rysunek 1) i celów (rysunek 2) pozwoliło na
określenie i zaproponowanie strategicznych kierunków działań dla Gminy Strawczyn.
Określono Wizję 2025, Misję oraz trzy cele główne, wokół których skoncentrowane zostały
cele strategiczne, a następnie działania priorytetowe. Wyznaczone obszary priorytetowe będą
służyć realizacji wyznaczonych celów, do których osiągnięcia powinny dążyć zarówno
władze gminy, jak i wszystkie zainteresowane jej rozwojem podmioty, a także mieszkańcy.
Wykonanie zaplanowanych działań pozwoli na realizację misji gminy oraz jej trwały wzrost
gospodarczy.
Głównym zadaniem jakie stoi przed władzami samorządowymi jest ukształtowanie
takiego wizerunku gminy, który będzie atrakcyjny dla rozwoju gospodarczego, zamieszkania,
spędzania czasu wolego oraz rozwoju turystyki i rekreacji. Wpłynie to na większą integrację
mieszkańców z miejscem zamieszkania i

budowę społeczeństwa obywatelskiego.

Wyznaczenie priorytetów pozwoli lokalnym władzom, a także innym instytucjom
odpowiedzialnym za rozwój gminy, odpowiednio skoordynować zaplanowane do realizacji
zadania. W realizacji różnego rodzaju projektów ma pomóc opracowana Strategia Rozwoju,
która zawiera harmonogram przyszłych zadań. Zadania powinny przyczynić się do
osiągnięcia stawianych sobie przez Gminę Strawczyn celów strategicznych, a przez nie –
celów głównych, a co za tym idzie – realizację Wizji 2025.
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Rysunek 1 Drzewo problemów

Mała liczba istniejących
przedsiębiorstw

Niska aktywność społeczna
mieszkańców

Niska aktywność gospodarcza
mieszkańców
Brak produktu turystycznego
generującego znaczący ruch
turystyczny

Rosnący udział % osób bezrobotnych
zarejestrowanych w liczbie ludności
w wieku produkcyjnym

Niewystarczający poziom dochodów
uzyskiwanych przez mieszkańców

Niski udział budżetu gminy
w podatku dochodowym od
osób fizycznych i prawnych

Niewystarczający ruch
turystyczny na terenie gminy

Słabo rozwinięta infrastruktura
turystyczna i okołoturystyczna

Niski udział dochodów
własnych w dochodach
ogółem gminy

Główny problem
Główne przyczyny

Główne skutki
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Rysunek 2 Drzewo celów

Dostosowanie usług
publicznych do potrzeb
mieszkańców
i przedsiębiorców

Ochrona i udostępnianie
dziedzictwa naturalnego
i kulturowego

Wzrost dochodów
uzyskiwanych przez
mieszkańców

Stworzenie warunków do
aktywności społecznej
i gospodarczej
Budowanie wspólnej
oferty turystycznej
z gminami sąsiednimi

Gmina Strawczyn atrakcyjnym
miejscem zamieszkania tworzącym
możliwości do wzrostu dochodów
uzyskiwanych przez mieszkańców

Wzrost liczby nowo
rejestrowanych
przedsiębiorstw

Wzrost aktywności
społecznej mieszkańców

Pobudzanie
przedsiębiorczości wśród
dzieci i młodzieży

Wzrost liczby
turystów

Wzrost liczby
mieszkańców

Wizja 2025
Główne środki

Główne efekty
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4. Wizja i misja
Wizja i misja to nie tylko określenie kierunków rozwoju, ale także wyraz aspiracji
mieszkańców. Bez misji i wizji decyzje zarządcze bywają przypadkowe, zaś codzienna praca
sprowadza się do mniej lub bardziej mechanicznego realizowania procedur. Wizja jest
sformułowanym w sposób najbardziej zwięzły przyszłym obrazem Gminy Strawczyn,
akcentującym pożądane i najważniejsze charakterystyki jej dalszego rozwoju. Wizję należy
zatem rozumieć jako logicznie zredagowane streszczenie poglądów o przyszłości. Misja zaś
jest w pewnym sensie wyrażeniem w sposób zrozumiały i zwięzły priorytetów (obszarów
priorytetowych) oraz nadrzędnych celów strategicznych, czyli dalekosiężnych zamierzeń.
Misja pozwala na sformułowanie naszych aspiracji związanych z działaniami w danym
obszarze. Misja jest artykulacją metod integracji, interesów środowisk życia gospodarczego
oraz społecznego będących często w sprzeczności, a współtworzących podaż danego miejsca.
Należy zapamiętać, iż misja w Strategii jest elementem, który wskazuje drogę
rozwoju i motywuje do działania. Jednocześnie integruje różne aspekty rozwoju gminy wokół
jednej wspólnej dla mieszkańców idei.
W wyniku przeprowadzonych analiz oraz na podstawie zebranych informacji,
sformułowano wizję, misję, trzy cele główne oraz cztery cele strategiczne. Do celów
strategicznych zostały przyporządkowane działania priorytetowe wyznaczające obszary,
w ramach których będą realizowane zadania. Realizacja przedstawionych w Strategii zadań
posłuży do zrealizowania zaplanowanych celów oraz osiągnięcia przyjętych wskaźników
rozwoju Gminy Strawczyn.

WIZJA
Gmina Strawczyn atrakcyjnym miejscem zamieszkania tworzącym możliwości do wzrostu
dochodów uzyskiwanych przez mieszkańców
MISJA
Zapewnienie przestrzeni przyjaznej rodzinie wraz z tworzeniem warunków do harmonijnego
rozwoju aktywności społecznych i gospodarczych pozwala osiągnąć wysoki poziom życia
mieszkańców
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5. Plan operacyjny Strategii
Głównym zadaniem jakie stoi przed władzami samorządowymi jest ukształtowanie
takiego wizerunku gminy, który będzie atrakcyjny dla rozwoju gospodarczego, zamieszkania,
spędzania czasu wolnego oraz rozwoju turystyki i rekreacji. Wpłynie to na większą integrację
mieszkańców z miejscem zamieszkania i budowę społeczeństwa obywatelskiego.
Wyznaczenie priorytetów pozwoli lokalnym władzom, a także innym instytucjom
odpowiedzialnym za rozwój gminy, odpowiednio skoordynować zaplanowane do realizacji
zadania. W realizacji różnego rodzaju projektów ma pomóc opracowana Strategia Rozwoju.
Zadania powinny przyczynić się do osiągnięcia stawianych sobie przez Gminę Strawczyn
celów strategicznych, a przez nie – celów głównych, a co za tym idzie – realizację Wizji
2025. W Strategii wskazane zostały cztery cele strategiczne i osiem działań priorytetowych,
w ramach których zdefiniowane zostały kluczowe zadania, a następnie opracowano projekty
do realizacji na najbliższe 10 lat. Projekty te zostały przedstawione w Załączniku nr 2 do
niniejszej Strategii.
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5.1 Plan operacyjny: cele główne, cele strategiczne, działania priorytetowe i zadania
Tabela 7 Plan operacyjny

WIZJA
Gmina Strawczyn atrakcyjnym miejscem zamieszkania tworzącym możliwości do wzrostu dochodów uzyskiwanych przez mieszkańców.
MISJA
Zapewnienie przestrzeni przyjaznej rodzinie wraz z tworzeniem warunków do harmonijnego rozwoju aktywności społecznych i gospodarczych
pozwala osiągnąć wysoki poziom życia mieszkańców.

2. Gmina przedsiębiorczych
mieszkańców

1. Gmina
aktywnych
społecznie
mieszkańców

Cel główny

Cel strategiczny

Działanie priorytetowe
1.1.1. Wspieranie rozwoju sektora ekonomii
społecznej i organizacji pozarządowych

1.1. Tworzenie warunków do
rozwoju aktywności społecznej
1.1.2. Wspieranie inicjatyw oddolnych wśród
mieszkańców
2.1.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
i partnerstw na rzecz rozwoju
gospodarczego
2.1. Tworzenie warunków do
rozwoju gospodarczego
2.1.2. Wspieranie przedsiębiorczości
i powstawania mikroprzedsiębiorstw

Zadania
1.1.1.1. Organizacja Forum Organizacji Pozarządowych.
1.1.1.2. Opracowanie i wdrożenie programu finansowego
wsparcia wkładu własnego projektów realizowanych
przez organizacje pozarządowe.
1.1.1.3. Rozwój sektora ekonomii społecznej.
1.1.2.1. Utworzenie Klubu Integracji Społecznej.
1.1.2.2. Utworzenie Centrum Aktywności Młodych.
1.1.2.3. Kreowanie wydarzeń utrwalających związek
mieszkańców z gminą.
2.1.1.1. Kreowanie pozytywnych relacji oraz dialogu między
organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami
i samorządem – budowanie partnerstw lokalnych.
2.1.1.2. Organizacja corocznego gminnego forum
przedsiębiorczości.
2.1.2.1. Wspieranie MŚP na wczesnym etapie działalności
oraz funkcjonowania.
2.1.2.2. Inicjowanie oraz prowadzenie kampanii.
informacyjnej o dostępnych programach pomocowych
z UE oraz środkach krajowych.
2.1.2.3. Utworzenie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych.
2.1.2.4. Wspieranie działań wykorzystujących technologie
informacyjno-komunikacyjne.
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3. Gmina przyjaznym miejscem do mieszkania

2.2. Zbudowanie wizerunku
turystycznego gminy

2.2.1. Tworzenie warunków do rozwoju
przemysłu turystycznego

3.1.1. Ograniczenie niskiej emisji
zanieczyszczeń i ochrona środowiska
naturalnego

3.1. Tworzenie atrakcyjnych
warunków mieszkaniowych

3.1.2. Wzrost dostępu i jakości usług
publicznych

3.1.3. Kształtowanie funkcjonalnej
i estetycznej przestrzeni publicznej

2.2.1.1. Inicjowanie i wspieranie współpracy branży
turystycznej i okołoturystycznej.
2.2.1.2. Rozwój infrastruktury turystycznej
i okołoturystycznej.
2.2.1.3. Wspieranie działań w zakresie wykorzystania
dziedzictwa kulturowego i naturalnego.
2.2.1.4. Utworzenie systemu informacji przestrzennej gminy.
2.2.1.5. Wspieranie rozwoju i zaplecza kulturalnego na
potrzeby lokalnych mieszkańców i turystów.
3.1.1.1. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.
3.1.1.2. Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej.
3.1.1.3. Wspieranie przedsięwzięć ograniczających zużycie
energii oraz wykorzystujących odnawialne źródła
energii.
3.1.1.4. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz
zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę.
3.1.1.5. Organizacja wydarzeń popularyzujących zagadnienia
ekologiczne i zdrowy tryb życia.
3.1.2.1. Zapewnienie dla wszystkich dzieci miejsc w żłobkach
i przedszkolach.
3.1.2.2. Rozwój e-usług publicznych.
3.1.2.3. Zapewnienie wysokiej jakości systemu ochrony
zdrowia oraz pomocy i integracji społecznej.
3.1.2.4. Poprawa jakości usług edukacyjnych, kulturalnych
i rekreacyjnych.
3.1.3.1. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.
3.1.3.2. Likwidacja barier architektoniczno-urbanistycznych.
3.1.3.3. Zapewnienie odpowiedniej jakości oraz dostępności
infrastruktury drogowej.
3.1.3.4. Tworzenie obszarów zieleni urządzonej oraz terenów
rekreacyjnych.

Źródło: Opracowanie własne
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Cel strategiczny 1.1. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności społecznej
Ważnym elementem rozwoju jest promowanie demokracji lokalnej, odradzanie się
aktywności środowisk lokalnych, a także wspieranie działań takich społeczności. Inicjatywy
lokalne powinny mieć wpływ na samoorganizację małych społeczności. Podejmowane w ten
sposób działania mogą mieć charakter edukacyjny, wychowawczy, kulturalny, rekreacyjny
czy też sportowy. Poprzez przekazywane treści należy zwiększać identyfikację z miejscem
urodzenia, zamieszkania oraz środowiskiem lokalnym. Więzi powinny być oparte na
świadomości i pielęgnowaniu wspólnego dziedzictwa kulturowego, poszanowaniu praw
i tradycji oraz rozwijaniu postaw tolerancji. Na wysoką jakość kapitału społecznego wpływa
kształcenie oraz współpraca. Kształtowanie regionalnej i lokalnej tożsamości to obowiązek
wspólnego działania najważniejszych podmiotów funkcjonujących w sferze administracji,
życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego czy edukacyjnego. Jednym ze sposobów
budowania zaangażowania mieszkańców w rozwój gminy będzie utworzenie Centrum bądź
Klubu Aktywności Społecznej. Istotną rolę w przyszłości gminy odgrywają młodzi ludzie,
dlatego należy już w początkowym etapie ich życia kształtować postawy patriotyzmu
lokalnego, stwarzać dla nich możliwości do prowadzenia działań społecznych oraz rozwijać
w nich ducha aktywności społecznej. Niezbędne jest stwarzanie warunków dla młodzieży
w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego, m.in. poprzez zajęcia sportowe,
dokształcania oraz rozwijanie ich zainteresowań. Kolejnym elementem pobudzania
aktywności wśród mieszkańców będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej, który oparty
jest na takich wartościach jak solidarność, partycypacja i samorządność. Ekonomia społeczna
wykorzystując zasoby ludzkie działa komplementarnie do sektora prywatnego i publicznego,
zapobiega wykluczeniu społecznemu oraz łagodzi napięcia społeczne. Wspomaga również
proces budowania społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki temu, iż przedsiębiorstwa społeczne
mogą pełnić bardzo różnorodne funkcje, istnieje możliwość ich działania we wszystkich
sektorach, a kluczowe znaczenie w ich funkcjonowaniu ma działanie na rzecz ludzi.
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w trzecim sektorze powinno być realizowane poprzez
zapewnienie dostępu do preferencyjnych warunków, takich jak źródła kapitału, usługi
doradcze czy szkoleniowe. Podmioty sektora ekonomii społecznej mają możliwość działania
na rzecz społeczności lokalnej, mogą prowadzić społeczne przedszkola i żłobki, domy
pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Ich działalność ma pozytywny
wpływ na jakość życia mieszkańców gminy. Ważną rolę w rozwoju lokalnym pełnią
organizacje pozarządowe, których jednym z podstawowych zadań jest podejmowanie działań
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związanych ze zwiększeniem spójności społecznej, a w dalszej perspektywie również
spójności ekonomicznej społeczeństwa. Zakres działalności organizacji pozarządowych
(NGO – ang. non-govermental organizations) stanowi działalność społecznie użyteczną.
Podmioty te realizują misję w imię wartości lub społecznie pożytecznych celów, z założenia
nie działają w imieniu wąskiej grupy i jej interesów. Należy podjąć działania mające na celu
zachęcenie NGO do realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnej, m.in. poprzez
opracowanie programu wsparcia finansowego wkładu własnego projektów. Wsparcie
mogłoby być przyznawane w na podstawie otwartych konkursów na działania z zakresu
pożytku publicznego.
Cel strategiczny 2.1. Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego
Przedsiębiorczość jest uważana za główny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego,
a także kluczowy warunek osiągnięcia konkurencyjności gospodarki w kraju. Działania
zmierzające do poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw powinny przyczyniać się
do podnoszenia konkurencyjności gospodarki, rozumianej jako długookresowa zdolność do
sprostania konkurencji zewnętrznej. Działania z zakresu szeroko rozumianego rozwoju
przedsiębiorczości oraz dostępnych form wsparcia dla przedsiębiorców powinny przyczyniać
się do powstawania nowych, trwałych miejsc pracy oraz pobudzać przedsiębiorców do
dalszego inwestowania. Jednym z elementów działań administracji powinno być wspieranie
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wczesnym etapie ich działalności, a także na
późniejszym etapie funkcjonowania, np. przez pierwsze 12 miesięcy działalności,
zapewniając młodym i kreatywnym ludziom powierzchnię biurową, dostęp do obsługi
prawnej czy księgowej. Istotne jest rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych od
najmłodszych lat szkolnych. W wyniku rosnącego znaczenia Internetu w dzisiejszej
gospodarce, lokalni przedsiębiorcy zmuszeni są konkurować globalnie. W celu zwiększenia
swoich szans należy zwrócić szczególną uwagę na powstawanie partnerstw, nie tylko
w ramach tych samych branż, ale również partnerstw trójsektorowych. Należy tworzyć
możliwości

do

nawiązywania

współpracy

między

organizacjami

pozarządowymi,

przedsiębiorcami oraz samorządem terytorialnym, np. organizować regularne spotkania,
w trakcie których można rozmawiać o planach każdego z podmiotów i podejmować wspólne
inicjatywy przynoszące korzyści wszystkim stronom. Tworzenie odpowiednich warunków do
prowadzenia działalności gospodarczej jest jednym z kluczowych wyzwań stojących przed
administracją publiczną. Zapewnienie terenów inwestycyjnych wyposażonych w media
będzie pierwszym krokiem do rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy.
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Cel strategiczny 2.2. Zbudowanie wizerunku turystycznego gminy
Ważne dla rozwoju regionu i zwiększenia liczby turystów jest stworzenie
odpowiedniej infrastruktury technicznej na potrzeby usług turystycznych. Racjonalne
wykorzystanie zasobów cennych przyrodniczo dla rozwoju przemysłu czasu wolnego
przyniesie korzystne efekty zarówno środowiskowe, jak i ekonomiczne oraz wpłynie
na zrównoważony rozwój gminy. Oferta turystyczna i rekreacyjna musi być bardziej
atrakcyjna (zarówno dla wewnętrznych, jak i zewnętrznych odbiorców), aby zapewnić
wysoką i trwałą renomę w sferze turystyki. Należy dążyć do zaspokojenia potrzeb
rekreacyjnych i kulturalnych mieszkańców, ich chęci do prowadzenia aktywnego stylu życia
oraz tworzenia miejsc pracy związanych z realizacją usług turystycznych. Ważne z punktu
widzenia turystów będzie stworzenie spójnego systemu terenowego oznakowania
turystycznego oraz sieci samoobsługowej informacji turystycznej. Turystyka musi opierać się
na posiadanych przez gminę walorach przyrodniczych i kulturowych, jako podstawie dla
swojego rozwoju. Aby przemysł turystyczny mógł się rozwijać, planowane jest
organizowanie szkoleń w zakresie obsługi ruchu turystycznego oraz angażowanie
mieszkańców w promocję gminy. Głównym czynnikiem, wokół którego będzie rozwijać się
turystyka są walory krajobrazowe, cisza i spokój oraz dziedzictwo kulturowe w postaci
Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku czy miejsca narodzin Stefana Żeromskiego
w Strawczynie, wokół których należy budować turystyczną markę gminy. Istotne w tym
zakresie będzie przygotowanie odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego.
Cel strategiczny 3.1. Tworzenie atrakcyjnych warunków mieszkaniowych
Gmina Strawczyn, jako miejsce pretendujące do bycia kierunkiem osiedlania się
mieszkańców, musi w szczególny sposób zadbać o wysoki poziom zarówno przestrzeni, jak
i usług publicznych, a także dbać o posiadane walory, jakimi jest chociażby czyste
środowisko Przestrzeń publiczna powinna być nie tylko funkcjonalna, ale i estetyczna –
dobrze zagospodarowana decyduje o konkurencyjności gminy, stanowi jej swoistą
wizytówkę. Przestrzeń publiczna to obraz wartości wyznawanych przez lokalną społeczność.
Jakość przestrzeni publicznej przekłada się na jakość życia mieszkańców, jest też podstawą
budowania jej wizerunku. Przestrzeń publiczna jest przedłużeniem przestrzeni prywatnej,
którą stanowią ogrody, domy, podwórka, dlatego też przestrzeń publiczna musi bazować na
porozumieniu między jednostkami administracji publicznej, a społecznością. Należy
podejmować działania mające na celu uregulowanie prawne w zakresie estetyki przestrzeni
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publicznej, odpowiednie zagospodarowanie nieużytków, skwerów czy zieleńców, przestrzeni
wokół

szkół

charakteryzować

oraz
się

placów

zabaw.

dostępnością

dla

Funkcjonalna
różnych

przestrzeń

grup

publiczna

społecznych,

w

powinna
tym

osób

niepełnosprawnych. Z przestrzenią publiczną nierozerwalnie wiąże się bezpieczeństwo
publiczne, a z perspektywy potencjalnych mieszkańców – jest ono niezwykle istotne.
Działaniami związanymi z estetyzacją i funkcjonalnością przestrzeni będzie zapewnienie
odpowiedniej jakości oraz dostępności infrastruktury drogowej. Wysoki standard usług
publicznych odgrywa istotną rolę w tym, w jaki sposób mieszkańcy postrzegają swoją gminę:
czy jest ona atrakcyjnym miejscem do mieszkania, czy oferuje możliwości rozwijania
własnych zainteresowań, odpowiednie warunki do rozwoju działalności gospodarczej. Usługi
publiczne stanowią współcześnie tak istotny aspekt życia, że uznaje się zapewnienie ich
wszystkim, bez wyjątku – za obowiązek państwa. Oferowanie wysokiego standardu usług
publicznych podnosi średni poziom życia mieszkańców oraz wpływa na wizerunek gminy
jako zharmonizowanego i spójnego środowiska społecznego. Należy dążyć do zapewnienia
wysokich standardów funkcjonowania placówek publicznych związanych z warunkami startu
życiowego dzieci i młodzieży (żłobek, przedszkola, szkoły, profilaktyka zdrowotna, usługi
kulturalne i sportowe). Wsparciem powinna być objęta grupa osób wykluczonych społecznie
(mieszkania komunalne, pomoc społeczna, publiczna ochrona zdrowia). Ważne będzie
wdrożenie działań mających na celu rozpoznanie oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców
w zakresie działalności samorządu. Systematyczna poprawa w zakresie zarządzania i obsługi
mieszkańców będzie odbywać się m.in. poprzez zastosowanie technologii informacyjnokomunikacyjnych w życiu publicznym. Ponadto systemy infrastruktury technicznej są
istotnym czynnikiem zapewnienia odpowiednich warunków życia oraz zaspokojenia
elementarnych potrzeb mieszkańców. Istotną rolę pod względem rozpatrywania potencjalnego
miejsca zamieszkania odgrywa środowisko przyrodnicze, dlatego tak ważne jest, aby o nie
dbać. Unia Europejska zdefiniowała cele dotyczące zmian klimatu i energii na okres do 2020
roku, wśród których znalazło się zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, ograniczenie
zużycia energii i większe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Konieczne jest
zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków
do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach. Należy
w głównej mierze wykorzystać odnawialne źródła energii w sektorze publicznym, jak
i zachęcać przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa domowe do zastąpienia nimi paliw stałych
(konwencjonalnych), co przyniesie zarówno korzyści środowiskowe, jak i społeczne. Dążenie
do osiągnięcia wyższych standardów ochrony środowiska jest jednym z priorytetów gminy.
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Jednym z zadań gminy będzie uregulowanie gospodarki wodnej i wodno-ściekowej.
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej oraz
przeprowadzenie w budynkach termomodernizacji przyczyni się do redukcji emisji
zanieczyszczeń.
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6. Ocena spójności celów strategicznych z dokumentami wyższego rzędu
Strategia Rozwoju odnosząc się w swych założeniach (celach głównych,
strategicznych i działaniach priorytetowych) do zidentyfikowanych problemów mieszkańców
na obszarze gminy uwzględnia kontekst innych dokumentów strategicznych na szczeblu
lokalnym (stanowiąc istotny element całościowej wizji rozwoju jednostki), a także
dokumentów

regulujących

subregionalnym,

działania

regionalnym,

w

krajowym

przedmiotowym
oraz

europejskim.

obszarze
W

na

związku

szczeblu
z

tym,

komplementarność z innymi działaniami oraz priorytetami wpływa na skuteczność
i efektywność realizacji Strategii. Zestawienie tych dokumentów wraz z nawiązaniem do ich
założeń przedstawiono w tabeli 8.
Tabela 8 Wykaz powiązań celów Strategii Rozwoju z dokumentami strategicznymi
Lp.

Misja/Cel/Priorytet/Działanie1

Program

1.

Strategia Europa
2020

2.

Strategia Rozwoju
Kraju 2020

1

Cel główny 1: Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75% wśród kobiet i mężczyzn
w wieku 20-64 lat, w tym poprzez zwiększenie zatrudnienia młodzieży, osób starszych
i pracowników nisko wykwalifikowanych oraz skuteczniejszą integrację legalnych imigrantów.
Cel główny 3: Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20%, w porównaniu z poziomami
z 1990r.; zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii; dążenie
do zwiększenia efektywności energetycznej o 20%. Unia Europejska zdecydowana jest podjąć
decyzję o osiągnięciu do 2020 roku 30-procentowej redukcji emisji w porównaniu z poziomami
z 1990 r., o ile inne kraje rozwinięte zobowiążą się do porównywalnych redukcji emisji, a kraje
rozwijające się wniosą wkład na miarę swoich zobowiązań i możliwości.
Cel główny 4: Podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza poprzez dążenie do zmniejszenia
odsetka osób zbyt wcześnie kończących naukę do poniżej 10% oraz poprzez zwiększenie do co
najmniej 40% odsetka osób w wieku 30-34 lat mających wykształcenie wyższe lub równoważne.
Cel główny 5: Wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza przez ograniczanie ubóstwa, mając
na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego co najmniej 20 mln obywateli.
Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo.
Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności
obywatela.
I.3.2. Rozwój kapitału społecznego.
Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka.
Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki.
II.2.4. Poprawa warunków ramowych dla prowadzenia działalności gospodarczej.
Cel II.3. Zwiększenie innowacyjności gospodarki.
II.3.4. Zwiększenie wykorzystania rozwiązań innowacyjnych.
Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego.
II.4.1. Zwiększanie aktywności zawodowej.
II.4.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego.
Cel II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych.
II.5.2. Upowszechnienie wykorzystania technologii cyfrowych.
Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko.
II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami.
II.6.4. Poprawa stanu środowiska.
Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna.
Cel III.1. Integracja społeczna.
III.1.1. Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zapisy w tabeli przytoczono w niezmienionej formie.
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3.

4.

5.

6.

Koncepcja
Przestrzennego
Zagospodarowania
Kraju 2030

Krajowa Strategia
Rozwoju
Regionalnego
2010–2020:
Regiony, miasta,
obszary wiejskie
(KSRR)

Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych.
III.2.1. Podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych.
Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez
promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników
rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału
wewnętrznego wszystkich terytoriów.
2.2. Regionalna integracja funkcjonalna, wspomaganie rozprzestrzeniania się procesów
rozwojowych na obszary poza głównymi miastami oraz budowanie potencjału dla specjalizacji
terytorialnej.
2.2.4. Wspomaganie rozwoju specjalizacji terytorialnej.
Cel 3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez
rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej.
3.1.3. Poprawa dostępności ośrodków subregionalnych oraz obszarów wiejskich.
Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej
jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski.
4.6. Zmniejszenie obciążenia środowiska powodowanego emisjami zanieczyszczeń do wód,
atmosfery i gleby.
Cel 1 Wzmocnienie wzrostu konkurencyjności rozwoju regionów.
1.2.2 Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych.
1.2.3 Rozwijanie potencjału rozwojowego i absorpcyjnego obszarów wiejskich.
1.3.1 Rozwój kapitału intelektualnego, w tym kapitału ludzkiego i społecznego.
1.3.3 Zwiększanie możliwości wprowadzania rozwiązań innowacyjnych przez przedsiębiorstwa
i instytucje regionalne.
1.3.4 Wspieranie rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu.
1.3.5 Dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie energii oraz reagowanie na zagrożenia
naturalne.
1.3.6 Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału dziedzictwa
kulturowego.
Cel 2 Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów
problemowych.
2.2. Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr
i usług warunkujących możliwości rozwojowe.

Strategia Rozwoju
SpołecznoGospodarczego
Polski Wschodniej
do roku 2020

Cel strategiczny 1: Oddziaływanie na poprawę jakości kapitału ludzkiego.
Cel strategiczny 2: Budowanie społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy.
Cel strategiczny 3: Wspieranie gospodarki, wspieranie funkcjonowania MSP.
Cel strategiczny 7: Konserwacja i wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego oraz
ochrona różnorodności biologicznej.

Strategia Rozwoju
Województwa
Świętokrzyskiego
do roku 2020

Cel strategiczny 1: Koncentracja na poprawie infrastruktury regionalnej.
1.2 Poprawa infrastruktury społecznej i usług publicznych, czyli wzrost kapitału społecznego,
wsparcie zatrudnienia i wyższa jakość życia w regionie.
Cel strategiczny 2: Koncentracja na kluczowych gałęziach i branżach dla rozwoju
gospodarczego regionu.
2.4 Pakietyzacja i komercjalizacja produktu turystycznego – czyli rynkowa gra zespołowa.
2.5 Specjalizacje przyszłości, czyli rozwój branż, które zostaną zidentyfikowane jako
rzeczywiście perspektywiczne.
Cel strategiczny 3: Koncentracja na budowie kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej
gospodarki.
3.1 Sprzyjanie kumulowaniu kapitału ludzkiego, czyli zdrowi, kreatywni i wykształceni ludzie
jako podstawa myślenia o pomyślnej przyszłości.
3.2 Usprawnianie i rozwój Regionalnego Systemu Innowacji, czyli potrzeba wzmocnienia
istniejącego fundamentu dla przepływu i wykorzystania wiedzy.
3.3 Tworzenie sprzyjających warunków dla przedsiębiorczości, w tym przede wszystkim sektora
MŚP, czyli dla podmiotów, które finalnie decydują o innowacyjności.
Cel strategiczny 5: Koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich.
5.1 Rozwój usług publicznych.
Cel strategiczny 6: Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju regionu.
6.1 Energia versus emisja, czyli próba rozwiązania dylematu, jak nie szkodzić jednocześnie
środowisku i gospodarce.
6.4 Ochrona cennych zasobów przyrodniczych.
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Polityka
Transportowa
Państwa

7.

8.

Program Ochrony
Środowiska dla
Gminy Strawczyn
na lata
2009–2016

9.

Strategia
Rozwiązywania
Problemów
Społecznych Gminy
Strawczyn
na lata
2011–2020

Cel 1: Poprawa dostępności transportowej i jakości transportu jako czynnik poprawy warunków
życia i usuwania barier rozwojowych gospodarki.
Cel 5: Poprawa bezpieczeństwa prowadząca do radykalnej redukcji liczby wypadków
i ograniczenia ich skutków (zabici, ranni) oraz – w rozumieniu społecznym – do poprawy
bezpieczeństwa osobistego użytkowników transportu i ochrony ładunków.
Cel 6: Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko i warunki życia.
Cel nadrzędny: Trwały rozwój społeczno-gospodarczy gminy w harmonii z ochroną środowiska
naturalnego.
Cel systemowy: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego. Ochrona przed hałasem
i niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym.
Cel systemowy: Poprawa jakości i ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych.
Zapewnienie mieszkańcom gminy odpowiedniej jakości wody do picia.
Cel systemowy: Zachowanie i ochrona bioróżnorodności. Rozwój systemów ochrony przyrody.
Cel systemowy: Edukacja ekologiczna społeczeństwa.
Cel główny 1 Zintegrowana i aktywna społeczność poprzez wzmacnianie więzi społecznych
i aktywizowanie mieszkańców.
Cel główny 2 Samodzielni obywatele gminy niezależni od pomocy społecznej poprzez
aktywność na rynku pracy.
Cel główny 3 Rodziny wzajemnie wspierające się i samodzielnie rozwiązujące problemy poprzez
promowanie więzi rodzinnych i łatwiejszy dostęp do poradnictwa rodzinnego.
Cel główny 4 Dobre warunki kształcenia się i wyrównywania deficytów pozwalają na aktywny
i wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, dzięki wyrównywaniu szans edukacyjnych
i atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu.
Cel główny 5 Osoby starsze i niepełnosprawne aktywnie uczestniczą w życiu lokalnej
społeczności, czują się potrzebne, dzięki działaniom aktywizującym i integrującym.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wskazanych w tabeli 8 dokumentów strategicznych

W tabeli 9 przedstawione zostały zależności między celami głównymi Strategii
a Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020
(RPO WŚ) oraz Strategią Badań i Innowacyjności (RIS3)2, w celu zbadania powiązań między
dokumentami. Wpisanie się zadań zaplanowanych przez Gminę Strawczyn do realizacji
w obszary strategicznej interwencji oraz inteligentne specjalizacje regionu zwiększa szanse
uzyskania dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014–2020.

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał województwa
świętokrzyskiego 2014–2020+.
2
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Tabela 9 Matryca zależności między celami Strategii a dokumentami regionalnymi

Cele główne
Dokument

Gmina aktywnych
społecznie
mieszkańców

Gmina
przedsiębiorczych
mieszkańców

Gmina przyjaznym
miejscem do
mieszkania

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3).
Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał
województwa świętokrzyskiego 2014–2020+

Inteligentne specjalizacje
Przemysł metalowo
-odlewniczy

–

–

–

Zasobooszczędne
budownictwo

–

X

X

Nowoczesne rolnictwo
i przetwórstwo
spożywcze

–

–

–

Turystyka zdrowotna
i prozdrowotna

X

X

X

Specjalizacje horyzontalne
TIK

X

X

X

Branża targowo
-kongresowa

–

–

–

Zrównoważony rozwój
energetyczny

–

X

X

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014–2020, wersja 5.0

Obszary strategicznej interwencji
Obszar Gór
Świętokrzyskich

–

–

–

Obszar uzdrowiskowy

–

–

–

–

–

–

–

–

–

X

X

X

Obszary wiejskie
o najgorszym dostępie
do usług publicznych
Obszary funkcjonalne
miast tracących
funkcje społecznogospodarcze
Obszar funkcjonalny
Kielc – realizacja
w ramach ZIT

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów
– jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014–2020+ (styczeń 2014) oraz
RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, wersja 5.0 (12 luty 2015r.)
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7. Wyniki przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko
W świetle zapisów artykułów 46 Ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.)
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty
następujących dokumentów:
1.

koncepcje przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, plany zagospodarowania przestrzennego oraz
strategie rozwoju regionalnego;

2.

polityki, strategie, plany lub programy w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu,
telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa,
rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywane lub przyjmowane przez
organy administracji, wyznaczające ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

3.

polityki, strategie, plany lub programy inne niż wymienione w pkt. 1 i 2, których
realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są
one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej
ochrony.
Strategia Rozwoju Gminy Strawczyn na lata 2015–2025 jest dokumentem, którego

projekt, ze względu na charakter i skalę ujętych w nim działań wymaga przeprowadzenia
procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W tym celu organ opracowujący
projekt dokumentu sporządza prognozę oddziaływania na środowisko.
Prognoza oddziaływania na środowisko stanowi odrębny dokument, którego głównym
celem jest analiza i ocena ewentualnych skutków środowiskowych związanych z wdrażaniem
zadań Strategii. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz.
1397), oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. 2013 poz. 817) w Prognozie dokonano analizy w kontekście kwalifikacji
przedsięwzięć ujętych w Strategii wg podziału w powyższych aktach prawnych.
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W obowiązującym w Polsce prawie, ochrona przyrody regulowana jest przepisami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880). Gmina
Strawczyn pod względem walorów przyrodniczych jest bardzo atrakcyjna. Łączna
powierzchnia terenów objętych ochroną wynosi 7 407,04 ha, co stanowi 85,9% ogólnej
powierzchni. Obszary prawnie chronione na terenie gminy to:


Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy, dla którego obowiązującym aktem
prawnym jest Uchwała Nr XLIX/827/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia
13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku
Krajobrazowego;



Rezerwat Przyrody Barania Góra, dla którego obowiązuje plan ochrony rezerwatu
ustanowiony na mocy Rozporządzenia Nr 57/2002 Wojewody Świętokrzyskiego z
18.11.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 165 poz. 2058).;



Rezerwat Przyrody Perzowa Góra, dla którego obowiązuje plan ochrony rezerwatu
ustanowiony na mocy Rozporządzenia Nr 57/2002 Wojewody Świętokrzyskiego z
18.11.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 165 poz. 2058).;



Suchedniowsko-Oblęgorski Obszar Chronionego Krajobrazu dla którego obowiązującym
aktem prawnym jest Uchwała Nr XLIX/880/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z
dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Świętokrz. poz. 3154 z dnia 25.11.2014 r.).;



Konecko-Łopuszański Obszar Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązującym
aktem prawnym jest Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XXXIV/616/13
z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Konecko-Łopuszańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.
Na terenie gminy, obok istniejących wyżej wymienionych form ochrony, występują 3

obiekty geologiczne, które uznane są za pomniki przyrody nieożywionej:


skałki św. Rozalii w Hucisku;



usypisko głazów i bloków skalnych w Kuźniakach;



odsłonięcie geologiczne na terenie złoża barytu w miejscowości Strawczynek.
Ponadto na terenach wsi Strawczyn, na obszarze Suchedniowsko-Oblęgorskiego

Obszaru Chronionego Krajobrazu położony jest użytek ekologiczny „Śródleśne oczko
wodne”, dla którego obowiązującym aktem prawnym jest Uchwała Nr XIV/107/08 Rady
Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2008 r.
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Na terenie Gminy Strawczyn występują również obszary należące do sieci Natura
2000, takie jak:


Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Lasy Suchedniowskie (kod PLH260010);



Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dolina Bobrzy (kod PLH260014).
Dla Obszaru Natura 2000 Lasy Suchedniowskie sporządzony został plany zadań

ochronnych – Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia
29 Kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura
2000 Lasy Suchedniowskie PLH260010 (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2014 r. poz. 1458 z dn.
30.04.2014 r.) wraz ze zmianami – Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Kielcach z dnia 24 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Suchedniowskie
PLH260010 (Dz.Urz.Woj.Święt. poz. 3297 z dn. 04.12.2014 r.).
Dla Obszaru Natura 2000 Dolina Bobrzy sporządzony został plany zadań ochronnych
– Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18 kwietnia
2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina
Bobrzy PLH260014 (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2014 r. poz. 1415 z dn. 22.04.2014 r.) wraz ze
zmianami – Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 25
listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Dolina Bobrzy PLH260014 (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2014 r. poz. 3282
z dn. 02.12.2014 r.).
Wprowadzenie w życie planów i inwestycji zawartych w Strategii może powodować
oddziaływanie na środowisko. W ramach określenia czy w należyty sposób został
uwzględniony interes środowiska przyrodniczego i kulturowego dla proponowanych działań
w niniejszej Strategii Rozwoju Gminy Strawczyn na lata 2015–2025 przeprowadzono wstępną
analizę i ocenę oddziaływania na środowisko.
Przygotowanie
obligatoryjnie

i

realizacja

uwzględniać

będzie

zadań

omawianych

obowiązujące

w

przepisy

niniejszym

dokumencie

prawne

respektować

i

obowiązujące zakazy dla ww. form ochrony.
Należy zaznaczyć, iż na etapie sporządzania Strategii nie jest możliwe dokonanie
szczegółowej oceny oddziaływania na środowisko, ponieważ nie jest znana dokładna
lokalizacja niektórych przedsięwzięć, jak również ich powierzchnia. Ocena ta nie zastępuje
Prognozy oddziaływania na środowisko, której obowiązek przeprowadzenia dla m.in.
skutków

realizacji

dokumentów

strategicznych

opracowywanych

przez

organy
33

Strategia Rozwoju Gminy Strawczyn na lata 2015–2025

administracyjne nakłada Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.).
Prognoza oddziaływania na środowisko stanowi odrębny dokument, którego głównym
celem jest analiza i ocena ewentualnych skutków środowiskowych związanych z wdrażaniem
zadań zawartych w Strategii. Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych
w Prognozie Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Strawczyn na lata
2015–2025

został

uzgodniony

z

Regionalnym

Dyrektorem

Ochrony

Środowiska

w Kielcach (pismo z dnia 14 sierpnia 2015 r., znak: WPN-II.411.24.2015.AN oraz uwagach
zawartych w piśmie z dnia 28 września 2015 r., znak: WPN-II.410.116.2015.AN) oraz
Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Kielcach (pismo
z dnia 11 sierpnia 2015 r., znak: SEV.9022.5.68.2015). Sporządzoną Prognozę poddano
ocenie przez właściwe organy oraz procesowi konsultacji społecznych. Zarówno Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach w piśmie z dnia 30 października 2015 r., znak:
WPN-II.410.116.2015.AN jak i Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w piśmie z dnia 5 października 2015 r., znak: SEV.9022.5.105.2015 nie wnieśli zastrzeżeń
oraz wyrazili pozytywną opinię przedstawionych dokumentów. W ramach konsultacji
społecznych mieszkańcy Gminy Strawczyn nie wnieśli uwag oraz nie przedstawili żadnych
wniosków.
Prognoza nie zastępuje Oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, która to
będzie wymagana w przypadku realizacji przedsięwzięć w oparciu o Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 817).
Analizując ww. rozporządzenia, żadne z działań ujętych w Strategii nie kwalifikuje się
do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, jednak cześć
z nich po ustaleniu lokalizacji lub powierzchniowej skali oddziaływania inwestycji może
spełnić kryteria przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Znaczące grupy przedsięwzięć zawartych w Strategii tworzą inwestycje polegające
głównie na zadaniach budowy lub rozbudowy obiektów, uregulowaniu gospodarki wodno
-ściekowej, a także zabiegów modernizacyjno-remontowych. Znaczący wpływ na środowisko
będzie odczuwalny poprzez:
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emisję zanieczyszczeń, pochodzących ze spalania paliwa przez pojazdy mechaniczne
w silnikach spalinowych w trakcie prac budowlanych i modernizacyjnych;



uciążliwości hałasowe, związane z wykonywaniem robót budowlanych;



odpady, powstające w trakcie wykonywania robót ziemnych i budowlanych.
Pomimo negatywnych przejściowych uciążliwości po zakończeniu realizacji

przedsięwzięć będzie widoczny pozytywny efekt społeczny i ekologiczny.
Jednym z zadań w Strategii jest uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej. Działanie
to po etapie budowy przyniesie pozytywny efekt ekologiczny – pozwoli zapobiegać usuwaniu
nieczystości ciekłych w sposób, który prowadzi do zanieczyszczenia gleb i wód, co będzie
miało duże znaczenie dla środowiska. Organizacja gospodarki ściekowej wyeliminuje
niekontrolowane odprowadzanie ścieków, a co za tym idzie – zanieczyszczenia środowiska
wodno-glebowego.
Dzięki termomodernizacji budynków zmniejszy się zapotrzebowania na ciepło,
co będzie się wiązać z mniejszym spalaniem paliw energetycznych i mniejszymi emisjami
zanieczyszczeń

(głównie

CO2)

do

atmosfery.

Dodatkowe

wsparcie

w

postaci

wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz opracowanie planu gospodarki
niskoemisyjnej
polegających

pozwoli
na

spotęgować ten efekt.

dociepleniu

budynków

w

Przygotowanie i prowadzenie prac
ramach

termomodernizacji

powinno

w szczególności uwzględniać ochronę ptaków i nietoperzy gniazdujących w ścianach
budynków. Większość ptaków gniazdujących w budynkach, a także wszystkie nietoperze
w Polsce objęte są ścisłą ochroną gatunkową. Ważne jest, aby działania rekompensujące
straty wykonywać w przypadku wszystkich remontowanych budynków.
W przypadku konieczności ingerencji w środowisko flory i fauny objętej ochroną
należy wcześniej uzyskać stosowne pozwolenie w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627). Przed rozpoczęciem prac
demontażowych należy przeprowadzić rozeznanie w kontekście występowania chronionych
gatunków zwierząt, natomiast po zakończeniu prac, w obiektach, w których wcześniej
gniazdowały ptaki należy (o ile to możliwe) umożliwić im dalsze gniazdowanie lub zapewnić
siedliska zastępcze. Ponadto sposób przeprowadzenia prac demontażowych oraz ich termin
powinien być dostosowany do okresów lęgowych tych gatunków.
Obecnie wizerunek niektórych obszarów na terenie gminy nie jest zadowalający.
Działania polegające na rekultywacji sprawią, iż tereny zniszczone i zaniedbane będą lepiej
komponować się z otaczającym krajobrazem. Istniejąca zieleń zostanie poddana pielęgnacji,
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uszkodzone i chore rośliny usunięte, a w zamian wprowadzone zostaną nowe nasadzenia.
Działanie to pozytywnie wpłynie na krajobraz miejscowości.
W ramach Strategii planuje się takie zadania, które mogą wyznaczać ramy dla
dalszych działań będących źródłem negatywnych oddziaływań. Rozwój istniejących
i tworzenie nowych terenów inwestycyjnych oraz stworzenie atrakcyjnych warunków do
budownictwa mieszkaniowego spowoduje napływ nowych przedsiębiorstw i powstanie
nowych budynków mieszkalnych i gospodarczo-usługowych. Powstanie nowych obiektów
będzie się wiązać z dodatkową emisją zanieczyszczeń do atmosfery oraz wytwarzaniem
odpadów. Działania polegające na wspieraniu przedsięwzięć wykorzystujących odnawialne
źródła energii spowodują, iż skala tych uciążliwości będzie nieznaczna.
Pozostałe działania zawarte w Strategii nie będą wpływały negatywnie na środowisko.
Prawidłowe wykonawstwo daje gwarancję pełnej ochrony środowiska gruntowego przed
wpływami antropogenicznymi. Negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze, jak również
krajobraz,

zaniknie

po

zakończeniu

prac

budowlanych

i

uporządkowaniu

terenu. W przypadku występowania niekorzystnych oddziaływań na środowisko istnieje
możliwość i konieczność minimalizacji oddziaływań inwestycji na środowisko m.in. poprzez
następujące działania:


właściwe kierowanie pracami;



prowadzenie prac budowlanych i modernizacyjnych wyłącznie w porze dziennej,
maszynami oraz pojazdami o najlepszych parametrach akustycznych, aby jak najbardziej
zmniejszyć uciążliwość hałasu;



prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy;



stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych;



dotrzymywanie terminów wykonywania prac budowlanych;



nadzór nad skutecznością i jakością realizacji;



stosownie wysokiej klasy rozwiązań technicznych;



oszczędzanie podczas budowy surowców takich jak: woda, piasek i energia;



maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu.
Z uwagi na położenie geograficzne Gminy Strawczyn oraz charakter zadań

przewidzianych do realizacji w ramach Strategii – nie przewiduje się wystąpienia
oddziaływań transgranicznych.
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8. Procedury wdrażania, monitoringu, ewaluacji, aktualizacji i promocji
Strategii
Warunkiem sprawnej oraz efektywnej realizacji Strategii Rozwoju Gminy Strawczyn
na lata 2015–2025 jest wdrożenie skutecznego systemu monitorowania i oceny tej Strategii
wraz z towarzyszącymi jej programami rozwoju.

8.1 Wdrażanie i monitoring Strategii Rozwoju
Monitoring ma na celu gromadzenie oraz analizę danych na temat przebiegu realizacji
danego programu, pozwala na wyłapywanie ewentualnych nieprawidłowości w jego realizacji
i wprowadzanie niezbędnych korekt umożliwiających osiągnięcie wcześniejszych założeń.
Opracowanie systemu monitorowania umożliwi gromadzenie bieżących danych
dotyczących postępów we wdrażaniu oraz osiąganiu celów założonych w Strategii. Pozwoli
również na obserwację rezultatów prowadzonych działań, a w razie potrzeby – na
wprowadzenie niezbędnych aktualizacji oraz korekt. Zakres monitoringu i ewaluacji Strategii
wyznaczają określone w niej cele strategiczne, działania priorytetowe oraz zaplanowane
przedsięwzięcia. Monitoring Strategii prowadzony będzie w zakresie finansowym oraz
rzeczowym.

Zakres

finansowy dotyczyć będzie monitorowania poprawności oraz

efektywności wydawanych środków, natomiast zakres rzeczowy związany będzie
z efektywnością podejmowanych działań oraz postępem we wdrażaniu Strategii.
Za wdrożenie Strategii odpowiedzialny jest Wójt, natomiast za prowadzenie
monitorowania i ewaluacji odpowiedzialny jest Zespół ds. Strategii, powołany przez Wójta.
Zespół ds. Strategii będzie się zbierał co najmniej raz na dwa lata, a do jego zadań należeć
będzie m.in.:
–

przedstawienie wniosków z realizacji poszczególnych celów strategicznych;

–

monitorowanie oraz ocena wdrażania poszczególnych działań;

–

gromadzenie i analizowanie informacji w układzie przedstawionego w tabeli 10 zestawu
wskaźników;

–

sporządzenie co najmniej dwóch raportów z realizacji dokumentu i przedstawienie ich do
zatwierdzenia Radzie Gminy na sesji;

–

opublikowanie wyników sprawozdawczości na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Rada Gminy analizować będzie postępy w realizacji Strategii, a jako instytucja

kontrolna i uchwałodawcza, będzie mieć za zadanie:
–

akceptację sprawozdań z realizacji Strategii;
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–

analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę treści Strategii Rozwoju;

–

aktualizację Strategii Rozwoju;

–

uwzględnienie zadań zaplanowanych do realizacji przy przyjmowaniu budżetu gminy
oraz wieloletnich planów inwestycyjnych lub innych dokumentów strategicznych
o znaczeniu lokalnym.
Informacje na temat stanu realizacji Strategii będą przekazywane mieszkańcom

gminy, jak również wszystkim zainteresowanym, za pośrednictwem strony internetowej
Urzędu Gminy Strawczyn, a także podczas spotkań z różnymi grupami społecznymi, w tym
mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi itp.
Monitorowanie

przebiegu

rozwoju

społeczno-gospodarczego

oraz

zmian

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy będzie procesem ciągłym. Sporządzany raport
powinien wskazywać na zachodzące przeobrażenia i tendencje rozwoju oraz umożliwiać
dokonywanie oceny stopnia realizacji zapisanych celów, które mierzone będą za pomocą
corocznych zmian wskaźników przedstawionych w tabeli 10.

8.2 Ewaluacja i aktualizacja Strategii Rozwoju
Ewaluacja ma na celu poprawę jakości, skuteczności i spójności realizacji Strategii
Rozwoju w odniesieniu do konkretnych problemów gminy z jednoczesnym uwzględnieniem
celu strategicznego podejmowanych działań. Ewaluacja ma za zadanie sprawdzenie czy
w wyniku podejmowanych działań powstały spodziewane rezultaty oraz czy przełożyły się
one na realizację wyznaczonych celów.
Ewaluacja Strategii będzie prowadzona w celu określenia rzeczywistych efektów
zrealizowanych projektów i inwestycji w niej zapisanych, a jej ocena opierać się będzie na
pięciu zasadniczych kryteriach:
–

skuteczność – pozwala określić czy zostały osiągnięte cele Strategii założone na etapie
programowania;

–

efektywność – pozwala ocenić poziom ekonomiczności Strategii;

–

użyteczność – pozwala ocenić zgodności celów Strategii z faktycznymi problemami
i potrzebami grupy docelowej;

–

trafność – obrazuje do jakiego stopnia cele Strategii odpowiadają potrzebom wskazanym
do danego obszaru;

–

trwałość – pozwala określić na ile można się spodziewać, że pozytywne zmiany
wywołane oddziaływaniem Strategii będą trwać po jej zakończeniu.
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Ewaluacja działań zawartych w Strategii Rozwoju Gminy Strawczyn na lata 2015–
2025 zostanie podzielona na następujące części:
–

ex-ante (przed realizacją Strategii) – stanowiąca instrument ułatwiający podejmowanie
spójnych decyzji (ocena ta została przeprowadzona przed opracowaniem niniejszej
Strategii);

–

on-going (na bieżąco) – instrument obserwacji prowadzonej przez Zespół Strategiczny,
który będzie przygotowywał sprawozdanie z realizacji Strategii, co najmniej raz na dwa
lata;

–

mid-term (w połowie okresu realizacji) – służąca przede wszystkim jako instrument,
w wyniku którego nastąpi aktualizacja Strategii;

–

ex-post (na zakończenie realizacji Strategii) – służąca ocenie zgodności i efektywności
zrealizowanych działań w ramach Strategii z założeniami i celami przyjętymi
w niniejszym dokumencie.
Wprowadzenie systemu monitoringu oraz powiązanego z nim systemu ewaluacji

pozwoli wyeliminować w dużym stopniu problem dezaktualizacji założeń i celów zawartych
w Strategii, wynikający ze zmieniających się warunków funkcjonowania podmiotów
realizujących poszczególne projekty, zmian prawodawstwa oraz innych warunków
i okoliczności mogących wpłynąć na zasadność podejmowanych działań. Oprócz modyfikacji
poszczególnych elementów Strategii w trakcie jej realizacji możliwe będzie uwzględnienie
nowych, dodatkowych działań (zadań), które będą wpisywać się w wyznaczone cele
strategiczne i działania priorytetowe.
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LP.

Nazwa wskaźnika

Tabela 10 Wskaźniki mierzalności rozwoju Gminy Strawczyn
Wartość wskaźnika
Wartość
– średnia ogółem
wskaźnika dla
dla województwa
Gminy Strawczyn
świętokrzyskiego
na koniec:
na koniec:
2009 r.

1.

2.

Liczba ludności ogółem

Udział ludności wg ekonomicznych
grup wieku w [%] ludności ogółem

2014 r.

2014 r.

Wartość wskaźnika
– średnia ogółem
dla Polski
na koniec:

Pożądana wartość
wskaźnika na:

2014 r.

2024 r.

10 063

10 453

1 263 176

38 478 602

-

w wieku
przedprodukcyjnym

23,7

21,2

17,0

18,0

powyżej średniej krajowej
w 2024 r.

w wieku produkcyjnym

64,3

65,5

62,6

63,0

powyżej średniej krajowej
w 2024 r.

w wieku poprodukcyjnym

12,0

13,2

20,4

19,0

-

3.

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności
w wieku produkcyjnym [%]

8,7

7,6

9,5

7,5

poniżej średniej krajowej
w 2024 r.

4.

Współczynnik przyrostu naturalnego (przeliczenie na 1000
mieszkańców)

1,9

5,2

-2,3

0,0

powyżej 0,0

5.

Wyniki sprawdzianu w 6 klasie szkoły podstawowej

21,84

27,84

25,80

25,82

powyżej średniej krajowej
w 2024 r.

6.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w %

57,21

61,30

57,60

58,60

powyżej średniej krajowej
w 2024 r.

7.

Budynki nowo oddane do użytkowania w przeliczeniu na 10 tys.
mieszkańców

60

32

23

25

powyżej średniej krajowej
w 2024 r.

8.

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys.
mieszkańców

16

28

30

33

powyżej średniej krajowej
w 2024 r.

9.

Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności

568

715

872

1071

powyżej średniej krajowej
w 2024 r.
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10.

Podmioty na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym

90
2009 r.

109
2013 r.

139
2013 r.

170
2013 r.

powyżej średniej krajowej
w 2024 r.
2024 r.

11.

Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys.
ludności

70

91

75

95

powyżej średniej krajowej
w 2024 r.

12.

Migracje na pobyt stały – saldo migracji na 1000 osób

5,5

4,6

-2,2

-0,5

poniżej średniej krajowej w
2024 r.

13.

Dochody ogółem na 1 mieszkańca

3054

3115

3334

3747

powyżej średniej krajowej
w 2024 r.

14.

Dochody własne na 1 mieszkańca

930

969

1425

2042

powyżej średniej krajowej
w 2024 r.

15.

Udział [%] dochodów własnych w dochodach ogółem

30,4

31,1

42,7

54,5

powyżej średniej krajowej
w 2024 r.

16.

Relacja dochodów ogółem na 1 mieszkańca do średniej
w Polsce (ujęcie %)

-

83

89

100

powyżej 75% średniej
w Polsce na koniec 2024 r.

17.

Relacja dochodów ogółem na 1 mieszkańca do średniej
w województwie (ujęcie %)

-

93

100

112

powyżej 90% średniej
w województwie na koniec
2024 r.

18.

Relacja udziału w podatkach od osób fizycznych w stosunku do
Polski w przeliczeniu na 1 mieszkańca

-

50

69

100

powyżej 50% średniej w
Polsce na koniec 2024 r.

19.

Wydatki ogółem na 1 mieszkańca

3191

3114

3320

3750

powyżej średniej krajowej
w 2024 r.

20.

Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca

1216

555

575

665

powyżej średniej krajowej
w 2024 r.

21.

Wydatki bieżące na 1 mieszkańca

1962

2553

2750

3086

poniżej średniej krajowej
w 2024 r.

22.

Osoby w gospodarstwach domowych korzystające ze
środowiskowej pomocy społecznej w przeliczeniu na 1000
mieszkańców

116

124

111

83

poniżej poziomu na koniec
2013 r.
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23.

Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (3–5 lat)

16,3

54,4

71,0

74,1

100

24.

Liczba dzieci w szkołach podstawowych w przeliczeniu na 1000
mieszkańców

76

68

53

56

powyżej średniej krajowej
w 2024 r.

sieć wodociągowa

96,2

96,7

84,8

88,0

utrzymanie aktualnego
poziomu

sieć kanalizacyjna

41,5

62,3

52,5

65,1

powyżej średniej krajowej
w 2024 r.

25.

Korzystający z instalacji w [%] ogółem
ludności

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego,www.stat.gov.pl, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, www.cke.edu.pl,
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, www.oke.lodz.pl
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8.3 Promocja Strategii
W celu efektywnego i skutecznego wdrożenia zapisów Strategii Rozwoju ważne jest,
aby umożliwić społeczności lokalnej udział w procesie jej tworzenia i realizacji, a tym samym
zapewnić skuteczną metodę komunikacji społecznej, czyli przekazywania danych do
otoczenia.
Podmiotem, który ma za zadanie prowadzić i nadzorować promocję Strategii
Rozwoju, a w jej ramach również promocję wszystkich projektów i zadań inwestycyjnych
będzie Zespół ds. Strategii we współpracy z Urzędem Gminy w Strawczynie. Jednostki te
mają za zadanie zapewnić powszechny dostęp do bieżących informacji na temat
prowadzonych przedsięwzięć, tj. o zakresie i wymiarze pozyskanego dofinansowania
zewnętrznego dla poszczególnych projektów, a także rezultatach działań na poziomie
konkretnych obszarów problemowych oraz całej gminy. Ponadto odpowiedzialność za
upowszechnianie bieżących informacji na temat poszczególnych działań spoczywa również
na partnerach realizowanych przedsięwzięć. Jeśli projekty będą współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej, wówczas promocja tychże przedsięwzięć będzie się odbywać
zgodnie z wytycznymi właściwych instytucji w tym zakresie.
Dla zapewnienia efektywnej współpracy z partnerami wskazanych zadań do realizacji
wykorzystywane będą następujące narzędzia komunikacji:
–

strona internetowa Urzędu Gminy wraz z pocztą elektroniczną komórki odpowiedzialnej
za kontakt z poszczególnymi grupami społecznymi;

–

lokalne media;

–

spotkania Zespołu ds. Strategii wraz z przedstawicielami kluczowych dla rozwoju gminy
partnerami z sektora społecznego i gospodarczego oraz ekspertami i specjalistami
zewnętrznymi;

–

spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami, organizowane raz na kwartał.
Celem działań związanych z promocją dokumentu jest dotarcie do jak najszerszej grupy

beneficjentów – mieszkańców, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, a także
instytucji publicznych mogących stać się partnerami w realizacji określonych zadań.
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Załączniki
Załącznik nr 1 – Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Strawczyn.
Załącznik nr 2 – Lista zadań wraz z określeniem okresu ich realizacji, szacunkowych kwot,
funduszy unijnych, z których można pozyskać ewentualne dofinansowanie
oraz przypisaniem ich realizacji do podległych Referatów Urzędu Gminy
w Strawczynie oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
Załącznik nr 3 – Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych.
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Załącznik 2 Lista zadań wraz z określeniem okresu ich realizacji, szacunkowych kwot, funduszy unijnych, z których można pozyskać
ewentualne dofinansowanie oraz przypisaniem ich realizacji do podległych Referatów Urzędu Gminy w Strawczynie oraz gminnych jednostek
organizacyjnych
Tabela 11 Projekty infrastrukturalne realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w okresie objętym Strategią

Lp.

1.

2.

3.

Projekt
Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej oraz
wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii w infrastrukturze
publicznej, w tym w budynkach
publicznych i sektorze
mieszkaniowym.

Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej oraz zapewnienie
bezpieczeństwa zaopatrzenia w
wodę.

Rozwój e-usług.

Możliwe działania

Źródło finansowania

Termomodernizacja obiektów, w tym:
przebudowa systemów grzewczych,
ocieplenie budynków, wymiana okien, drzwi
i oświetlenia na energooszczędne, instalacje
OZE w modernizowanych energetycznie
budynkach, instalacje energooszczędne,
systemy chłodzące, wymiana pokrycia
dachowego, systemy inteligentnego
zarządzania energią.
Wyposażenie aglomeracji w odpowiednie
systemy odbioru ścieków komunalnych,
budowa oczyszczalni ścieków, budowa
i rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę
jako projektu kompleksowego dotyczącego
infrastruktury służącej oczyszczaniu ścieków;
budowa instalacji do zagospodarowania
komunalnych osadów ściekowych.
Rozwoju elektronicznych usług publicznych,
w tym: wsparcie aktualizacji i rozwoju
zasobów danych przestrzennych dla potrzeb
lepszego wykorzystania usług systemów
informacji przestrzennej, wsparcie
digitalizacji zasobów m.in. kulturowych,
archiwalnych, naukowych oraz zapewnienie
powszechnego, otwartego dostępu w postaci
cyfrowej do tych zasobów, rozwój
infrastruktury informatycznej, służącej

RPO WŚ 2014–2020
Działanie 3.3
Poprawa efektywności energetycznej
z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii w sektorze
publicznym i mieszkaniowym.

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

RRL
RIT
SCKiS

Szacowana
wartość
projektu

Okres
realizacji

20 000 000

2015–2023

RPO WŚ 2014–2020
Działanie 4.3
Gospodarka wodno-ściekowa

RPO WŚ 2014–2020
Działanie 7.1
Rozwój e-społeczeństwa

RIT
ZGK

30 000 000

2015–2018

ROSOiO
RRL
RIT
SCKiS
ZGK
GOPS

5 000 000

2015–2017
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4.

5.

6.

7.

Zapewnienie odpowiedniej jakości
oraz dostępności infrastruktury
drogowej.

Tworzenie obszarów zieleni
urządzonej, terenów rekreacyjnych
oraz zaplecza kulturalnego na
potrzeby mieszkańców.

Utworzenie terenów
inwestycyjnych oraz wsparcie
sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw.

Wdrożenie systemu efektywności
energetycznej oświetlenia
ulicznego.

poprawie efektywności zarządzania oraz
upowszechnianiu komunikacji elektronicznej
w instytucjach publicznych.
Budowa, przebudowa i modernizacja
obiektów budowlanych, zakup sprzętu,
materiałów i usług służących realizacji
operacji, dokumentacja techniczna
bezpośrednio związana z przygotowaniem
i realizacją operacji.
Budowa, modernizacja i wyposażanie
budynków pełniących funkcje kulturalne,
w tym świetlic i domów kultury.
Ukształtowanie przestrzeni publicznej w tym
zaplecza sportowego zgodnie z wymaganiami
ładu przestrzennego, odnawianie lub poprawa
stanu zabytkowych obiektów budowlanych
służących zachowaniu dziedzictwa
kulturowego, zakup obiektów
charakterystycznych dla tradycji
budownictwa w danym regionie
z przeznaczeniem na cele publiczne.
Wzmocnienie niezbędnej infrastruktury, na
którą istnieje zapotrzebowanie ze strony
przedsiębiorców wraz ze zwiększeniem
potencjału Instytucji Otoczenia Biznesu do
oferowania usług dla MŚP. Uzbrojenie
terenów w media, budowa i modernizacja
układów komunikacyjnych itp. w celu
nadania im nowych funkcji gospodarczych,
sprzyjających powstawaniu miejsc pracy
i wzmocnieniu połączeń funkcjonalnych
różnych części regionu.
Modernizacja oświetlenia ulic, placów,
terenów publicznych na energooszczędne
(wzmocnienie stanu infrastruktury).

PROW 2014–2020
M07 – Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich.
– Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych.
PROW 2014–2020
M07 – Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich.
– Inwestycje w obiekty pełniące
funkcje kulturalne lub kształtowanie
przestrzeni publicznej;
– Ochrona zabytków i budownictwa
tradycyjnego.

RIT

3 500 000

2016–2019

5 000 000

2016–2019

RRL
RIT

7 000 000

2016–2018

RIT

4 000 000

2016–2018

RRL
RIT
SCKiS

RPO WŚ 2014–2020
Działanie 2.2 Tworzenie nowych
terenów inwestycyjnych

RPO WŚ 2014–2020
Działanie 6.2
Promowanie strategii
niskoemisyjnych oraz
zrównoważona mobilność miejska –
(w ramach ZIT KOF).
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8.

Rewitalizacja miejscowości
Strawczyn

9.

Ochrona terenów cennych
przyrodniczo na terenie gm.
Strawczyn

10.

Budowa hali sportowej przy CSR
w Strawczynku.

Przebudowa, adaptacja zdegradowanych
budynków, obiektów, terenów i przestrzeni
w celu przywrócenia lub nadania im nowych
funkcji społecznych, gospodarczych,
edukacyjnych, kulturalnych lub
rekreacyjnych. Dostosowanie infrastruktury
i wyposażenia do potrzeb osób starszych
i z niepełnosprawnościami.
Ochrona zasobów cennych przyrodniczo,
wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz tras
narciarsko-biegow0-rowerowych.
Poszerzenie zaplecza sportowego przy
Centrum Sportowo-Rekreacyjnym
w Strawczynku poprzez budowę hali
sportowej.

RAZEM

RPO WŚ 2014–2020
Działanie 6.5 Rewitalizacja
obszarów miejskich i wiejskich

RPO WŚ 2014–2020
Działanie 6.3 Ochrona
i wykorzystanie obszarów cennych
przyrodniczo - ZIT KOF
Środki UE

RRL
RIT
GOPS

6 000 000

2016–2018

RRL
RIT

2 660 000

2016–2020

RRL

10 000 000

2016–2020

93 160 000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020
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Tabela 12 Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w okresie objętym Strategią

Lp.

1.

2.

Projekt

Zapewnienie miejsc opieki
żłobkowej

Podnoszenie jakości
i dostępności miejsc
w przedszkolach

3.

Utworzenie klubu integracji
społecznej

4.

Zapewnienie wysokiej jakości
systemu ochrony zdrowia oraz
pomocy i integracji społecznej

Możliwe działania

Źródło finansowania

Utworzenie nowego żłobka/klubu dziecięcego,
tworzenie nowych miejsc opieki, wsparcie
tworzenia i rozwoju usług świadczonych przez
dziennego opiekuna oraz nianię, pokrycie
kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku lub
klubie dziecięcym w przypadku, gdy co
najmniej jedno z rodziców/opiekunów powraca
lub wchodzi na rynek pracy po przerwie
związanej z urodzeniem lub wychowywaniem
dziecka, a drugie jest osoba pracującą lub
samozatrudnioną.
Tworzenia nowych miejsc wychowania
przedszkolnego, wygenerowanie dodatkowych
miejsc przedszkolnych, rozszerzenie oferty
o dodatkowe zajęcia, doposażenie placówek
wychowania przedszkolnego w sprzęt
i materiały dydaktyczne oraz modernizacja
istniejącej infrastruktury do potrzeb
i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.
Planowana jest budowa przedszkola gminnego
w miejscowości Strawczyn, bądź w innej
lokalizacji na terenie Gminy Strawczyn.
Prowadzenie kompleksowej
i zindywidualizowanej aktywizacji społecznozawodowej wykorzystującej, w zależności od
potrzeb, elementy aktywizacji edukacyjnej,
społecznej i zawodowej.
Profilaktyka społeczna: działania asystenta
rodziny, grupy wsparcia, warsztaty
i poradnictwo dla rodzin, wsparcie procesu
usamodzielniania się i integracji ze
środowiskiem, rozwój rodzinnych form pieczy
zastępczej, rozwijanie działalności placówek
zapewniających opiekę dzienną i całodobową

RPO WŚ 2014–2020
Poddziałanie 8.1.1
Zwiększanie dostępu do opieki
nad dziećmi do lat 3.

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

Szacowana
wartość
projektu

Okres
realizacji

ROSOIO

2 000 000

2015–2017

ROSOIO

5 000 000

2015–2023

GOPS

1 000 000

2016–2017

GOPS
SZOZ

2 500 000

2015–2023

RPO WŚ 2014–2020
Poddziałanie 8.3.1
Upowszechnianie i wzrost
jakości edukacji przedszkolnej.
Środki UE

RPO WŚ 2014–2020
Działanie 9.1
Aktywna integracja
zwiększająca szanse na
zatrudnienie
RPO WŚ 2014–2020
Poddziałanie 9.2.1
Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych
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5.

6.

Poprawa jakości usług
edukacyjnych

Rozbudowa i modernizacja
obiektów dydaktycznych.

dla osób zależnych, usługi opiekuńcze
i specjalistyczne w ramach opieki rodzinnej
i środowiskowej, m.in. w formie rodzinnych
domów pomocy, usług asystenta osoby
zależnej, szkolenia dla opiekunów, szkolenia
oraz doradztwo w zakresie dostosowania
podmiotów leczniczych do potrzeb osób
zależnych, w tym osób starszych, programy
wczesnego wykrywania wad rozwojowych
i rehabilitacji dzieci zagrożonych
niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.
Rozwój nowoczesnego nauczania na
wszystkich progach edukacji, budowanie
kompetencji kluczowych uczniów poprzez
zwiększanie oferty zajęć pozalekcyjnych
i pozaszkolnych, edukacyjno-wychowawczych,
doradczych, psychologiczno-pedagogicznych,
rozwój bazy dydaktyczno-naukowej,
budowanie kompetencji zawodowych
nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych,
wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,
indywidualizacja nauczania, realizacja zajęć
rozwijających uzdolnienia.
Ponadto planuje się poprawę jakości
świadczenia usług edukacyjnych poprzez
modernizację i rozwój bazy dydaktycznej
w wybranych placówkach oświatowych na
terenie gminy Strawczyn, m.in. rozbudowę sali
gimnastycznej przy ZPO w Strawczynie.
Planuje się poprawę jakości świadczenia usług
edukacyjnych poprzez modernizację
i rozwój bazy dydaktycznej w wybranych
placówkach oświatowych na terenie gminy
Strawczyn, m.in. rozbudowę Sali
gimnastycznej przy ZPO w Strawczynie.

RPO WŚ 2014–2020
Działanie 8.3
Zwiększenie dostępu do
wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej oraz kształcenia
podstawowego, gimnazjalnego
i ponadgimnazjalnego.
Środki UE

ROSOIO

5 000 000

2015–2023

ROSOIO

10 000 000

2015–2020

Środki UE
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7.

Rozwój sektora ekonomii
społecznej.

Inicjowanie współpracy jednostek systemu
pomocy społecznej, podmiotów ekonomii
społecznej (ES) o charakterze reintegracyjnym
oraz Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
(OWES), budowanie powiązań pomiędzy
nauką, biznesem i ES na poziomie regionalnym
(spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana
informacji) w celu nawiązania stałej
współpracy, organizacja przedsięwzięć
służących zwiększaniu widoczności podmiotów
ES jako dostawców produktów i usług,
współpraca z JST i innymi podmiotami
lokalnymi w zakresie tworzenia lokalnych
planów rozwoju ES, kompleksowe usługi
wsparcia ES, w tym usługi animacyjne,
inkubacyjne, biznesowe realizowane
w ramach OWES, wsparcie dotacyjne związane
z tworzeniem miejsc pracy
w nowych lub istniejących podmiotach ES,
podnoszenie kwalifikacji, umiejętności
i doświadczenia zawodowego kadry
podmiotów ES (w tym pracowników
i wolontariuszy).

RAZEM

RPO WŚ 2014–2020
Poddziałanie 9.3.1
Wsparcie sektora ekonomii
społecznej

LGD „Dorzecze
Bobrzy”
GOPS

1 000 000

2015–2023

26 500 000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020
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Tabela 13 Projekty komplementarne finansowane ze środków własnych budżetu gminy i niewymagające nakładów finansowych w okresie objętym Strategią

Lp.

Projekt

1.

Inicjowanie oraz prowadzenie kampanii
informacyjnej o dostępnych programach
pomocowych z UE oraz środków
krajowych.

2.

Organizacja forum organizacji
pozarządowych i forum przedsiębiorców.

3.

Utworzenie biura Obsługi Przedsiębiorcy
i Inwestora.

4.

Opracowanie i wdrożenie programu
finansowego wsparcia wkładu własnego

Opis
Informowanie potencjalnych beneficjentów
o możliwościach realizacji inwestycji w ramach nowej
perspektywy finansowania funduszy europejskich.
Zamieszczanie na stronie Urzędu Gminy bieżących
informacji dotyczących możliwości pozyskania unijnych
środków finansowych.
Forum powinno być miejscem cyklicznego (raz albo dwa
razy w roku) spotkania organizacji pozarządowych
z przedstawicielami samorządu lokalnego oraz spotkania
przedsiębiorców z samorządem. Fora są okazją do wymiany
doświadczeń, omówienia aktualnych problemów organizacji
działających w gminie, przedsiębiorców oraz skorzystania
z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości. Dzięki tej
płaszczyźnie współpracy możliwe jest nie tylko wzajemne
informowanie się o planowanych kierunkach działania,
promocja dobrych przykładów, czy też upowszechnianie
dobrych praktyk, ale również podnoszenie kwalifikacji
przedstawicieli organizacji pozarządowych, wiedzy
przedsiębiorców poprzez organizowane w ramach Forów,
warsztaty, szkolenia oraz panele dyskusyjne.
Wydzielona jednostka w strukturze UG zajmująca się
kompleksową obsługą inwestora na każdym etapie realizacji
inwestycji, począwszy od wyboru lokalizacji do zakończenia
realizacji inwestycji oraz obsługą przedsiębiorców
w zakresie pomocy w załatwieniu spraw administracyjnych,
a także świadczenia doradztwa merytorycznego. Biuro
prowadzić będzie również portal internetowy ułatwiający
dostęp do niezbędnych informacji planistycznych oraz
gospodarczych, a także prezentujący walory inwestycyjne
gminy. Biuro będzie również organizować seminaria
i spotkania, publikować w prasie ogłoszenia na tereny
inwestycyjne, przygotowywać wizualizacje.
Program byłby formą wsparcia z której organizacje
pozarządowe mogą pozyskiwać środki finansowe na

Jednostka
odpowiedzialna za
realizację

Szacowana
wartość
projektu

Okres
realizacji

RRL

200 000

2015–2020

RRL

200 000

2015–2025

RRL

200 000

2015

RRL/GOPS

200 000

2015–2025
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projektów realizowanych przez organizacje
pozarządowe.

5.

Promowanie dziedzictwa naturalnego
i kulturowego gminy wraz z organizacją
wydarzeń popularyzujących zagadnienia
ekologiczne i zdrowy tryb życia.

6.

Utworzenie Centrum Aktywności
Młodych.

7.

Opracowanie Gminnego Programu
Rewitalizacji.

dofinansowanie wymaganego finansowego wkładu
własnego. Warunkiem otrzymania wsparcia z Funduszu
będzie udział organizacji w otwartym konkursie ofert na
wsparcie realizacji zadań publicznych, na realizację których
organizacje pozyskały środki zewnętrzne.
Działania polegające na promocji zasobów lokalnego
dziedzictwa, poprzez organizację imprez plenerowych,
organizację różnego rodzaju form aktywności fizycznej
wśród mieszkańców, wydawanie materiałów promocyjnych,
opracowanie programu promocji gminy.
Działanie polega na stworzeniu możliwości do aktywności
społecznej ludzi młodych, rozwijanie w nich postaw
przedsiębiorczości.
Opracowanie dokumentu warunkuje możliwość ubiegania
się na środki finansowe przeznaczone na działania
rewitalizacyjne w ramach RPO WŚ 2014–2020.

RIT/RRL/SCKiS

500 000

2015–2025

ROSOiO/GOPS/RRL

200 000

2016

RRL

20 000

2015

RAZEM

1 520 000

Źródło: Opracowanie własne
Tabela 14 Przewidywane nakłady finansowe na realizację projektów zaplanowanych w ramach Strategii – budżet Strategii

Przewidywane
nakłady

Przewidywany
wkład własny

Okres realizacji
projektów

Projekty infrastrukturalne realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

93 160 000

20 023 450

2015–2023

Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

26 500 000

5 300 000

2015–2023

Projekty komplementarne finansowane ze środków własnych budżetu gminy i niewymagające
nakładów finansowych

1 520 000

1 520 000

2015–2025

121 180 000

26 843 450

2015–2025

Rodzaj projektu

RAZEM
Źródło: Opracowanie własne
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Wstęp
Podstawowym celem działań władz samorządowych jest dążenie do rozwoju, które
pozwoli na zaspokojenie indywidualnych i zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej oraz
zapewni jak najwyższy standard jej życia. Spełnienie tego celu wymaga od władz realizacji
nie tylko ustawowych zadań własnych, ale także dążenia do zapewnienia ciągłego rozwoju
gminy.
Szybko zmieniające się zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania rozwoju oraz
integracja Polski z Unią Europejską sprawiają, że władze Gminy Strawczyn są zobowiązane
do podejmowania skoordynowanych decyzji i działań zarysowanych w dłuższej perspektywie
czasu. Osiągnięcie rozwoju lokalnego jest więc możliwe jedynie wówczas, kiedy jego
realizacja opierać się będzie na stabilnym, wieloletnim programie rozwoju społeczno
-gospodarczego. W związku z tym Gmina Strawczyn przystąpiła do opracowywania Strategii
Rozwoju Gminy Strawczyn na lata 2015–2025. W Strategii wskazane zostaną kierunki
rozwoju gminy, priorytety i zadania do realizacji uwzględniające perspektywę finansową Unii
Europejskiej na lata 2014–2020.
Diagnoza

społeczno-gospodarcza

Gminy

Strawczyn

stanowi

podstawę

do

opracowania Strategii Rozwoju Gminy Strawczyn na lata 2015–2025. W Diagnozie została
przedstawiona sytuacja przestrzenna, społeczna i gospodarcza Gminy Strawczyn na tle
powiatu kieleckiego, województwa świętokrzyskiego oraz kraju wraz ze wskazaniem
trendów, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat. Dane zawarte w Diagnozie służą
określeniu mocnych i słabych stron gminy, jej potencjałów, jak również obszarów
problemowych. Daje to merytoryczną podstawę do wyznaczenia celów i głównych kierunków
rozwoju gminy, stanowiących podstawę jej konkurencyjności.
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1. Charakterystyka Gminy Strawczyn
1.1 Rys historyczny
Gmina Strawczyn została utworzona 1 stycznia 1973 roku. Położona jest
w centralnej części województwa świętokrzyskiego i obejmuje północno-zachodnią część Gór
Świętokrzyskich. Ziemia strawczyńska to wyjątkowy region, o bogatej przeszłości
i zachwycającym krajobrazie. Najstarszymi osadami na terenie gminy są Chełmce (XII wiek),
Korczyn (XIII wiek) i Strawczyn (XV wiek). Padół Strawczyński był według Jana Długosza
terenem, na którym często polował król Kazimierz Wielki. Za jego panowania ok. 1340 roku
w Chełmcach funkcjonowała już świątynia parafialna. Ziemia strawczyńska to również
miejsce narodzin Stefana Żeromskiego. Bogate walory krajobrazowe docenił także Henryk
Sienkiewicz, który latem odpoczywał w swojej letniej rezydencji w Oblęgorku1.

1.2 Położenie i powierzchnia gminy
Gmina Strawczyn jest typową gminą wiejską, położoną w centralnej części
województwa świętokrzyskiego w powiecie kieleckim. Od północy graniczy z Gminą Mniów,
od południa z Gminą Piekoszów, od zachodu z Gminą Łopuszno, a od wschodu z Gminą
Miedziana Góra (rys.1). W skład gminy wchodzi 12 sołectw: Chełmce, Hucisko, Korczyn,
Kuźniaki, Małogoskie, Niedźwiedź, Oblęgorek, Oblęgór, Promnik, Ruda Strawczyńska,
Strawczyn i Strawczynek o łącznej powierzchni administracyjnej 86,26 km2. Gęstość
zaludnienia gminy w 2014 roku wynosiła 122 osób/km2 (tabela 13, str. 62)2.
Rysunek 1 Położenie Gminy Strawczyn na tle województwa świętokrzyskiego i powiatu kieleckiego

Źródło: Portal internetowy Interaktywna Mapa Polski, mapapolski.com.pl

1
2

Strona internetowa Urzędu Gminy Strawczyn, strawczyn.pl.
Portal informacyjny Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych Lokalnych, http://stat.gov.pl.
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Największą powierzchnię na terenie gminy zajmują grunty orne – 50,89%, na drugim
miejscu są grunty leśne – 20,53%, natomiast najmniejszą powierzchnię zajmują sady (0,27%).
Szczegółowy podział struktury użytkowania gruntów w Gminie Strawczyn przedstawia
tabela 1.
Tabela 1 Struktura użytkowania gruntów w Gminie Strawczyn w 2013 roku
Lasy
Ogólna
Grunty
Pozostałe
Strawczyn
Sady
Łąki
Pastwiska
i grunty
powierzchnia
orne
grunty
leśne
ewidencyjna
[ha]

4 390

23

1 388

556

1 771

[%]

50,89
0,27
16,09
6,45
20,53
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

498

8 626

5,77

100

6

Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Strawczyn

2. Sytuacja demograficzna Gminy Strawczyn
2.1 Liczba ludności
Liczba ludności zamieszkująca Gminę Strawczyn w latach 2008–2014 systematycznie
wzrastała. W analizowanym roku 2014 liczba mieszkańców wynosiła 10 453 osoby i była
o 470 osób większa niż w roku 2008 (wykres 1).
Wykres 1 Liczba ludności w Gminie Strawczyn w latach 2008–2014
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Teren gminy w 2014 roku zamieszkiwało 5 240 mężczyzn i 5 213 kobiet.
W strukturze wieku ludności Gminy Strawczyn w 2014 roku największy udział zarówno
wśród mężczyzn jak i kobiet stanowiły osoby w wieku 20–34 lata. Natomiast najmniejszy
w wieku 80 lat i więcej (wykres 2).
Wykres 2 Struktura wieku ludności w Gminie Strawczyn w roku 2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Prognoza demograficzna na lata 2020 i 2025 według stanu z 2014 roku dla
województwa świętokrzyskiego przedstawia się bardzo niekorzystnie (wykres 3). Przewiduje
się, że w kolejnych latach będzie następował spadek liczby ludności. Do roku 2025 liczba
mieszkańców województwa świętokrzyskiego zmniejszy się o ponad 69 tys. w porównaniu
z rokiem 2014. Natomiast prognoza ludności dla powiatu kieleckiego na lata 2020 i 2025
według stanu z 2014 roku wskazuje na wzrost liczby ludności (wykres 4). Do 2025 roku
liczba mieszkańców powiatu wzrośnie o 6 405 osób w stosunku do roku 2014. Sytuacja
demograficzna w województwie i powiecie będzie wpływać na liczbę ludności w Gminie
Strawczyn, co powinno przełożyć się na sytuację gospodarczą gminy.
Wykres 3 Prognoza ludności w województwie świętokrzyskim na lata 2020 i 2025 (wg danych z 2014 roku)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Wykres 4 Prognoza ludności w powiecie kieleckim na lata 2020 i 2025 (wg danych z 2014 roku)
215000
214000

214471

213000
212000

211968

211000
210000
209000
208000

208066

207000
2014

2020

2025

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

2.2 Gęstość zaludnienia i ruch naturalny
Na wzrost liczby ludności w Gminie Strawczyn wpływ ma m.in. dodatni przyrost
naturalny (przyrost naturalny w przeliczeniu na 1 000 osób w 2014 roku wyniósł 5,2 – wykres
5) oraz dodatnie saldo migracji (wykres 7). Przyrost naturalny na przestrzeni lat 2008–2014
8
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ulegał wahaniom, osiągając w 2014 roku najwyższą wartość 5,2, natomiast w roku 2012
najniższą, równą 1,8. W 2014 roku współczynnik przyrostu naturalnego w Gminie Strawczyn
był znacznie wyższy od średniej dla Polski, województwa świętokrzyskiego i powiatu
kieleckiego (wykres 6).
Wykres 5 Przyrost naturalny w Gminie Strawczyn w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców
w latach 2008–2014
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Wykres 6 Przyrost naturalny w przeliczeniu na 1 000 ludności w 2014 roku – porównanie średniej dla
Polski, województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego i Gminy Strawczyn
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W analizowanych latach 2008–2013 saldo migracji w przeliczeniu na 1 000
mieszkańców w Gminie Strawczyn osiągnęło w 2009 roku najwyższą wartość równą 5,5,
natomiast rok później, w 2010 – najniższą 0,4 (wykres 7). W roku 2013 saldo migracji
wewnętrznych w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców gminy wynosiło 4,5, natomiast saldo
migracji zewnętrznych 0,1.
W Gminie Strawczyn 2013 roku saldo migracji w przeliczeniu na 1 000 osób
wynosiło 4,6 i było znacznie wyższe od salda migracji w Polsce (-0,5), w województwie
świętokrzyskim (-2,2) i powiecie kieleckim (2,2) – wykres 8.
9
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Wykres 7 Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców w Gminie Strawczyn
w latach 2008–2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Wykres 8 Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców w 2013 roku – porównanie
średniej dla Polski, województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego i Gminy Strawczyn
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

O sytuacji demograficznej świadczy również struktura ludności wg ekonomicznych
grup wieku w % ludności ogółem. W Gminie Strawczyn od kilku lat liczba ludności
w wieku produkcyjnym utrzymuje się w przedziale 63–65%, liczba ludności w wieku
przedprodukcyjnym maleje, wzrasta natomiast ilość osób w wieku poprodukcyjnym
(wykres 9). Sytuacja ta świadczy o starzejącym się społeczeństwie. Gmina Strawczyn na tle
wybranych

jednostek

terytorialnych

wyższego

rzędu

pod

względem

wskaźnika

ekonomicznych grup wieku prezentuje się znacznie lepiej. W 2014 roku zarówno liczba
osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym była znacznie wyższa niż średnia dla
Polski, województwa i powiatu. Natomiast liczba osób w wieku poprodukcyjnym była
mniejsza niż średni wskaźnik dla kraju, województwa i powiatu (wykres 10).
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Wykres 9 Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem w Gminie Strawczyn
w latach 2008–2014
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Wykres 10 Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem w 2014 roku
– porównanie średniej dla Polski, województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego i Gminy Strawczyn
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Na przestrzeni lat 2008–2014 liczba zawieranych małżeństw w gminie ulegała
zmianom (wykres 11). Najwięcej małżeństw (84) zostało zawartych w 2010 roku, zaś
najmniej (51) w 2011 roku. W 2014 roku w związek małżeński wstąpiło 56 par
i w porównaniu do 2010 roku było ich o 28 mniej.
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Wykres 11 Liczba zawartych małżeństw w Gminie Strawczyn w latach 2008–2014
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W 2014 roku w Gminie Strawczyn liczba zawartych małżeństw w przeliczeniu na
1 000 mieszkańców była wyższa od średniej krajowej, województwa świętokrzyskiego oraz
powiatu kieleckiego (wykres 12).
Wykres 12 Liczba zawartych małżeństw w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców w 2014 roku – porównanie
średniej dla Polski, województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego i Gminy Strawczyn
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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3. Strefa społeczna
3.1 Opieka zdrowotna
Na terenie Gminy Strawczyn usługi z zakresu służby zdrowia świadczy
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej nadzorujący dwa Ośrodki Zdrowia – w Strawczynie
i Oblęgorku. Zakres usług medycznych w Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na
terenie gminy świadczą lekarze rodzinni, stomatolodzy, ginekolog, neurolog, rehabilitant,
laborantka, pielęgniarki oraz higienistka szkolna. Na terenie gminy obecnie funkcjonują dwie
apteki w Strawczynie.

3.2 Opieka społeczna
Na terenie gminy w miejscowości Strawczyn funkcjonuje jeden Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej świadczący usługi w zakresie opieki społecznej. Według danych GUS
w 2013 roku 1 284 osoby w gospodarstwach domowych objęte były opieką i korzystały ze
środków pomocy społecznej. W latach 2008–2013 liczba osób w gospodarstwach domowych
korzystających ze środków pomocy społecznej w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców ulegała
wahaniom. Najwięcej osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej
pomocy społecznej w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców było w 2008 roku, zaś najmniej
w 2012. W roku 2013 wskaźnik ten wynosił 124 i był o 25 wyższy niż w roku poprzednim
(wykres 13).
Wykres 13 Osoby w gospodarstwach domowych korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej
w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców w Gminie Strawczyn w latach 2008–2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Wskaźnik

liczby

osób

w

gospodarstwach

domowych

korzystających

ze

środowiskowej pomocy społecznej w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców wynosił w Gminie
Strawczyn w 2013 roku 124. Był on wyższy od wskaźnika dla Polski (83) oraz województwa
świętokrzyskiego (111), natomiast niższy w stosunku do średniej dla powiatu kieleckiego
(133) – wykres 14.
Wykres 14 Osoby w gospodarstwach domowych korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej
w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców w 2013 roku – porównanie średniej dla Polski, województwa
świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego i Gminy Strawczyn
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W Gminie Strawczyn od 2009 roku liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali
zasiłek rodzinny w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców ulegała zmniejszeniu. W roku 2013
ich liczba spadła o 850 osób w stosunku do roku 2008 ( wykres 15).
W 2013 roku wskaźnik ilości dzieci, na które rodzice otrzymali zasiłek rodzinny
w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców Gminy Strawczyn był wyższy niż średnia dla Polski,
województwa i powiatu (wykres 16).
Wykres 15 Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny w przeliczeniu na 10 tys.
mieszkańców w Gminie Strawczyn w latach 2008–2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Wykres 16 Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny w przeliczeniu na 10 tys.
mieszkańców w 2013 roku – porównanie średniej dla Polski, województwa świętokrzyskiego,
powiatu kieleckiego i Gminy Strawczyn
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

3.3 Bezpieczeństwo
Nad bezpieczeństwem mieszkańców Gminy Strawczyn czuwa Komisariat Policji
w Strawczynie oraz 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowościach: Chełmce,
Hucisko, Oblęgorek, Promnik, Strawczyn i Strawczynek.
Zakres terytorialny Komisariatu Policji w Strawczynie obejmuje gminy: Strawczyn,
Miedziana Góra, Mniów i Łopuszno. W latach 2008–2012 obowiązywał rejestr przestępstw,
w którym nie uwzględniano miejsca ich popełnienia. Dopiero w roku 2013 wprowadzono
zmiany w rejestrze, który obecnie musi zawierać nazwę gminy i miejscowości, w której
popełniono przestępstwo.
Na terenie Gminy Strawczyn w 2014 roku liczba przestępstw ogółem spadła o 67
w porównaniu do roku poprzedniego. Zmniejszeniu uległa również liczba przestępstw
kryminalnych w gminie, natomiast wzrosła liczba przestępstw gospodarczych (wykres 17).
Wykres 17 Liczba przestępstw popełnionych w Gminie Strawczyn w latach 2013–2014

193
126

122

78

9
2013
ogółem

kryminalne

21

2014
gospodarcze

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach
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Na terenie Gminy Strawczyn w 2014 roku najczęściej popełnianymi przestępstwami
była kradzież, kradzież z włamaniem oraz uszkodzenie mienia (tabela 2). Średnia
wykrywalność przestępstw na terenie Gminy Strawczyn w roku 2014 wynosiła 62% i była
o 19% większa niż w roku 2013. Największa wykrywalność była w stosunku do bójek i pobić
oraz uszczerbku na zdrowiu. Natomiast najmniejsza przy kradzieży samochodu.
Tabela 2 Liczba podstawowych przestępstw popełnionych w Gminie Strawczyn w latach 2013–2014
Liczba popełnionych
Liczba popełnionych
przestępstw
przestępstw
Kategoria przestępstw
2013
2014
Kradzież
Kradzież z włamaniem
12
Rozbój
Bójka i pobicie
2
Uszkodzenie mienia
14
Uszczerbek na zdrowiu
7
Kradzież samochodu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach

15
11
3
10
4
1

3.4 Edukacja
Na terenie Gminy Strawczyn zlokalizowanych jest 8 punktów wychowania
przedszkolnego, oraz 1 publiczne przedszkole w miejscowości Promnik. Odsetek dzieci
objętych wychowaniem przedszkolnym w latach 2009–2011 systematycznie wzrastał, aż do
roku 2012, kiedy nastąpił spadek o 5,2% w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2013 na
terenie Gminy Strawczyn 54,4% dzieci w wieku 3–5 lat objętych było wychowaniem
przedszkolnym (wykres 18).
Wykres 18 Odsetek dzieci w wieku 3–5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w Gminie Strawczyn
w latach 2008–2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Porównując odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w 2013 roku do
średniej dla Polski (74,1%), województwa świętokrzyskiego (71%) i powiatu kieleckiego
(73,1%), Gmina Strawczyn wypada niekorzystnie (wykres 19).
Wykres 19 Odsetek dzieci w wieku 3–5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w 2013 roku
– porównanie średniej dla Polski, województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego i Gminy Strawczyn
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Polska
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Powiat kielecki
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Na terenie Gminy Strawczyn funkcjonują 4 szkoły podstawowe, które znajdują się
w miejscowościach: Chełmce, Korczyn, Niedźwiedź i Ruda Strawczyńska. Ponadto na terenie
gminy funkcjonują 3 zespoły placówek oświatowych, a każdy z nich tworzy szkoła
podstawowa i gimnazjum: Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku, Zespół Placówek
Oświatowych w Promniku i Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie.
W gminie, pomimo systematycznie rosnącej liczby ludności oraz dodatniego
przyrostu naturalnego, od 2009 roku obserwuje się spadek liczby uczniów w szkołach
podstawowych (wykres 20). Mimo tego Gmina Strawczyn pod względem liczby uczniów
w szkołach podstawowych wypada o wiele lepiej na tle średniej dla kraju, województwa
świętokrzyskiego i powiatu kieleckiego (wykres 21).
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Wykres 20 Liczba uczniów w szkołach podstawowych w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców
w Gminie Strawczyn w latach 2008–2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Wykres 21 Liczba uczniów w szkołach podstawowych w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców w 2013 roku –
porównanie średniej dla Polski, województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego i Gminy Strawczyn
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Jakość kształcenia w szkołach w gminie najlepiej opisują wyniki uzyskane ze
sprawdzianów szóstoklasistów, sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów kończących
podstawówkę. W Gminie Strawczyn w latach 2008–2014 najniższą średnią ze sprawdzianu
szóstoklasistów równą 21,84 uzyskano w 2009 roku, najwyższą natomiast w 2014 – 27,84
(wykres 22). W 2014 roku średni wynik uzyskany ze sprawdzianu na koniec szkoły
podstawowej w Gminie Strawczyn był lepszy od średniej dla Polski, województwa
świętokrzyskiego i powiatu kieleckiego (wykres 23). Ponadto w 2014 roku gmina uzyskała
najlepszy wynik pośród wszystkich gmin powiatu kieleckiego (tabela 3).
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Wykres 22 Średnie wyniki w punktach uzyskane ze sprawdzianu w 6 klasie szkoły podstawowej
w Gminie Strawczyn w latach 2008–2014 (maks. liczba punktów 40)
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Źródło: Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, www.cke.edu.pl
oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, www.oke.lodz.pl
Wykres 23 Średnie wyniki w punktach uzyskane ze sprawdzianu w 6 klasie szkoły podstawowej
w 2014 roku – porównanie średniej dla Polski, województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego
i Gminy Strawczyn (maks. liczba punktów 40)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, www.cke.edu.pl oraz
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, www.oke.lodz.pl
Tabela 3 Średnie wyniki w punktach uzyskane ze sprawdzianu w klasie 6 szkoły podstawowej
w Polsce, województwie świętokrzyskim, powiecie kieleckim oraz gminach powiatu kieleckiego
w latach 2008–2014
Średnia punktów
Jednostka terytorialna
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Polska
25,82
22,64
24,56
25,27
22,75
24,03
25,82
Województwo świętokrzyskie
25,66
22,13
24,18
24,84
22,33
23,72
25,80
Powiat kielecki
26,03
21,74
23,77
24,41
21,89
23,76
25,52
Gmina Bieliny
24,89
20,54
23,32
25,08
20,67
23,04
27,09
Miasto i Gmina Bodzentyn
24,53
19,15
23,01
22,71
20,81
21,50
23,63
Miasto i Gmina Chęciny
24,73
23,03
22,23
24,04
22,22
24,81
26,39
Miasto i Gmina Chmielnik
24,57
21,01
22,92
23,74
22,52
21,83
24,80
Miasto i Gmina Daleszyce
26,01
22,9
26,29
24,46
22,29
22,41
25,76
Gmina Górno
23,65
21,02
23,01
25,45
23,12
24,90
26,45
Gmina Łagów
22,94
22,43
21,88
22,84
18,46
22,88
26,09
Gmina Łopuszno
27,15
22,43
23,01
24,94
20,25
22,21
25,96
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Gmina Masłów
24,76
20,14
22,00
23,66
22,64
23,94
26,15
Gmina Miedziana Góra
27,62
22,49
27,21
29,22
25,34
25,80
26,78
Gmina Mniów
24,59
20,58
23,61
23,10
20,40
22,18
22,81
Gmina Morawica
26,52
22,55
25,45
24,70
22,48
24,66
25,89
Gmina Nowa Słupia
23,95
19,6
21,16
22,93
19,92
22,39
23,68
Gmina Piekoszów
25,82
23,35
24,11
25,08
21,60
24,31
25,48
Gmina Pierzchnica
25,32
19,15
22,60
22,10
21,53
23,19
21,66
Gmina Raków
25,38
21,82
22,94
22,86
19,90
18,98
21,41
Gmina Sitkówka-Nowiny
24,99
22,84
24,44
24,25
22,85
22,66
26,38
Gmina Strawczyn
27,53
21,84
24,90
24,98
23,06
26,37
27,84
Gmina Zagnańsk
24,74
22,94
24,51
24,98
23,06
25,18
26,76
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, www.cke.edu.pl oraz
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, www.oke.lodz.pl

Kolejnym wskaźnikiem opisującym poziom nauczania w Gminie Strawczyn jest
średni wynik % uzyskany ze wszystkich egzaminów gimnazjalnych w 2014 roku. Gmina
Strawczyn na tle jednostek terytorialnych wyższego rzędu wypada bardzo korzystnie.
W 2014 roku wynik egzaminu gimnazjalnego był wyższy od średniej dla Polski,
województwa i powiatu (wykres 24). W tabeli 4 zostały przedstawione średnie % wyniki
uczniów z egzaminów gimnazjalnych od 2008 do 2014 roku. Z powodu wprowadzonych
zmian w egzaminach gimnazjalnych możliwe jest porównanie jedynie między sobą osiągnięć
w latach 2009–2011 oraz 2012–2013.
Wykres 24 Średnie wyniki % ze wszystkich egzaminów gimnazjalnych w 2014 roku – porównanie średniej
dla Polski, województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego i Gminy Strawczyn
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, www.cke.edu.pl oraz
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, www.oke.lodz.pl
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Tabela 4 Średnie wyniki % ze wszystkich egzaminów gimnazjalnych w Polsce, województwie
świętokrzyskim, powiecie kieleckim i Gminie Strawczyn w latach 2008–2014
Średni wynik procentowy ze wszystkich egzaminów gimnazjalnych
w danym roku
Jednostka terytorialna
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Polska
57,82
58,89
56,08
51,40
57,20
58,00
58,60
Województwo świętokrzyskie
56,81
57,17
54,34
49,37
56,04
57,22
57,60
Powiat kielecki
54,51
54,93
52,40
48,19
54,88
56,64
56,72
Gmina Strawczyn
57,25
57,21
54,55
53,03
56,82
59,40
61,30
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, www.cke.edu.pl oraz
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, www.oke.lodz.pl
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4. Kultura czasu wolnego
4.1

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie
W Gminie Strawczyn w 2011 roku został oddany do użytku nowoczesny kompleks

sportowy pod nazwą Centrum Sportowo-Rekreacyjne OLIMPIC w Strawczynku. W skład
tego obiektu wchodzi kryta pływalnia z basenem pływackim i basenem rekreacyjnym z tzw.
dziką rzeką, biczami wodnymi i hydromasażami, basen do nauki pływania, brodzik dla dzieci,
2 baseny z jacuzzi, zjeżdżalnia rurowa zewnętrzna, sauna oraz łaźnia parowa.
Oprócz basenu Centrum posiada także stadion sportowy z pełnowymiarowym
boiskiem do piłki nożnej, z częściowo zadaszonymi trybunami na 1 148 widzów. Stadion
przystosowano również do uprawiania lekkoatletyki, w tym celu wykonano 6-torową bieżnię,
rów z wodą, skocznie do skoku o tyczce i skoku w dal, trójskoku i skoku wzwyż oraz rzutnię
do pchnięcia kulą, rzutu oszczepem, rzutu dyskiem i młotem.
Centrum to także boiska wielofunkcyjne dające możliwość do uprawiania piłki
ręcznej, piłki siatkowej i koszykówki. W skład obiektu wchodzi również kort tenisowy,
skatepark, plac zabaw, ścianka wspinaczkowa, mini golf, fitness na świeżym powietrzu oraz
ścianka do graffiti.
W pobliżu Centrum Sportowo-Rekreacyjnego powstał zbiornik wodny o charakterze
wypoczynkowo-rekreacyjnym z molo. W otoczeniu zbiornika znajduje się miejsce do
grillowania, boisko do piłki plażowej oraz brukowane ścieżki spacerowe.
Na terenie gminy infrastruktura sportowa to nie tylko Centrum Sportowo
-Rekreacyjne, ale także 8 pełnowymiarowych trawiastych boisk piłkarskich zlokalizowanych
w miejscowościach: Promnik, Strawczyn, Strawczynek, Niedźwiedź, Chełmce, Ruda
Strawczyńska, Korczyn i Oblęgorek oraz boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią
poliuretanową w Rudzie Strawczyńskiej i Korczynie. Dodatkowo przy Zespole Placówek
Oświatowych w Oblęgorku znajduje się kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią
poliuretanową do piłki nożnej, koszykowej i siatkowej. Przy Zespole Placówek Oświatowych
w Strawczynie mieści się zespół boisk „Moje boisko Orlik 2012”, w skład którego wchodzą 2
boiska – do piłki nożnej oraz wielofunkcyjne do piłki siatkowej, tenisa ziemnego i piłki
koszykowej. Natomiast w miejscowości Promnik znajduje się obiekt sportowo-rekreacyjny,
w skład którego wchodzi boisko do piłki nożnej, korty tenisowe, boisko do piłki plażowej
oraz fitness na świeżym powietrzu. Również w miejscowości Kuźniaki znajduje się boisko ze
sztuczną nawierzchnią oraz fitness na świeżym powietrzu i plac zabaw.
W miejscowościach: Chełmce, Oblęgorek, Oblęgór, Hucisko, Promnik, Korczyn
i Strawczynek zlokalizowane są świetlice wiejskie, które m.in. dają możliwość aktywnego
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spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Placówki wyposażone są w stół bilardowy
i do tenisa stołowego, piłkarzyki, cybergaja oraz liczne gry planszowe.
Świetlice wiejskie, stanowią miejsce kulturalnych i rekreacyjnych spotkań dla
młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych poprzez przystosowanie pomieszczeń do ich
potrzeb. W świetlicach organizowane są liczne warsztaty i koła zainteresowań dające
możliwość rozwoju swoich pasji i zainteresowań.
Na dzieci i młodzież w świetlicach czekają instruktorzy ds. kultury, którzy chętnie
pomagają przy zadaniach domowych oraz nauce pozalekcyjnej. Umożliwiają rozwijanie
zdolności plastycznych i manualnych swoim podopiecznym oraz organizują rajdy piesze
i spotkania z ciekawymi ludźmi. Dodatkowo na terenie Gminy Strawczyn w miejscowości
Strawczynek działa Pracowania Ceramiczna oferująca zajęcia dla dzieci i młodzieży. Od 2008
roku z inicjatywy Wójta Gminy Strawczyn działa Gminna Orkiestra Dęta ze Strawczyna3.

4.2

Najważniejsze kulturalne imprezy cykliczne
Na terenie Gminy Strawczyn znajduje się Muzeum Henryka Sienkiewicza

z zespołem parkowym w Oblęgorku. Co roku odbywa się wiele koncertów, wystaw, sesji
naukowych oraz plenerów malarskich związanych z życiem i twórczością pisarza. Jednym
z ważniejszych cyklicznych wydarzeń są koncerty pn. „Wieczory u Pana Henryka”
odbywające się w otoczeniu unikatowej przyrody i wielu cennych zabytków. Co roku
muzeum organizuje również „Literacki piknik rodzinny”, którego motywem przewodnim jest
bogata twórczość i życie Sienkiewicza.
Co roku Agroturystyczny Majątek Ziemski „Resztówka Sienkiewiczowska”
w Oblęgorku organizuje konny wyścig za lisem tzw. „Hubertus Sarmacki”. Impreza ta to nie
tylko emocje sportowe, ale także spotkanie hodowców i miłośników pięknych koni.
Gmina Strawczyn organizuje coroczne święto gminy „Strawczynada”. Program tej
imprezy co roku jest bardzo bogaty i obfituje w wiele ciekawych wydarzeń. „Strawczynada”
to nie tylko występy artystyczne, ale również emocje sportowe. Również co roku
organizowana jest impreza z okazji Dnia Dziecka obfitująca w wiele atrakcji dla
najmłodszych mieszkańców gminy.

3

Strona internetowa Samorządowego Centrum Kultury i Sportu OLIMPIC w Strawczynie,
www.olimpicstrawczyn.pl
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4.3 Sport
Dobrze rozwinięta infrastruktura sportowa na terenie Gminy Strawczyn stwarza
bardzo dobre warunki do organizowania imprez sportowych nie tylko na szczeblu lokalnym,
ale również o zasięgu ogólnopolskim. Na terenie Gminy Strawczyn w 2014 roku odbyły się
imprezy sportowe, które skierowane były nie tylko do uczniów, ale również mieszkańców
gminy. Jedną z najważniejszych imprez organizowanych od 2008 roku jest Europejski
Tydzień Sportu Gminy Strawczyn, w którym udział biorą dzieci i młodzież oraz mieszkańcy.
Uczestnicy walczą ze sobą m.in. na pływalni, boisku piłkarskim, parkiecie siatkarskim, bieżni
oraz arenie lekkoatletycznej. Dodatkowo oprócz licznych zawodów w trakcie Europejskiego
Tygodnia Sportu można skorzystać z nauki pływania, która skierowana jest głównie do
najmłodszych mieszkańców gminy.
Oprócz Europejskiego Tygodnia Sportu w 2014 roku Gmina Strawczyn po raz
kolejny gościła uczestników Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Wójta Gminy
Strawczyn po Ziemi Stefana Żeromskiego i Henryka Sienkiewicza. W wyścigu udział wzięli
mężczyźni, kobiety oraz dzieci, walcząc na jednym z trzech dystansów trasy. Ponadto
Samorządowe Centrum Kultury i Sportu Olimpic organizowało lub współorganizowało m.in.
10 Maraton Unijny, III Strawczyński Miting Lekkoatletyczny dla uczniów szkół
podstawowych, Wiosenne Zawody Pływackie, Wojewódzkie Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce
Młodzików oraz bieg niepodległościowy.
Na terenie Centrum S-R w Strawczynku odbywają się także Wojewódzkie
i Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze sprawdzające zarówno umiejętności bojowe, jak
i sprawność fizyczną strażaków.
Dodatkowo na terenie gminy odbył się: Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Wójta, Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce,
Finał Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Strawczynku, Zawody Pływackie dla
uczniów I-III klas szkół podstawowych, XXI Sportowy Turniej Miast i Gmin oraz Finał Ligii
Akademii Piłkarskiej Korona Kielce. Na terenie Gminy Strawczyn organizowane są również
zawody triatlonowe będące częścią cyklu ELEMENTAL Tri. Impreza ta skierowana jest
zarówno dla amatorów jak i wyczynowców.

4.4 Biblioteki
Na terenie Gminy Strawczyn funkcjonuje jedna gminna placówka biblioteczna
w miejscowości Strawczyn. W budynku Gminnej Biblioteki Publicznej znajduje się czytelnia
oraz sala komputerowa z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Księgozbiór biblioteki
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liczy 18 126 pozycji i każdego roku wzbogacany jest o kilkaset nowych. W bibliotece
odbywają się również lekcje biblioteczne i spotkania autorskie4.

4.5 Potencjał turystyczny i dziedzictwo kulturowe
Potencjał turystyczny Gminy Strawczyn to nie tylko bogate walory przyrodnicze
i krajobrazowe, ale również wiele cennych obiektów mających szczególną wartość
historyczną i kulturową, które zostały wpisane do rejestru zabytków Narodowego Instytutu
Dziedzictwa. Dokładny wykaz zabytków znajdujących się na terenie Gminy Strawczyn został
przedstawiony w tabeli 5.
Tabela 5 Wykaz zabytków w Gminie Strawczyn
Zabytki
Nr rej.
kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny i św. Mikołaja,
A.461/1-2 z 6.11.1947
XV–XVII w.;
i z 15.02.1967 roku
cmentarz kościelny;
Chełmce
cmentarz parafialny, 1 połowa XIX w.;
A.462 z 25.06.1992 roku
dwór, tzw. zbiór ariański, 1 połowa XVII w., 1987 r.
A.463 z 26.10.1956 roku
zespół zakładu wielkopiecowego, 1860–1870;
teren zakładu;
A/464/1-4 z 18.10.1934,
Kuźniaki
z 28.10.1971
ruiny wielkiego pieca;
i z 28.04.1984 roku
urządzenia hydrotechniczne, drewniany przelew i przepust
wody.
zespół pałacyku Henryka Sienkiewicza, obok muzeum;
A.465/1-2 z 17.12.1957,
Oblęgorek
pałacyk, 1900 r.;
z 24.04.1958, z 28.10.1971
i z 30.05.1972 roku
park XIX/XX w.
zespół dworski, 2 połowa XVIII w., XIX w.;
A.924/1-2 z 5.05.1972,
Promnik
dwór;
635 z 17.12.1957 roku
park.
kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, z 1629 roku, XIX
A.467 z 3.12.1956
Strawczyn
w., 2 połowa XX w.
i z 15.02.1967 roku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa dla woj.
świętokrzyskiego, Wykaz zabytków nieruchomych (stan z dnia 31.03.2015 r.), www.nid.pl

Miejscowość

Do najważniejszych atrakcji turystycznych gminy niewątpliwie należy Muzeum
Henryka Sienkiewicza z zespołem parkowym w Oblęgorku, Muzeum Kowalstwa
Artystycznego w Oblęgorku, zabytkowe kościoły w Strawczynie i Chełmcach, zbór ariański
w Chełmcach, młyn wodny w Bugaju, pozostałość pieca hutniczego w Kuźniakach oraz
kapliczka św. Rozalii na Perzowej Górze.
Stan turystyki na terenie Gminy Strawczyn przedstawia lista najchętniej
odwiedzanych atrakcji województwa świętokrzyskiego. Na miejscu 13. tego zestawienia
znalazło się Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, które w 2014 roku odwiedziło

4

Strona internetowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie, www.biblioteka.strawczyn.pl (inf. z dnia
10.03.2015 r.).
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59 003 turystów i w stosunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 5 648 osób. Liczbę
odwiedzających muzeum w latach 2010–2014 przedstawiono na wykresie 25.
W promieniu 30 km od gminy znajduje się wiele licznie odwiedzanych atrakcji
turystycznych powiatu kieleckiego, które mogą wpływać na wielkość ruchu turystycznego
w Gminie Strawczyn. Szczególną uwagę należy zwrócić na liczbę odwiedzających w 2014
roku m.in.: Muzeum Wsi Kieleckiej Park Etnograficzny w Tokarni (92 173 zwiedzających),
Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach (44 649 zwiedzających), Centrum Geoedukacji
w Kielcach (41 433 zwiedzających), Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach (41 155
zwiedzających), Podziemną Trasę Turystyczną na Kadzielni w Kielcach (11 879
zwiedzających), Jaskinię Raj w Gminie Chęciny (94 000 zwiedzających), Centrum Nauki
w

Podzamczu

Chęcińskim

(66

000

zwiedzających)

oraz

Zabytkową

Kamienicę

"Niemczówka” w Chęcinach (23 047 zwiedzających)5.
Wykres 25 Liczba odwiedzających Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku w latach 2010–2014

60 414

59 338

53 355

59 003

17 074
2010

2011

2012

2013

2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego (inf. z 19.03.2015 r.) oraz portalu internetowego Encyklopedia Regionów,
http://swietokrzyskie.regiopedia.pl (inf. z 19.03.2015 r.)

Na teren Gminy Strawczyn istnieją warunku do uprawiana turystyki rowerowej.
Przez Gminę Strawczyn biegnie zielony szlak rowerowy Strawczyn – Kuźniaki – Wólka
Kłucka – Hucisko – Oblęgór – Oblęgorek – Chełmce – Promnik – Strawczyn. Długość trasy
rowerowej wynosi 36 km z czego około 11 km stanowią drogi polne, szutrowe oraz dukty
leśne. Szlak prowadzi od strony północnej wzdłuż Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku
Krajobrazowego, od strony południowej przez teren Padołu Strawczyńskiego. Na Górze
Sieniawskiej znajduje się punkt widokowy wyposażony w ławeczki, wiatę, stanowisko na
rowery oraz miejsce na ognisko. Wzdłuż ścieżki zamontowane zostały tablice informacyjne
5

Strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, (inf. z 19.03.2015 r.),
www.sejmik.kielce.pl/item/43896-swietokrzyskie-atrakcje-nadal-chetnie-odwiedzane-przez-turystow?start=100.
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o atrakcjach i zabytkach gminy. Przez teren gminy przebiega również odcinek tarasy
rowerowej Green Velo będącego częścią wschodniego szlaku rowerowego.
Teren Gminy Strawczyn to także doskonałe miejsce do turystyki pieszej. Przez teren
gminy przebiegają dwa szlaki: czerwony i czarny. Szlak czerwony biegnący przez Kuźniaki –
Hutę Oblęgorską – Oblęgorek o długość 12,5 km będący fragmentem szlaku
im. E Massalskiego (Kuźniaki–Gołoszyce 100 km) oraz 2 km odcinek szlaku czarnego
Barania Góra – Oblęgorek6.
Na terenie Gminy Strawczyn bazę noclegową tworzą gospodarstwa agroturystyczne:


„Czupurek” Agata Czupryńska w Korczynie;



Turystyka wiejska w Strawczynku, Marzena Gad;



Agroturystyczny Majątek Ziemski „Resztówka Sienkiewiczowska” w Oblęgorku, Jerzy
Sienkiewicz;



Gospodarstwo agroturystyczne w Kuźniakach, Alina Kurdek;



„Bosanowa” w Oblęgorze, Marek Bosak.
Natomiast

zaplecze

gastronomiczne

tworzą

dwa

hotele

z

restauracjami:

w Strawczynku – Szafranowy Dwór oraz Zielone Zacisze – Chełmce, sieć pizzerii, barów
oraz klubo-kręgielnia.

6

Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Kielcach www.powiat.kielce.pl/star2/cieki-rowerowe/2296sciezki-rowerowe.html
27

Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Strawczyn

5. Społeczeństwo obywatelskie
5.1 Organizacje pozarządowe
Na terenie Gminy Strawczyn w 2014 roku zarejestrowanych było 29 stowarzyszeń
i organizacji społecznych. Skupiają wokół siebie ludzi mających wspólne zainteresowania
i pasje, niebędących obojętnymi wobec tego, co dzieje się w ich otoczeniu, których
aktywność dotyczy wielu różnych dziedzin7. Według danych GUS na terenie gminy od 2009
roku obserwuje się wzrost liczby fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych.
W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w gminie w 2014 roku było ich 28 (wykres 26).
Wykres 26 Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców
w Gminie Strawczyn w latach 2008–2014

16

17

2008

2009

20

20

2010

2011

27

28

2013

2014

23

2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. mieszkańców
w gminie jest mniejsza niż średnia Polski i województwa świętokrzyskiego. Natomiast
w porównaniu do powiatu kieleckiego liczba organizacji pozarządowych w Gminie
Strawczyn jest większa (wykres 27).

7

Portal informacyjny Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych Lokalnych, http://stat.gov.pl.
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Wykres 27 Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców
w 2014 roku – porównanie średniej dla Polski, województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego
i Gminy Strawczyn

33

30

Polska

Województwo
świętokrzyskie

26

28

Powiat kielecki

Gmina Strawczyn

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

5.2 Udział w wyborach
Udział w wyborach stanowi jeden z najważniejszych elementów demokracji,
również w wymiarze lokalnym. Frekwencja wyborcza świadczy o świadomości społecznej
mieszkańców. Wykorzystanie karty wyborczej jako świadomego i racjonalnego wyboru
władzy jest dowodem na istnienie silnego społeczeństwa obywatelskiego.
W wyborach samorządowych w roku 2010 i 2014 na terenie Gminy Strawczyn
udział wzięło ponad 50% osób uprawnionych do głosowania. W 2014 roku frekwencja
wyborcza na terenie gminy była wyższa od frekwencji w Polsce, województwie i powiecie
(wykres 28).
W wyborach samorządowych w 2014 roku na terenie powiatu kieleckiego najwyższa
frekwencja była w Gminie Łopuszno (72,03%), najmniejsza natomiast w Gminie Piekoszów
(31,85%). Gmina Strawczyn w powiecie kieleckim z frekwencją na poziomie 61,45% zajęła
9. miejsce (tabela 6).
Wykres 28 Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych w Polsce, województwie świętokrzyskim,
powiecie kieleckim i Gminie Strawczyn w roku 2010 i 2014

47,32

47,40

Polska

53,59

53,29

Województwo
świętokrzyskie
2010

56,48

59,80

Powiat kielecki

56,05

61,45

Gmina Strawczyn

2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej, www.pkw.gov.pl
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Tabela 6 Frekwencja w wyborach samorządowych w Polsce, województwie świętokrzyskim,
powiecie kieleckim i gminach powiatu kieleckiego w roku 2010 i 2014
Frekwencja w wyborach samorządowych
Jednostka terytorialna
2010
2014
Polska
47,32
47,40
Województwo świętokrzyskie
53,59
53,29
Powiat kielecki
56,48
59,80
Gmina Bieliny
43,38
45,60
Miasto i Gmina Bodzentyn
60,87
67,66
Miasto i Gmina Chęciny
52,09
52,48
Miasto i Gmina Chmielnik
59,45
58,51
Miasto i Gmina Daleszyce
50,35
58,55
Gmina Górno
63,66
66,13
Gmina Łagów
63,06
62,48
Gmina Łopuszno
68,37
72,03
Gmina Masłów
57,35
61,17
Gmina Miedziana Góra
47,67
57,60
Gmina Mniów
58,08
63,95
Gmina Morawica
46,90
51,52
Gmina Nowa Słupia
59,04
63,26
Gmina Piekoszów
57,31
31,85
Gmina Pierzchnica
67,11
67,80
Gmina Raków
63,52
55,73
Gmina Sitkówka-Nowiny
56,56
65,91
Gmina Strawczyn
56,05
61,45
Gmina Zagnańsk
58,43
54,19
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej, www.pkw.gov.pl

W Gminie Strawczyn w wyborach prezydenckich w 2010 roku udział wzięło
56,37% uprawnionych do głosowania. W porównaniu do jednostek samorządowych
wyższego rzędu Gmina Strawczyn wypadła bardzo korzystnie, frekwencja wyborcza była
wyższa od frekwencji w Polsce, województwie i powiecie (wykres 29). Biorąc pod uwagę
frekwencję wyborczą wśród gmin powiatu kieleckiego – Gmina Strawczyn zajęła 6. miejsce
(tabela 7).
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Wykres 29 Frekwencja w wyborach prezydenckich w Polsce, województwie świętokrzyskim,
powiecie kieleckim i Gminie Strawczyn w roku 2005 i 2010

49,74

55,31

Polska

44,93

52,83

Województwo
świętokrzyskie
2005

43,54

54,08

Powiat kielecki

45,83

56,37

Gmina Strawczyn

2010

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej, www.pkw.gov.pl
Tabela 7 Frekwencja w wyborach prezydenckich w Polsce, województwie świętokrzyskim,
powiecie kieleckim i gminach powiatu kieleckiego w roku 2005 i 2010
Frekwencja w wyborach prezydenckich
Jednostka terytorialna
2005
2010
Polska
49,74
55,31
Województwo świętokrzyskie
44,93
52,83
Powiat kielecki
43,54
54,08
Gmina Bieliny
41,15
50,46
Miasto i Gmina Bodzentyn
39,83
49,5
Miasto i Gmina Chęciny
44,14
53,48
Miasto i Gmina Chmielnik
45,06
53,45
Miasto i Gmina Daleszyce
39,62
54,04
Gmina Górno
44,83
59,68
Gmina Łagów
39,30
50,48
Gmina Łopuszno
47,42
57,11
Gmina Masłów
46,66
57,67
Gmina Miedziana Góra
46,27
55,58
Gmina Mniów
45,01
53,68
Gmina Morawica
43,46
53,96
Gmina Nowa Słupia
34,76
45,72
Gmina Piekoszów
43,91
54,81
Gmina Pierzchnica
42,36
51,67
Gmina Raków
41,05
48,85
Gmina Sitkówka-Nowiny
46,62
58,09
Gmina Strawczyn
45,83
56,37
Gmina Zagnańsk
49,00
58,57
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej, www.pkw.gov.pl

Udział w wyborach do Sejmu i Senatu w 2011 roku, zarówno w Gminie Strawczyn,
jak i w całej Polsce, w porównaniu do roku 2007 – był niższy. Frekwencja wyborcza w 2011
roku była w gminie wyższa niż w województwie świętokrzyskim i powiecie kieleckim, ale
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niższa od frekwencji w Polsce (wykres 30). W powiecie kieleckim Gmina Strawczyn
uplasowała się w pierwszej dziesiątce gmin z najwyższą frekwencją wyborczą (tabela 8).
Wykres 30 Frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu w Polsce, województwie świętokrzyskim,
powiecie kieleckim i Gminie Strawczyn w roku 2007 i 2011

53,88

48,92

Polska

47,45

43,74

Województwo
świętokrzyskie
2007

44,64

42,90

Powiat kielecki

46,31

45,15

Gmina Strawczyn

2011

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej, www.pkw.gov.pl
Tabela 8 Frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu w Polsce, województwie świętokrzyskim,
powiecie kieleckim i gminach powiatu kieleckiego w roku 2007 i 2011
Frekwencja w wyborach
do Sejmu i Senatu
Jednostka terytorialna
2007
2011
Polska
53,88
48,92
Województwo świętokrzyskie
47,45
43,74
Powiat kielecki
43,54
42,90
Gmina Bieliny
41,15
37,71
Miasto i Gmina Bodzentyn
39,83
36,42
Miasto i Gmina Chęciny
44,14
43,21
Miasto i Gmina Chmielnik
45,06
43,88
Miasto i Gmina Daleszyce
39,62
40,45
Gmina Górno
44,83
44,45
Gmina Łagów
39,30
39,15
Gmina Łopuszno
47,42
44,74
Gmina Masłów
46,66
46,91
Gmina Miedziana Góra
46,27
46,43
Gmina Mniów
45,01
39,89
Gmina Morawica
43,46
47,20
Gmina Nowa Słupia
34,76
33,20
Gmina Piekoszów
43,91
42,37
Gmina Pierzchnica
42,36
41,00
Gmina Raków
41,05
39,78
Gmina Sitkówka-Nowiny
46,62
50,43
Gmina Strawczyn
45,83
45,15
Gmina Zagnańsk
49,00
49,52
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej, www.pkw.gov.pl

W 2014 roku udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego na terenie całego
kraju był niższy niż w 2009 roku. W Gminie Strawczyn w 2014 roku frekwencja wyborcza
32
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wynosiła 14,84% i była niższa od frekwencji uzyskanej w kraju i województwie
świętokrzyskim. Natomiast w porównaniu do powiatu kieleckiego frekwencja w gminie była
nieznacznie wyższa (wykres 31).
W powiecie kieleckim Gmina Strawczyn z udziałem 14,84% osób uprawnionych do
głosowania uplasowała się na 9. miejscu (tabela 9).
Wykres 31 Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce, województwie
świętokrzyskim, powiecie kieleckim i Gminie Strawczyn w roku 2009 i 2014

24,53
16,91

Polska

21,20

15,24

Województwo
świętokrzyskie
2009

18,70

14,29

Powiat kielecki

18,59

14,84

Gmina Strawczyn

2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej, www.pkw.gov.pl
Tabela 9 Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce, województwie świętokrzyskim,
powiecie kieleckim i gminach powiatu kieleckiego w roku 2009 i 2014
Frekwencja w wyborach
do Parlamentu Europejskiego
Jednostka terytorialna
2009
2014
Polska
24,53
16,91
Województwo świętokrzyskie
21,20
15,24
Powiat kielecki
18,70
14,29
Gmina Bieliny
15,05
10,96
Miasto i Gmina Bodzentyn
17,84
11,72
Miasto i Gmina Chęciny
19,98
14,90
Miasto i Gmina Chmielnik
21,20
14,91
Miasto i Gmina Daleszyce
15,89
13,96
Gmina Górno
19,14
14,10
Gmina Łagów
17,18
11,62
Gmina Łopuszno
17,83
16,13
Gmina Masłów
27,22
16,72
Gmina Miedziana Góra
20,78
16,58
Gmina Mniów
14,45
13,70
Gmina Morawica
19,24
16,77
Gmina Nowa Słupia
12,32
9,30
Gmina Piekoszów
17,92
10,55
Gmina Pierzchnica
17,22
13,84
Gmina Raków
17,50
14,25
Gmina Sitkówka-Nowiny
23,12
17,57
Gmina Strawczyn
18,59
14,84
Gmina Zagnańsk
21,74
18,74
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej, www.pkw.gov.pl
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6. Infrastruktura techniczna
6.1 Drogi
Gmina Strawczyn pod względem warunków komunikacyjnych posiada dogodne
położenie. Przez teren gminy przebiegają dwa odcinki drogi wojewódzkiej: nr 748 Bugaj –
Ruda Strawczyńska o długości 9,3 km i nr 786 relacji Kielce–Częstochowa o długości
8,3 km. Łączna długość dróg wojewódzkich na terenie gminy wynosi około 17,6 km. Stan
techniczny tych dróg jest dobry, nawierzchnie są utwardzone i dobrze utrzymane8.
Dodatkowo teren gminy przecina 10 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości
45 km (tabela 10). Stan techniczny odcinków dróg tej kategorii jest dobry.
Tabela 10 Odcinki dróg powiatowych na terenie Gminy Strawczyn
Odcinek drogi
Długość [km]
Porzecze–Oblęgorek
2,4
Chełmce–Oblęgór–Hucisko
15,379
Promnik–Strawczynek–Widoma
6,29
Bugaj–Brynica
2,073
droga przez Korczyn
3,978
Akwizgran–Korczyn
3,531
Małogoskie–Promnik
2,4
Promnik–Hucisko
4,271
Ruda Strawczyńska – Kuźniaki
3,945
Kuźniaki–Dobrzeszów
0,8
Razem
45,067
Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Strawczyn na lata 2009–2016, Strawczyn 2008

Wewnętrzny układ komunikacyjny gminy tworzą 121 odcinki dróg gminnych
o łącznej długości 134,28 km, z czego 60,50 km zostało zmodernizowanych poprzez
położenie nawierzchni asfaltowej9.

6.2

Mieszkalnictwo
Na terenie Gminy Strawczyn wg danych GUS w 2013 roku było 2 253 budynków

mieszkalnych. Liczba nowych budynków oddanych do użytku w latach 2008–2014 podlegała
wahaniom, w 2014 roku do użytku oddano 33 budynki, w tym 27 budynków mieszkalnych
(wykres 32).

8

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych w pobliżu dróg
wojewódzkich z terenu województwa świętokrzyskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne
oddziaływanie akustyczne, część II – Drogi wojewódzkie, Kielce 2014.
9
Dane uzyskane z Urzędu Gminy Strawczyn.
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Wykres 32 Budynki nowe oddane do użytkowania w Gminie Strawczyn w latach 2008–2014
60
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Budynki ogółem
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Budynki mieszkalne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Gmina Strawczyn w porównaniu do Polski, województwa i powiatu pod względem
ilości nowych budynków oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców
w 2014 roku wypadła korzystnie. Zarówno ilość nowych budynków ogółem jak
i mieszkalnych była wyższa od średniej dla Polski i województwa świętokrzyskiego
(wykres 33).
Wykres 33 Budynki nowe oddane do użytkowania w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w 2014 roku –
porównanie średniej dla Polski, województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego i Gminy Strawczyn
38
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W Gminie Strawczyn w 2013 roku liczba mieszkań przypadająca na 1 000
mieszkańców wynosiła 242, a w latach wcześniejszych ulegała niewielkim wahaniom
(wykres 34). W porównaniu do średniej krajowej i wojewódzkiej Gmina Strawczyn wypada
niekorzystnie, ponieważ średnia liczba mieszkań jest mniejsza o ponad 100. Natomiast
w odniesieniu do powiatu kieleckiego wskaźnik ten jest niższy o 37 (wykres 35).

35

Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Strawczyn

Wykres 34 Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców w Gminie Strawczyn
w latach 2008–2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Wykres 35 Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w 2013 roku – porównanie średniej dla
Polski, województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego i Gminy Strawczyn
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w latach 2008–2013
utrzymywała się na stałym poziomie 22,6–23,1 m2/os (wykres 36). Przeciętna powierzchnia
użytkowa mieszkania na osobę w Gminie Strawczyn w 2013 roku była niższa od średniej
krajowej, wojewódzkiej i średniej dla powiatu kieleckiego (wykres 37).
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Wykres 36 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w m2 w przeliczeniu na 1 osobę w Gminie
Strawczyn w latach 2008–2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Wykres 37 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w m2 w przeliczeniu na 1 osobę w 2013 roku –
porównanie średniej dla Polski, województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego i Gminy Strawczyn
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

6.3 Gazownictwo, ciepłownictwo i energetyka
Obecnie na terenie Gminy Strawczyn nie ma sieci gazowej. Około 75% gospodarstw
domowych na terenie gminy posiada kuchenki gazowe zasilane z butli gazowych. Na tej
podstawie szacuje się, że roczne zużycie gazu w Gminie Strawczyn wynosi około 630,34 m3.
Budynki mieszkalne na terenie gminy w głównej mierze zaopatrywane są w energię
cieplną wykorzystywaną do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody ze źródeł na paliwo
stałe – pelet oraz olej opałowy. Na terenie gminy działa kilka instytucji wyposażonych we
własne źródła grzewcze. Głównie są to szkoły, w których nośnikiem ciepła jest olej opałowy
i pelet. Ponadto istnieją również cztery kotłownie olejowe, które dostarczają ciepło do:
osiemnasto-rodzinnego bloku mieszkaniowego w Promniku, Muzeum w Oblęgorku,
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie, Szkoły Podstawowej
w Niedźwiedziu, Korczynie, Rudzie Strawczyńskiej i budynku Urzędu Gminy. Obecnie na
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terenie Gminy Strawczyn ciepło w budynkach użyteczności publicznej dostarczane jest przez
systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii przede wszystkim systemy solarne oraz
pompy ciepła. Realizowane są działania mające na celu budowę instalacji fotowoltaicznych
na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach gospodarstw domowych.
Energia elektryczna do Gminy Strawczyn dostarczana jest przez dwa zakłady
energetyczne z okręgu radomsko-kieleckiego. Na terenie gminy całkowita długość linii sieci
średniego napięcia wynosi 52,35 km, natomiast długość sieci niskiego napięcia liczy
w gminie 120,9 km. Istniejąca sieć elektroenergetyczna zapewnia dostawę energii i mocy
pokrywającą aktualne zapotrzebowanie gminy. Jednakże należy spodziewać się wzrostu
poboru energii elektrycznej przez odbiorców zasilanych z sieci niskiego napięcia oraz
niewielkiego na napięciu średnim. Spowodowane to będzie m.in. wzrostem odbiorników
energii elektrycznej oraz wzrostem liczby odbiorców10.

6.4 Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Teren Gminy Strawczyn w całości jest zwodociągowany. Długość sieci
wodociągowej wg danych GUS w 2013 roku wynosiła 145 km i 2 435 przyłączy. W ramach
infrastruktury wodociągowej istnieją 3 ujęcia wody, typu studnie głębinowe i źródła
w Rudzie Strawczyńskiej, Strawczynie i Oblęgorku oraz 7 przepompowni11.
Na terenie Gminy Strawczyn od 1996 roku funkcjonuje Zakład Gospodarki
Komunalnej w Strawczynie. Zakład powołany jest do zaspokajania codziennych potrzeb
mieszkańców gminy w zakresie usług komunalnych. Do zakresu działania należy m.in.:


zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną stanowiącą mienie gminy przekazane do
eksploatacji Zakładu;



ochrona ujęć wody przed skażeniami;



współuczestnictwo w opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego gminy
i miejscowości na terenie objętym działalnością Zakładu;



podejmowanie wszelkich działań zapewniających oszczędną gospodarkę wodnościekową na terenie gminy.
Swoje zadania realizuje w szczególności poprzez:



eksploatację oczyszczalni ścieków;



eksploatację ujęć wody i sieci wodociągowej;



zapewnienie ciągłości i niezawodności usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia

10
11

Dane uzyskane z Urzędu Gminy Strawczyn.
jw.
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ścieków;


zawieranie umów z właścicielami lub użytkownikami obiektów na dostarczanie wody
i odprowadzanie ścieków.
Na koniec 2014 roku do sieci wodociągowej było podłączonych 2 513 budynków

mieszkalnych, a do sieci kanalizacyjnej 2 018 budynków mieszkalnych12.
W rozpatrywanym okresie 2008–2013 liczba osób korzystających z sieci
wodociągowej w Gminie Strawczyn utrzymywała się na poziomie 96% (wykres 38) pozostała
część korzysta z własnych studni. Porównując ten wskaźnik do średniej kraju, województwa
i powiatu, gmina pod tym względem wypada znacznie lepiej (wykres 39).
Wykres 38 Korzystający z wodociągu w % ogółu ludności w Gminie Strawczyn w latach 2008–2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Wykres 39 Korzystający z wodociągu w % ogółu ludności – porównanie średniej dla Polski,
województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego i Gminy Strawczyn w roku 2008 i 2013
47

87,0

83,2

81,8

96,2

88,0

84,8

2008
Polska

Województwo świętokrzyskie

84,3

96,7

2013
Powiat kielecki

Gmina Strawczyn

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

12

Dane uzyskane z Urzędu Gminy Strawczyn.
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Wg danych GUS w 2013 roku w Gminie Strawczyn długość sieci kanalizacyjnej
wynosiła 147 km i 1 969 przyłączy. W zakresie kanalizacji na terenie gminy w miejscowości
Strawczyn powstała oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowości dobowej 1 000
m3. W planach jest budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 1 000 m3 w Korczynie.
Na terenie gminy ścieki gromadzone były również w 191 zbiornikach bezodpływowych.
Liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej w latach 2008–2013 w Gminie
Strawczyn systematycznie wzrastała obejmując w 2013 roku ponad 62% ogółu ludności
(wykres 40). W porównaniu do średniej Polski wskaźnik ten był nieznacznie niższy,
natomiast w odniesieniu do średniej województwa świętokrzyskiego – był większy o 9,8%,
a w stosunku do powiatu kieleckiego wyższy o 22,5% (wykres 41). Ponadto część osób
korzysta z przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wykres 40 Korzystający z kanalizacji w % ogółu ludności w Gminie Strawczyn w latach 2008–2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Wykres 41 Korzystający z kanalizacji w % ogółu ludności – porównanie średniej dla Polski,
województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego i Gminy Strawczyn w roku 2008 i 2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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6.5

Gospodarka odpadami
Na terenie Gminy Strawczyn w 2013 roku wg danych GUS zebrano 479,83 ton

odpadów komunalnych zmieszanych, w tym 248,73 ton stanowiły odpady z gospodarstw
domowych. Na przestrzeni lat 2008–2013 liczba zebranych odpadów systematycznie spadała.
Jedynie w 2013 roku odnotowano nieznaczny wzrost w stosunku do roku poprzedniego
(wykres 42). W 2013 roku ilość zebranych odpadów od jednego mieszkańca gminy była
niższa od średniej dla kraju, województwa świętokrzyskiego i powiatu kieleckiego
(wykres 43).
Wykres 42 Ilość zebranych w kg zmieszanych odpadów komunalnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca
w Gminie Strawczyn w latach 2008–2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Wykres 43 Ilość zebranych w kg zmieszanych odpadów komunalnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca
w 2013 roku – porównanie średniej dla Polski, województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego
i Gminy Strawczyn
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Wszyscy mieszkańcy Gminy Strawczyn objęci są selektywną zbiórką odpadów.
Odzyskiwane odpady komunalne to przede wszystkim odpady opakowaniowe, głównie szkło
(bezbarwne i kolorowe), tworzywa sztuczne i papier. Odpady te gromadzone są w specjalnie
oznakowanych do tego celu pojemnikach oraz kolorowych workach, a po zbiórce
przekazywane są Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.
Natomiast pozostałe odpady zebrane od mieszkańców poddawane są procesowi
unieszkodliwiania na składowisku odpadów komunalnych w Promniku.
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7. Strefa gospodarcza
7.1

Przedsiębiorczość
Sytuację gospodarczą na terenie Gminy Strawczyn obrazuje najlepiej liczba

podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności, jednostek nowo
zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. ludności oraz liczba podmiotów gospodarki
narodowej w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców w wieku produkcyjnym.
W Gminie Strawczyn w 2014 roku liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON
na 10 tys. ludności wynosiła 715 i była o 147 większa niż w roku 2009 (wykres 44). Wynik
ten w 2014 roku był jednak niższy od średniej dla Polski, województwa i powiatu
(wykres 45).
Wykres 44 Podmioty wpisane do rejestru REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności w Gminie Strawczyn
w latach 2009–2014
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Wykres 45 Podmioty wpisane do rejestru REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności w 2014 roku –
porównanie średniej dla Polski, województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego i Gminy Strawczyn
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W latach 2009–2013 liczba jednostek nowo zarejestrowanych podlegała wahaniom
(wykres 46). W 2013 roku w Gminie Strawczyn działalność na 10 tys. ludności rozpoczęło 91
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przedsiębiorstw. Wskaźnik ten jest niższy o 4 punkty od średniej krajowej, natomiast
w porównaniu do województwa i powiatu jest znacznie wyższy (wykres 47).
Wykres 46 Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności
w Gminie Strawczyn w latach 2009–2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Wykres 47 Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności
w 2013 roku – porównanie średniej dla Polski, województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego
i Gminy Strawczyn
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1 000 mieszkańców w wieku
produkcyjnym między 2008–2014 ulegała wzrostowi, z wyjątkiem roku 2009, kiedy to
odnotowano spadek o 2 punkty w stosunku do roku poprzedniego (wykres 48). W 2014 roku
ich liczba wyniosła 109 jednostek i w odniesieniu do średniej Polski, województwa i powiatu
był to wynik słabszy (wykres 49).
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Wykres 48 Podmioty gospodarki narodowej w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców w wieku produkcyjnym
w Gminie Strawczyn w latach 2008–2014
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Wykres 49 Podmioty gospodarki narodowej w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców w wieku produkcyjnym
w 2013 roku – porównanie średniej dla Polski, województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego
i Gminy Strawczyn
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

7.2 Bezrobocie
Obecną sytuację na rynku pracy najlepiej odzwierciedla udział % bezrobotnych
zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. W Gminie Strawczyn w latach
2008–2014 wskaźnik ten zmniejszył się, osiągając w roku 2010 wartość najmniejszą, równą
8,2%. W latach kolejnych nastąpił wzrost, aż do roku 2014 kiedy to ponownie spadł . W 2014
roku udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
wynosił 7,6% (wykres 50).
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Wykres 50 Udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
w Gminie Strawczyn w latach 2008–2014
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Gmina Strawczyn na tle jednostek terytorialnych wyższego rzędu pod względem
udziału % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wypada
korzystnie. Wskaźnik ten jest wyższy zaledwie o 0,1% od średniej krajowej, natomiast
w porównaniu do województwa i powiatu jest niższy o prawie 2% ( wykres 51).
Wykres 51 Udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 2014
roku – porównanie średniej dla Polski, województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego
i Gminy Strawczyn
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Na terenie Gminy Strawczyn głównymi pracodawcami oprócz obiektów sektora
publicznego, jest13:


Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Promniku,



PW DEFRO w Rudzie Strawczyńskiej;



Centrum Sportowo-Rekreacyjne OLIMPIC w Strawczynku;



Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji i Terapii „Złota rybka” w Oblęgorze.

13

Dane uzyskane z Urzędu Gminy Strawczyn.
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7.3

Budżet Gminy Strawczyn
Dochody budżetu Gminy Strawczyn w 2013 roku kształtowały się na poziomie

32 481 492,88 zł i na przestrzeni lat 2008–2013 była to trzecia pod względem wielkości
wysokość dochodów gminnych. Największy dochód równy 42 214 754 zł gmina osiągnęła
w 2010 roku (wykres 52). W tym samym roku odnotowano również najwyższe dochody
gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca – 4 154 zł (wykres 53). Najmniejszy dochód gmina
miała w 2008 roku, który wynosił 23 882 782 zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca
stanowiło 2 419 zł.
Wydatki Gminy Strawczyn w 2013 roku wyniosły 32 588 856,88 zł. Najwyższe
wydatki w gminie były w 2010 roku i wynosiły ponad 58 mln zł, natomiast najmniejsze
równe 22 918 370 zł – w 2008 roku.

2008

2009

2010

dochody ogółem

2011

2012

32588856,88

32481492,88

31192546,24

32348377,24

38847398,00

34413351,90

58209948,00

42214754,00

33001286,00

30578889,00

22918370,00

23882782,00

Wykres 52 Dochody i wydatki ogółem w Gminie Strawczyn w latach 2008–2013

2013

wydatki ogółem

Źródło: Sprawozdania Gminy Strawczyn z wykonania budżetu gminy w latach 2008–2013

Sytuację finansową gminy najlepiej obrazują wskaźniki dochodów i wydatków
w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Dochody budżetu na 1 mieszkańca na przestrzeni
analizowanych lat 2008–2013 ulegały zmianom (wykres 53). W 2013 roku uzyskany dochód
w przeliczeniu na 1 osobę w Gminie Strawczyn wynosił 3 115 zł i był niższy
w porównaniu do średniego dochodu Polski, województwa świętokrzyskiego i powiatu
kieleckiego (wykres 54).
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Wykres 53 Dochody budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Gminie Strawczyn w latach 2008–2013

4154
2419

2008

3054

2009

2010

3358

3127

3115

2011

2012

2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Wykres 54 Dochody budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2013 roku – porównanie średniej dla
Polski, województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego i Gminy Strawczyn

3747

Polska

3334

3237

3115

Województwo
świętokrzyskie

Powiat kielecki

Gmina Strawczyn

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W 2008 roku suma uzyskanych dochodów własnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca
Gminy Strawczyn była najniższa i wynosiła 680 zł. Natomiast najwyższy dochód osiągnięto
w 2010 roku – 1 333 zł (wykres 55). Dochód własny na 1 mieszkańca w 2013 roku był
o 1 073 zł niższy od średniej dla Polski, o 456 zł niższy od dochodu województwa oraz o 186
zł niższy w porównaniu do średniej powiatu (wykres 56).
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Wykres 55 Dochody własne w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Gminie Strawczyn w latach 2008–2013

1333

1212

930

1107

969

680

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Wykres 56 Dochody własne w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2013 roku – porównanie średniej dla
Polski, województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego i Gminy Strawczyn

2042
1425

Polska

Województwo
świętokrzyskie

1155

969

Powiat kielecki

Gmina Strawczyn

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Od 2008 roku udział % dochodów własnych w dochodach ogółem gminy
systematycznie wzrastał osiągając w 2011 roku najwyższą wartość 36,1%. W kolejnych
latach wskaźnik ten malał, w 2013 roku wyniósł 31,1% (wykres 57). W 2013 roku średni
udział % dochodów własnych w dochodach ogółem budżetu Gminy Strawczyn był niższy od
średniej dla Polski o ponad 20%, w odniesieniu do województwa świętokrzyskiego
– o 11,6%, natomiast do powiatu 4,6% (wykres 58).
Główną przyczyną spadku udziału % dochodów własnych w dochodach ogółem od
2013 r. było zmniejszenie wpływów do budżetu z tytułu opłat środowiskowych wnoszonych
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. (w stosunku do roku 2012 kwota
zmalała o 2 247 000 zł)14

14

Dane uzyskane z Urzędu Gminy Strawczyn.
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Wykres 57 Udział % dochodów własnych w dochodach ogółem w Gminie Strawczyn w latach 2008–2013

28,1

30,4

32,1

2008

2009

2010

36,1

35,4

2011

2012

31,1

2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Wykres 58 Udział % dochodów własnych w dochodach ogółem w 2013 roku – porównanie
średniej dla Polski, województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego i Gminy Strawczyn

54,5
42,7

Polska

Województwo
świętokrzyskie

35,7

31,1

Powiat kielecki

Gmina Strawczyn

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W latach 2008–2013 podatek dochodowy od osób fizycznych liczony na
1 mieszkańca w Gminie Strawczyn ulegał wahaniom. Najwyższą wartość równą 361 zł
osiągnął w 2013 roku, zaś najniższą 275 zł w 2010 roku (wykres 59). W 2013 roku podatek
dochodowy od osób fizycznych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Gminie Strawczyn był
niższy o 364 zł od średniej dla kraju, o 137 zł od średniej wojewódzkiej oraz o 51 zł niższy
w porównaniu z powiatem (wykres 60).
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Wykres 59 Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – podatek dochodowy od osób
fizycznych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Gminie Strawczyn w latach 2008–2013

347

320

291

275

2008

2009

2010

361

312

2011

2012

2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Wykres 60 Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – podatek dochodowy od osób
fizycznych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2013 roku – porównanie średniej dla Polski,
województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego i Gminy Strawczyn

725
498

Polska

Województwo
świętokrzyskie

412

361

Powiat kielecki

Gmina Strawczyn

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W Gminie Strawczyn podatek dochodowy od osób prawnych w przeliczeniu na
1 mieszkańca od 2008 roku systematycznie spadał, aż do roku 2012, kiedy to wzrósł
w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2013 podatek dochodowy od osób prawnych
w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosił 0,84 zł (wykres 61). Gmina Strawczyn na tle
jednostek terytorialnych wyższego rzędu wypada bardzo niekorzystnie. Wskaźnik ten jest
niższy zarówno od średniej krajowej, wojewódzkiej i powiatu (wykres 62).
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Wykres 61 Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – podatek dochodowy od osób
prawnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Gminie Strawczyn w latach 2008–2013

0,86

2008

0,84
0,61

0,61

2009

2010

0,47

0,53

2011

2012

2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Wykres 62 Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – podatek dochodowy od osób
prawnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2013 roku – porównanie średniej dla Polski,
województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego i Gminy Strawczyn

54,13
25,63

Polska

Województwo
świętokrzyskie

10,57

0,84

Powiat kielecki

Gmina Strawczyn

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W analizowanym okresie od 2008 do 2013 roku wydatki ogółem w przeliczeniu na
1 mieszkańca ulegały wahaniom. W 2010 roku wydatki na 1 mieszkańca gminy były
największe i wynosiły 5 688 zł, natomiast w 2013 spadły do 3 144 zł (wykres 63) i były
o 636 zł niższe w porównaniu do średniej kraju oraz o 206 zł niższe w odniesieniu do
wydatków województwa świętokrzyskiego. Porównując gminę z powiatem kieleckim różnica
była nieznaczna i wynosiła 80 zł (wykres 64).
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Wykres 63 Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Gminie Strawczyn w latach 2008–2013

5688
3755

3191
2217

2008

2009

2010

2011

2980

3114

2012

2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (dane zaokrąglone do pełnych wartości)
Wykres 64 Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2013 roku – porównanie średniej
dla Polski, województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego i Gminy Strawczyn

3750

Polska

3320

3194

3114

Województwo
świętokrzyskie

Powiat kielecki

Gmina Strawczyn

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (dane zaokrąglone do pełnych wartości)

Wydatki bieżące w przeliczeniu na 1 mieszkańca od 2008 roku stale rosły, aż do
roku 2013, kiedy to nieznacznie spadły (wykres 65). Wzrost ten spowodowany był głównie
realizacją projektów miękkich (np. POKL, Comenius), które współfinansowane były ze
środków unijnych na lata 2007–2013. W 2013 roku wydatki bieżące na 1 mieszkańca Gminy
Strawczyn w porównaniu ze średnią Polski były niższe o 533 zł, były również niższe
w porównaniu do średniej wojewódzkiej – o 197 zł. Natomiast w odniesieniu do średniej
powiatu różnica była nieduża, wydatki gminne były niższe o 25 zł (wykres 66).
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Wykres 65 Wydatki bieżące w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Gminie Strawczyn w latach 2008–2013

1754

1962

2008

2009

2298

2010

2528

2569

2553

2011

2012

2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (dane zaokrąglone do pełnych wartości)
Wykres 66 Wydatki bieżące w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2013 roku – porównanie średniej dla
Polski, województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego i Gminy Strawczyn

3086

Polska

2750

2578

2553

Województwo
świętokrzyskie

Powiat kielecki

Gmina Strawczyn

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (dane zaokrąglone do pełnych wartości)

Ostatnią analizowaną kategorią wydatków

gminy są

wydatki

majątkowe

w przeliczeniu na 1 osobę. Suma wydatków majątkowych na przestrzeni lat 2008–2013
ulegała znacznym wahaniom. W 2008 roku wydatki te wynosiły 458 zł i do roku w 2010
wzrastały osiągając wartość 3 366 zł. W latach kolejnych spadały, aż do roku 2013, kiedy to
wzrosły do 555 zł (wykres 67). Kwota ta w odniesieniu do średniej krajowej jest niższa o 110
zł, a w odniesieniu do powiatu – niższa o 57 zł, natomiast w porównaniu do województwa
różnica jest niewielka (wykres 68).
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Wykres 67 Wydatki majątkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Gminie Strawczyn w latach 2008–2013

3366

1216

1209

458

555

407

2008
2009
2010
2011
2012
2013
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (dane zaokrąglone do pełnych wartości)
Wykres 68 Wydatki majątkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2013 roku – porównanie średniej dla
Polski, województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego i Gminy Strawczyn

665

Polska

575

612

555

Województwo
świętokrzyskie

Powiat kielecki

Gmina Strawczyn

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (dane zaokrąglone do pełnych wartości)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej
w powiecie kieleckim w 2013 roku wynosiło 78,5% i było niższe od średniego
wynagrodzenia w województwie świętokrzyskim (wykres 69).
Wykres 69 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej (Polska=100)
w województwie świętokrzyskim i powiecie kieleckim w roku 2008 i 2013

100

86,9

100
78,0

2008
Polska

86,4

78,5

2013
Województwo świętokrzyskie

Powiat kielecki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Na terenie Gminy Strawczyn w latach 2007–2013 realizowano projekty, które były
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Najwięcej projektów realizowanych było
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 39, zaś najmniej z Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej po 1 projekcie.
Wielkość pozyskanych funduszy z UE oraz wartość dofinansowania z UE
w przeliczeniu na osobę jest najlepszym wskaźnikiem obrazującym aktywność na terenie
gminy. W tabeli 11 przedstawiono dane dla gmin powiatu kieleckiego odnośnie liczby
projektów, wartości dofinansowania z UE oraz średniego dofinansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 w przeliczeniu
na 1 osobę. Na terenie Gminy Strawczyn zrealizowanych było 13 projektów, a wartość
dofinansowania na 1 mieszkańca wyniosła 5 950,75 zł. Gmina Strawczyn pośród wszystkich
gmin powiatu zajęła 3. miejsce pod względem wysokości pozyskanych środków z funduszy
unijnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca (wykres 70).
Tabela 11 Wartość dofinansowania z RPO WŚ w latach 2007–2013 w gminach powiatu kieleckiego
Wartość dofinansowania
Liczba
Wartość dofinansowania
Miejsce realizacji projektu
z UE w przeliczeniu
projektów
z UE (zł)
na 1 osobę (zł)
Gmina Bieliny
14
33 230 605,48
3 326,05
Miasto i Gmina Bodzentyn
16
18 405 723,19
1 579,08
Miasto i Gmina Chęciny
32
139 755 603,36
9 409,25
Miasto i Gmina Chmielnik
25
35 394 572,22
3 082,35
Miasto i Gmina Daleszyce
24
32 359 293,91
2 109,06
Gmina Górno
17
19 555 452,22
1 457,30
Gmina Łagów
9
7 847 276,96
1 159,47
Gmina Łopuszno
10
51 251 726,07
5 702,87
Gmina Masłów
15
15 544 977,09
1 554,19
Gmina Miedziana Góra
16
23 313 875,80
2 218,05
Gmina Mniów
12
13 761 128,49
1 475,41
Gmina Morawica
28
50 275 122,30
3 504,23
Gmina Nowa Słupia
23
6 873 501,59
7 130,19
Gmina Piekoszów
26
59 026 158,66
3 726,40
Gmina Pierzchnica
8
4 958 271,15
1 028,05
Gmina Raków
10
31753275,91
5 631,01
Gmina Strawczyn
13
60 156 103,79
5 950,75
Gmina Sitkówka-Nowiny
15
4 871 335,04
679,22
Gmina Zagnańsk
17
22 253 197,98
1 732,71
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata
2007–2013, http://rpo-swietokrzyskie.pl/mapa_dotacji/mapa/porownaniegmin (inf. z 18.03.2015 r.)
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Wykres 70 Wartość dofinansowania z RPO WŚ w latach 2007–2013 w przeliczeniu na 1 osobę w gminach
powiatu kieleckiego
Gmina Bieliny
Miasto i Gmina Bodzentyn

3 326,05
1 579,08

Miasto i Gmina Chęciny

9 409,25

Miasto i Gmina Chmielnik

3 082,35

Miasto i Gmina Daleszyce
Gmina Górno
Gmina Łagów

2 109,06
1 457,30
1 159,47

Gmina Łopuszno
Gmina Masłów

5 702,87
1 554,19

Gmina Miedziana Góra
Gmina Mniów

2 218,05
1 475,41

Gmina Morawica

3 504,23

Gmina Nowa Słupia
Gmina Pierzchnica

7 130,19
1 028,05

Gmina Piekoszów

3 726,40

Gmina Raków

5 631,01

Gmina Strawczyn
Gmina Sitkówka-Nowiny
Gmina Zagnańsk

5 950,75
679,22
1 732,71

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata
2007–2013, http://rpo-swietokrzyskie.pl/mapa_dotacji/mapa/porownaniegmin (inf. z 18.03.2015 r.)

Sytuacja gospodarcza na danym obszarze zależy do wielu czynników, jednym z nich
jest czynnik określający atrakcyjność inwestycyjną. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
określił atrakcyjność inwestycyjną: „Atrakcyjność inwestycyjna jest rozumiana jako zdolność
skłonienia do inwestycji poprzez oferowanie kombinacji korzyści lokalizacji możliwych do
osiągnięcia w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Obszary oferujące optymalną
kombinację czynników lokalizacji stwarzają zarazem najlepsze warunki dla funkcjonowania
przedsiębiorstw, czym przyciągają inwestorów”15. W tabeli 12 przedstawiono atrakcyjność
inwestycyjną województwa świętokrzyskiego w 2014 roku. Najlepszym czynnikiem
atrakcyjności inwestycyjnej województwa jest bezpieczeństwo powszechne, natomiast
najsłabszym – aktywność województwa wobec inwestorów.
15

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2014, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową,
Gdańsk 2014, str. 5.
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Tabela 12 Atrakcyjność inwestycyjna województwa świętokrzyskiego w 2014 roku
Czynniki atrakcyjności inwestycyjnej
Lokata na 16 województw w Polsce
Dostępność transportowa
12
Zasoby i koszty pracy
8
Rynek zbytu
12
Infrastruktura gospodarcza
15
Infrastruktura społeczna
9
Bezpieczeństwo powszechne
2
Aktywność województwa wobec inwestorów
16
Atrakcyjność inwestycyjna województwa
13
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2014,
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2014

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. opublikowała Raport:
Atrakcyjność inwestycyjna regionów w 2014 roku – Raport syntetyczny. Raport oceniał
powiaty i gminy, zaliczając je do klas od A do F. Najbardziej atrakcyjne miejscowości
znalazły się w klasach A i B. Podstawowymi kryteriami oceny tego raportu były: zasoby
miejsc pracy, infrastruktura techniczna, drogi, koleje oraz szanse powodzenia inwestycji, oraz
stosunek władz lokalnych i samorządowych do tych przedsięwzięć.
Wśród gmin powiatu kieleckiego do klasy A zaliczono Gminę Sitkówkę-Nowiny,
natomiast klasę B pod względem atrakcyjności inwestycyjnej uzyskały: Gmina Miedziana
Góra, Gmina Strawczyn oraz Gmina Zagnańsk.
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8. Środowisko naturalne Gminy Strawczyn
8.1 Klimat
Gmina Strawczyn położona jest w klimatycznej Krainie Gór Świętokrzyskich,
w obrębie Małopolskiego Regionu Klimatycznego16. Pogodę tego regionu kształtują masy
powietrza polarnomorskiego i podzwrotnikowego. Dominują wiatry zachodnie, południowe
oraz południowo-wschodnie. Średnia roczna ilość opadów wynosi 620 mm. Rozkład opadów
atmosferycznych w ciągu roku jest zróżnicowany. Największą wartość osiągają w miesiącach
letnich: lipiec – 90 mm, czerwiec – 79 mm, sierpień – 65 mm, co korzystnie wpływa na
wzrost roślin okopowych, ale utrudnia zbiory zbóż. Najmniejsza miesięczna ilość opadów
przypada na miesiące: luty – 38 mm, marzec – 37 mm i kwiecień – 39 mm. Średnia roczna
temperatura wynosi 7,20C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (17,70C), najzimniejszym
natomiast luty (-3,90C). Pokrywa śnieżna na terenie gminy zalega przez 123 dni, osiągając
maksymalną wartość w styczniu i lutym. Czas usłonecznienia jest zróżnicowany, minimalny
w zimie, a maksymalny latem i wynosi średnio do 7,5 h. Jest to zależne od zachmurzenia,
którego maksymalne wartości przypadają na listopad i grudzień, najniższe zaś na sierpień
i wrzesień17.
Warunki klimatyczne gminy niezbyt sprzyjają rozwojowi gospodarki rolnej
i powodują późniejsze dojrzewanie roślin. Spowodowane jest to występowaniem
przymrozków, które trwają od 18 października do około 7 maja. Okres wegetacyjny przy
opóźnionej o około dwa tygodnie wiośnie trwa 211 dni; za jego początek przyjmuje się
4 kwietnia, a za koniec 31 października18.

8.2 Gleby
Na

terenie

gminy

największą

powierzchnię

zajmują

gleby

bielicowe

i pseudobielicowe odznaczające się małą zawartością próchnicy. Gleby te wykorzystywane są
jako grunty orne i użytki zielone (III–IV klasa). Drugie miejsce pod względem powierzchni
zajmują gleby brunatne właściwe, wyługowane i kwaśne na lessach i piaskach (II–VI klasa),
które są bardzo zróżnicowane pod względem wartości użytkowej. Gleby te występują
w okolicach Oblęgorka, Oblęgora, Huciska, Kuźniaków, Strawczyna i Promnika. Na terenach
niżej położonych oraz w dolinach rzek wytworzyły się czarne ziemie zdegradowane, które
zagospodarowane są jako użytki zielone w sołectwach Korczyn, Strawczyn, Ruda

16

Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2000.
Strona internetowa Urzędu Gminy Strawczyn, www.strawczyn.pl, http://pl.climate-data.org/.
18
jw.
17
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Strawczyńska, Chełmce i Promnik. Na terenach sołectw Chełmca i Oblęgorek występują
również gleby glejowe, które wykształciły się w warunkach okresowego lub trwałego
uwilgocenia, których przydatność wzrośnie po zmeliorowaniu. W miejscach, gdzie torf zalega
na mineralnym podłożu powstały gleby murszowo-torfowe (III–VI klasy), które spotykane są
w sołectwach Małogoskie, Promnik, Korczyn, Niedźwiedź, Kuźniaki i Chełmce. Gleby
torfowe zajmują niewielki obszar w sołectwach Chełmce, Strawczyn, Kuźniaki, Korczyn,
Ruda Strawczyńska, Strawczyn i Strawczynek. Najmniejszą powierzchnię w gminie zajmują
rędziny brunatne19.
Najlepsze jakościowo grunty na terenie Gminy Strawczyn znajdują się we wschodniej
i południowej jej części, pozostałą powierzchnię zajmują grunty słabszych klas.

8.3 Surowce mineralne
Na terenie Gminy Strawczyn znajdują się liczne złoża surowców mineralnych. Złoża
te ze względu na nieopłacalność wydobycia, położenie na terenach objętych ścisłą ochroną
oraz niskie parametry geologiczno-górnicze nie przewidziane są do eksploatacji. Złoża
zalegające na terenie gminy to20:


Dolomity – skały środkowego dewonu budujące Górę Zachetną w Chełmcach.
Po przeróbce technologicznej mogą stanowić "czarny marmur"; wapienie dolomityczne
są też dobrym surowcem do produkcji kruszywa. Zasoby tego surowca szacowane są na
około 1 573 tys. ton.



Piaskowce – znajdują się w masywie Góry Kuźniackiej, Perzowej, Sieniowskiej
i Baraniej, we wzgórzach należących do Pasma Oblęgorskiego, a także w Chełmcach.
Wiśniowe i rzadsze żółte piaskowce triasowe podobne są do znanego piaskowca
tumlińskiego. Wykazują one pełną przydatność do produkcji bloków i płyt. Jednak ze
względu na ochronę środowiska nie pozwala się na ich bezustanną eksploatację.



Wapienie – powstały w okresie triasu i znajdują się na terenie wsi Strawczynek
i w rejonie przysiółka Góra oraz pomiędzy Promnikiem a Rudą Strawczyńską. Nadają się
do wykorzystania w budownictwie i drogownictwie.



Surowce ilaste – są reprezentowane przez iły triasowe, gliny i lessy zaglinione. Iły
triasowe triasu dolnego wraz z piaskowcem odsłaniają się w Paśmie Oblęgorskim. Złoża
te

19
20

nie

były

dotychczas

eksploatowane.

Gliny

zwałowe

były

wydobywane

Program Ochrony Środowiska dla gminy Strawczyn na lata 2009–2016, Strawczyn 2008.
Prognoza Oddziaływaniania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Strawczyn na lata
2009–2016, Strawczyn 2010.
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w Kuźniakach i stosowano je w hutnictwie wielkopiecowym. Lessy stanowią odrębną
grupę skał ilastych. Występują one we wschodniej części Pasma Oblęgorskiego. Są one
w znacznej części zaglinione i nadają się do produkcji kruszyw oraz cegły pełnej.
Również ten surowiec nie był eksploatowany ze względu na ochronę środowiska oraz
położenie na terenie parku krajobrazowego.


Kruszywo naturalne – występuje na obszarze całej gminy w postaci różnych rodzajów
piasku. Badania potwierdziły ich przydatność dla potrzeb budownictwa ogólnego
i drogownictwa. Są one eksploatowane ze złoża "Strawczyn", którego zasoby wynoszą
około 74 tys. ton. Złoże jest dobrej jakości i ma korzystną do eksploatacji miąższość.



Baryt – występuje w rejonie Strawczynka i Huciska. Dotychczas udokumentowano złoża
Strawczynek I o zasobach 109,5 tys. ton i Strawczynek II o zasobach 1 573 tys. ton.
Eksploatowany był do 1957 roku.

8.4 Zasoby przyrody
Gmina Strawczyn pod względem walorów przyrodniczych jest bardzo atrakcyjna. Na
terenie gminy wyznaczono różnorakie formy ochrony przyrody. Jednym z najważniejszych
obszarów chronionych jest Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy, który został
utworzony w celu ochrony unikatowych zasobów przyrodniczych regionu świętokrzyskiego
oraz licznych obiektów Staropolskiego Zagłębienia Przemysłowego ze względu na łączące na
swoim obszarze bogactwo przyrodnicze z bogactwem zasobów kulturowych. Dodatkowo na
terenie parku w granicach Gminy Strawczyn szczególnymi miejscami podlegającymi
ochronie przyrodniczej są dwa rezerwaty przyrody: „Barania Góra” i „Perzowa Góra”.
Na terenie gminy, obok istniejących rezerwatów przyrody, występują 3 obiekty
geologiczne, które uznane są za pomniki przyrody nieożywionej:


skałki św. Rozalii w Hucisku;



usypisko głazów i bloków skalnych w Kuźniakach;



odsłonięcie geologiczne na terenie złoża barytu w miejscowości Strawczynek.
Kolejną ważną formą ochrony przyrody na terenie gminy są obszary chronionego

krajobrazu: Suchedniowsko-Oblęgorski Obszar Chronionego Krajobrazu i KoneckoŁopuszański Obszar Chronionego Krajobrazu.
Suchedniowsko-Oblęgorski OChK charakteryzuje się występowaniem licznych
zabytków techniki przemysłu metalurgicznego i urządzeń hydrotechnicznych o unikalnym
w skali kraju znaczeniu naukowym, kulturowym i krajoznawczym, położonych nad rzekami
Bobrza, Kamionka i Łośna.
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Natomiast Konecko-Łopuszański OChK posiada duże kompleksy leśne o charakterze
naturalnym, reprezentowanym przez wielogatunkowe drzewostany z przewagą jodły i sosny,
z domieszką dębu i świerku, buku i grabu. W środkowej i południowej części występują łąki
wilgotne oraz duże obszary torfowisk niskich i przejściowych.
Ponadto na terenach wsi Strawczyn, na obszarze otuliny SuchedniowskoOblęgorskiego Parku Krajobrazowego, będącego Suchedniowsko-Oblęgorskim Obszarem
Chronionego Krajobrazu położony jest użytek ekologiczny „Śródleśne oczko wodne”.
Na terenie Gminy Strawczyn występują również obszary należące do sieci Natura
2000, takie jak:


Specjalny Obszar Ochrony Lasy Suchedniowskie (kod PLH260010);



Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dolina Bobrzy (kod PLH260014).
Oprócz ww. form ochrony przyrody na terenie Gminy Strawczyn znajduje się

fragment obszaru węzłowego krajowej sieci ekologicznej EKONET-PL o randze
międzynarodowej (31M Świętokrzyski). Obszar ten bezpośrednio łączy się z obszarem
o randze krajowej (20K Cisowsko-Orłowińskim) oraz z korytarzami o randze krajowej (62K
Garbu Gielniowskiego, 60K Małogoski, 63K Nidy)21.

21

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strawczyn na lata
2009–2016.
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9. Porównanie
Gminy
Strawczyn
do
Polski,
świętokrzyskiego i innych jednostek samorządu
z powiatu kieleckiego

województwa
terytorialnego

W tabelach od 13 do 24 Gmina Strawczyn została przedstawiona w zestawieniu
z gminami powiatu kieleckiego, powiatem kieleckim, województwem świętokrzyskim
i Polską. Przedstawione dane odnoszą się m.in. do struktury ludności oraz sytuacji finansowej
gminy. Gmina Strawczyn jest piętnastą co do wielkości gminą powiatu kieleckiego oraz
szóstą pod względem gęstości zaludnienia w stosunku do pozostałych gmin z terenu powiatu.
Tabela 13 Powierzchnia terenu i gęstość zaludnienia – porównanie jednostek samorządu terytorialnego
Gęstość zaludnienia
Powierzchnia
Jednostka terytorialna
na 1 km2
ha
km2
Polska
31 267 967
312 679
123
Województwo świętokrzyskie
Powiat kielecki

1171050
224607

11711
2246

108
93

Gmina Strawczyn
Gmina Bieliny

8626
8809

86
88

122
115

Miasto i Gmina Bodzentyn
Miasto i Gmina Chęciny

16032
12728

160
127

73
118

Miasto i Gmina Chmielnik

14219

142

81

Miasto i Gmina Daleszyce
Gmina Górno

22218
8326

222
83

70
167

Gmina Łagów
Gmina Łopuszno

11303
17681

113
177

61
51

Gmina Masłów

8627

86

123

Gmina Miedziana Góra
Gmina Mniów

7111
9521

71
95

157
98

Gmina Morawica
Gmina Nowa Słupia

14045
8594

140
86

111
112

Gmina Piekoszów
Gmina Pierzchnica

10250
10460

103
105

158
46

Gmina Raków

19109

191

30

Gmina Sitkówka-Nowiny
4560
46
Gmina Zagnańsk
12487
125
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Tabela 14 Liczba ludności – porównanie jednostek samorządu terytorialnego
Liczba ludności
Jednostka terytorialna
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Polska
38135876 38167329 38529866 38538447 38533299 38495659
Województwo świętokrzyskie 1272784 1270120 1282546 1278116 1273995 1268239
Powiat kielecki
200623
201643
205475
206261
207085
207588
Gmina Strawczyn
9983
10063
10166
10254
10288
10346
Gmina Bieliny
9907
9910
10114
10135
10131
10149
Miasto i Gmina Bodzentyn
11593
11660
11810
11789
11749
11729
Miasto i Gmina Chęciny
14808
14817
15111
15082
15136
15082
Miasto i Gmina Chmielnik
11543
11531
11547
11601
11572
11566
Miasto i Gmina Daleszyce
15084
15189
15463
15516
15534
15556
Gmina Górno
13200
13292
13509
13605
13710
13770
Gmina Łagów
6817
6772
7010
7000
7018
6978
Gmina Łopuszno
9005
9007
9060
9059
9080
9038
Gmina Masłów
9751
9848
10324
10381
10468
10468
Gmina Miedziana Góra
10257
10342
10674
10782
10949
11074
Gmina Mniów
9272
9287
9393
9399
9387
9346
Gmina Morawica
13897
14149
14634
14910
15129
15373
Gmina Nowa Słupia
9588
9644
9821
9748
9708
9673
Gmina Piekoszów
15635
15738
15857
15966
16146
16284
Gmina Pierzchnica
4815
4831
4814
4812
4836
4814
Gmina Raków
5644
5647
5869
5830
5797
5762
Gmina Sitkówka-Nowiny
7047
7119
7420
7492
7531
7587
Gmina Zagnańsk
12777
12797
12879
12900
12916
12993
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

2014
38478602
1263176
208066
10453
10171
11697
15022
11477
15625
13881
6922
9043
10565
11182
9355
15603
9636
16286
4821
5729
7651
12947
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Struktura ludności wg ekonomicznych grup wieku omówiona została w rozdziale
drugim, charakteryzującym szczegółowo sytuację demograficzną gminy. Na podstawie
danych przedstawionych w tabeli 15 możemy zaobserwować że Gmina Strawczyn jest jedną
z „młodszych” gmin powiatu kieleckiego: liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym jest
wyższa jedynie w dwóch innych gminach, również tylko w dwóch gminach jest mniejsza
liczba ludności w wieku poprodukcyjnym.
Tabela 15 Ludność wg ekonomicznych grup wieku [%] – porównanie jednostek samorządu terytorialnego
Ludność w wieku
Ludność w wieku
Ludność w wieku
przedprodukcyjnym
produkcyjnym
poprodukcyjnym
Jednostka terytorialna
2008
2014
2008
2014
2008
2014
Polska
19,3
18,0
64,5
63,0
16,2
19,0
Województwo świętokrzyskie
19,0
17,0
63,4
62,6
17,7
20,4
Powiat kielecki
22,2
19,6
63,5
64,7
14,3
15,8
Gmina Strawczyn
24,5
21,2
63,6
65,5
12,0
13,2
Gmina Bieliny
24,3
21,8
63,1
64,1
12,6
14,0
Miasto i Gmina Bodzentyn
21,1
18,6
62,1
64,2
16,8
17,2
Miasto i Gmina Chęciny
20,9
18,6
64,7
64,3
14,3
17,1
Miasto i Gmina Chmielnik
21,1
18,5
61,8
62,5
17,2
19,1
Miasto i Gmina Daleszyce
22,8
19,5
64,3
65,9
12,9
14,6
Gmina Górno
24,4
21,5
64,6
65,8
11,0
12,7
Gmina Łagów
22,6
18,8
59,9
63,6
17,5
17,6
Gmina Łopuszno
23,0
20,0
61,7
63,0
15,3
16,9
Gmina Masłów
22,1
19,5
65,6
66,5
12,4
14,0
Gmina Miedziana Góra
21,2
20,0
66,1
66,0
12,7
14,0
Gmina Mniów
23,3
20,8
62,5
64,3
14,2
15,0
Gmina Morawica
22,9
21,6
65,3
65,4
11,8
13,0
Gmina Nowa Słupia
20,0
16,4
61,6
64,1
18,4
19,6
Gmina Piekoszów
23,1
20,3
64,1
65,5
12,7
14,2
Gmina Pierzchnica
21,8
19,3
59,4
62,4
18,7
18,4
Gmina Raków
20,9
17,4
59,1
61,9
20,0
20,8
Gmina Sitkówka-Nowiny
20,8
19,6
65,6
63,6
13,6
16,8
Gmina Zagnańsk
19,4
16,5
64,0
65,1
16,6
18,3
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Bezrobocie na terenie powiatu kieleckiego jest bardzo zróżnicowane. Najwięcej
bezrobotnych w wieku produkcyjnym w 2014 było w Gminie Mniów (11,0%), najmniej
natomiast w Gminie Morawica (6,9%). Na terenie powiatu tylko w Gminie Morawica
wskaźnik

bezrobocia

jest

niższy niż

średnia

krajowa,

wojewódzka

i

powiatu.

W powiecie kieleckim Gmina Strawczyn w 2014 roku z bezrobociem na poziomie 7,6%
zajmowała 4. miejsce.
Tabela 16 Udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym –
porównanie jednostek samorządu terytorialnego
Udział [%] bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności
w wieku produkcyjnym
Jednostka terytorialna
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Polska

6,0

7,7

7,9

8,0

8,7

8,8

7,5

Województwo świętokrzyskie

9,6

10,4

10,1

10,3

10,8

11,3

9,5

Powiat kielecki

11,2

10,5

10,0

9,9

10,6

11,2

9,0

Gmina Strawczyn

9,0

8,7

8,2

8,5

9,4

9,4

7,6

Gmina Bieliny

10,6

9,4

9,3

9,8

11,7

11,1

9,5

Miasto i Gmina Bodzentyn

11,4

11,1

12,4

11,4

12,2

12,7

10,7

Miasto i Gmina Chęciny

12,3

13,6

9,4

9,3

11,0

11,6

8,2

Miasto i Gmina Chmielnik

14,1

13,2

14,6

13,9

13,1

14,8

11,1

Miasto i Gmina Daleszyce

12,5

11,2

10,2

9,9

10,8

11,4

9,7

Gmina Górno

10,6

9,9

9,4

9,4

10,2

9,7

8,5

Gmina Łagów

12,6

9,0

8,7

9,0

8,8

11,2

8,9

Gmina Łopuszno

11,9

11,3

11,1

11,7

11,5

12,7

8,9

Gmina Masłów

8,0

7,8

7,5

7,9

9,0

9,1

7,4

Gmina Miedziana Góra

9,1

8,7

9,6

8,7

9,5

9,8

8,0

Gmina Mniów

18,1

17,7

14,5

13,2

13,0

13,6

11,9

Gmina Morawica

7,2

7,0

6,7

7,5

7,7

8,6

6,9

Gmina Nowa Słupia

14,3

11,7

10,7

10,6

11,2

13,7

10,1

Gmina Piekoszów

10,4

10,0

9,8

9,4

10,2

10,8

9,1

Gmina Pierzchnica

12,7

12,6

12,8

12,5

12,4

13,1

10,6

Gmina Raków

14,7

14,0

11,8

13,0

11,4

13,1

8,3

Gmina Sitkówka-Nowiny

8,5

8,2

9,0

9,1

10,0

10,3

7,5

10,9

10,9

8,9

Gmina Zagnańsk
9,7
8,4
9,0
8,5
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Na terenie powiatu kieleckiego, w gminach: Bodzentyn, Chmielnik, Morawica,
Zagnańsk i Strawczyn średni wydatek na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska
w przeliczeniu na 1 mieszkańca był wyższy od średniej krajowej, wojewódzkiej i powiatu.
Gmina Strawczyn pod względem wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę
środowiska w przeliczeniu na 1 mieszkańca uplasowała się na 5. miejscu pośród wszystkich
gmin powiatu kieleckiego. Wskaźnik ten jest wyższy od średniej dla kraju, województwa
i powiatu.
Tabela 17 Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w przeliczeniu na 1 mieszkańca –
porównanie jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska
w przeliczeniu na 1 mieszkańca
Jednostka terytorialna
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Polska
206
243
257
242
230
264
Województwo świętokrzyskie
151
185
307
292
217
228
Powiat kielecki
112
190
225
310
199
185
Gmina Strawczyn
118
115
292
318
299
296
Gmina Bieliny
60
72
69
104
90
137
Miasto i Gmina Bodzentyn
132
148
363
386
328
390
Miasto i Gmina Chęciny
141
218
195
154
141
127
Miasto i Gmina Chmielnik
314
335
306
617
399
304
Miasto i Gmina Daleszyce
127
136
211
247
147
174
Gmina Górno
46
58
67
67
56
87
Gmina Łagów
53
68
75
104
156
198
Gmina Łopuszno
96
236
158
132
154
103
Gmina Masłów
48
49
75
70
94
75
Gmina Miedziana Góra
103
794
472
537
243
103
Gmina Mniów
107
47
53
62
70
124
Gmina Morawica
114
409
833
1506
471
357
Gmina Nowa Słupia
68
75
79
85
185
90
Gmina Piekoszów
92
158
102
176
86
61
Gmina Pierzchnica
106
103
108
132
113
135
Gmina Raków
55
105
82
55
76
88
Gmina Sitkówka-Nowiny
157
145
157
202
284
256
Gmina Zagnańsk
120
149
203
248
259
329
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (dane zaokrąglone do pełnych wartości)
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Tabela 18 prezentuje wydatki na pomoc społeczną w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
Pośród wszystkich gmin powiatu kieleckiego Gmina Strawczyn zajęła w 2013 roku 14.
miejsce na 19. pod względem środków przeznaczanych na pomoc społeczną, co świadczy
o korzystnej sytuacji mieszkańców gminy. Średnia wartość wydatkowanych środków jest
niższa od średniej dla Polski, województwa świętokrzyskiego i powiatu kieleckiego.
Tabela 18 Wydatki na pomoc społeczną w przeliczeniu na 1 mieszkańca – porównanie jednostek
samorządu terytorialnego
Wydatki na pomoc społeczną w przeliczeniu na 1 mieszkańca
Jednostka terytorialna
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Polska
458
473
528
522
502
520
Województwo świętokrzyskie
511
543
715
637
596
611
Powiat kielecki
468
500
551
559
515
525
Gmina Strawczyn
457
523
592
582
458
454
Gmina Bieliny
555
628
635
695
575
571
Miasto i Gmina Bodzentyn
422
430
448
491
520
487
Miasto i Gmina Chęciny
405
421
456
468
472
448
Miasto i Gmina Chmielnik
497
551
636
688
652
672
Miasto i Gmina Daleszyce
434
472
550
544
511
517
Gmina Górno
606
636
712
685
594
590
Gmina Łagów
572
598
664
718
685
674
Gmina Łopuszno
487
509
554
622
559
559
Gmina Masłów
448
448
508
483
452
518
Gmina Miedziana Góra
366
382
508
458
381
382
Gmina Mniów
545
618
681
745
640
634
Gmina Morawica
429
484
489
427
400
436
Gmina Nowa Słupia
545
553
587
599
577
604
Gmina Piekoszów
457
448
502
497
436
436
Gmina Pierzchnica
578
550
647
725
716
703
Gmina Raków
508
524
536
564
567
611
Gmina Sitkówka-Nowiny
392
472
528
508
531
675
Gmina Zagnańsk
347
412
410
419
382
397
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (dane zaokrąglone do pełnych wartości)
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W tabelach 19 i 20 zaprezentowane zostały dochody stanowiące podatek od
nieruchomości oraz środków transportowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Na terenie
Gminy Strawczyn podatek od nieruchomości na 1 mieszkańca w 2013 roku wynosił 241 zł,
co dawało gminie 9. miejsce w powiecie kieleckim. Wielkość ta była niższa od średniej
krajowej, wojewódzkiej i powiatu. Podatek od środków transportowych w przeliczeniu na
1 mieszkańca na terenie Gminy Strawczyn był równy średniej krajowej, ale niższy od średniej
dla województwa i powiatu.
Tabela 19 Dochody podatkowe – podatek od nieruchomości w przeliczeniu na 1 mieszkańca – porównanie
jednostek samorządu terytorialnego
Dochody podatkowe – podatek od nieruchomości w przeliczeniu na
1 mieszkańca
Jednostka terytorialna
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Polska
353
372
392
422
457
487
Województwo świętokrzyskie
276
287
296
317
348
384
Powiat kielecki
225
231
244
257
293
334
Gmina Strawczyn
118
144
152
177
209
241
Gmina Bieliny
43
33
59
66
63
52
Miasto i Gmina Bodzentyn
103
107
103
112
122
219
Miasto i Gmina Chęciny
194
221
232
242
269
283
Miasto i Gmina Chmielnik
243
254
267
277
339
313
Miasto i Gmina Daleszyce
187
195
205
203
216
254
Gmina Górno
90
108
107
112
132
138
Gmina Łagów
67
69
74
85
217
297
Gmina Łopuszno
82
78
79
81
80
79
Gmina Masłów
273
292
300
320
367
386
Gmina Miedziana Góra
157
162
156
174
194
215
Gmina Mniów
61
59
61
68
84
130
Gmina Morawica
331
326
338
367
444
516
Gmina Nowa Słupia
77
75
74
86
92
105
Gmina Piekoszów
243
246
282
298
294
373
Gmina Pierzchnica
189
183
190
192
193
224
Gmina Raków
114
127
120
125
136
230
Gmina Sitkówka-Nowiny
1947
1921
1989
2065
2334
2514
Gmina Zagnańsk
167
169
192
182
206
231
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (dane zaokrąglone do pełnych wartości)
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Tabela 20 Dochody podatkowe – podatek od środków transportowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca –
porównanie jednostek samorządu terytorialnego
Dochody podatkowe – podatek od środków transportowych
w przeliczeniu na 1 mieszkańca
Jednostka terytorialna
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Polska
22
22
22
23
24
24
Województwo świętokrzyskie
22
22
23
24
25
25
Powiat kielecki
23
25
27
29
32
31
Gmina Strawczyn
19
19
26
26
26
24
Gmina Bieliny
37
37
38
48
53
54
Miasto i Gmina Bodzentyn
18
18
20
18
28
24
Miasto i Gmina Chęciny
30
41
43
48
59
50
Miasto i Gmina Chmielnik
14
15
20
20
21
21
Miasto i Gmina Daleszyce
20
18
20
20
27
21
Gmina Górno
28
29
39
39
39
39
Gmina Łagów
13
16
15
19
23
24
Gmina Łopuszno
37
38
40
43
44
50
Gmina Masłów
9
13
15
15
21
20
Gmina Miedziana Góra
33
29
34
34
38
36
Gmina Mniów
13
14
13
14
18
20
Gmina Morawica
35
36
38
42
45
46
Gmina Nowa Słupia
8
9
10
10
12
11
Gmina Piekoszów
24
28
33
33
32
30
Gmina Pierzchnica
23
18
21
28
25
25
Gmina Raków
11
8
8
11
14
13
Gmina Sitkówka-Nowiny
53
50
46
37
36
32
Gmina Zagnańsk
17
18
18
20
22
21
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (dane zaokrąglone do pełnych wartości)
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W tabelach 21 i 22 przedstawiono udział w podatkach stanowiących dochody
budżetu państwa będący odpowiednio: podatkiem dochodowym od osób fizycznych
w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych
w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
W powiecie kieleckim Gmina Strawczyn zajmuje 10. miejsce pod względem
wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych w przeliczeniu na 1 mieszkańca,
w porównaniu do średniej krajowej podatek ten jest dwa razy mniejszy. Znacznie gorzej
wygląda sytuacja gminy pod względem podatku od osób prawnych, który w 2013 roku
w Gminie Strawczyn wyniósł 0,84 zł i był ponad 60 razy niższy niż średnia krajowa.
Tabela 21 Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – podatek dochodowy od osób
fizycznych w przeliczeniu na 1 mieszkańca – porównanie jednostek samorządu terytorialnego
Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa podatek
dochodowy od osób fizycznych w przeliczeniu na 1 mieszkańca
Jednostka terytorialna
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Polska
645
611
603
657
687
725
Województwo świętokrzyskie
415
387
389
440
466
498
Powiat kielecki
285
270
273
323
353
412
Gmina Strawczyn
320
291
275
347
312
361
Gmina Bieliny
179
165
194
225
294
307
Miasto i Gmina Bodzentyn
220
182
178
212
243
281
Miasto i Gmina Chęciny
352
338
339
396
395
475
Miasto i Gmina Chmielnik
216
180
193
246
271
306
Miasto i Gmina Daleszyce
266
246
254
307
369
414
Gmina Górno
219
185
204
254
286
328
Gmina Łagów
141
117
128
162
207
241
Gmina Łopuszno
223
174
180
199
228
269
Gmina Masłów
420
443
432
474
523
560
Gmina Miedziana Góra
404
374
356
414
440
531
Gmina Mniów
163
133
152
178
208
532
Gmina Morawica
416
516
446
481
539
587
Gmina Nowa Słupia
235
227
235
298
338
358
Gmina Piekoszów
298
262
312
381
382
448
Gmina Pierzchnica
160
135
164
213
244
252
Gmina Raków
185
159
161
196
204
226
Gmina Sitkówka-Nowiny
411
417
387
457
488
551
Gmina Zagnańsk
387
345
358
430
463
492
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (dane zaokrąglone do pełnych wartości)
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Tabela 22 Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – podatek dochodowy od osób
prawnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca – porównanie wybranych jednostek samorządu terytorialnego
Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa podatek
dochodowy od osób prawnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca
Jednostka terytorialna
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Polska
68,73
60,35
52,57
59,17
58,43
54,13
Województwo świętokrzyskie
44,45
42,36
26,92
32,36
26,92
25,63
Powiat kielecki
18,31
15,65
11,59
16,44
10,60
10,57
Gmina Strawczyn
0,86
0,61
0,61
0,47
0,53
0,84
Gmina Bieliny
0,80
0,76
0,82
1,09
0,68
0,59
Miasto i Gmina Bodzentyn
7,10
3,64
2,05
0,28
-0,18
0,37
Miasto i Gmina Chęciny
9,79
10,10
5,78
7,42
7,02
3,29
Miasto i Gmina Chmielnik
3,10
1,18
4,18
13,04
15,31
7,59
Miasto i Gmina Daleszyce
3,73
2,65
3,93
3,13
2,78
4,70
Gmina Górno
1,72
1,34
2,51
2,07
0,88
0,41
Gmina Łagów
4,54
6,37
0,83
-0,40
1,50
2,02
Gmina Łopuszno
1,82
1,54
1,97
0,67
1,57
2,21
Gmina Masłów
4,95
5,98
7,67
4,04
19,58
-0,57
Gmina Miedziana Góra
6,20
9,49
0,82
0,98
0,69
0,96
Gmina Mniów
3,49
0,39
1,14
0,27
0,40
0,75
Gmina Morawica
19,16
23,94
8,21
8,46
8,33
3,21
Gmina Nowa Słupia
3,05
1,43
1,95
3,16
1,14
2,28
Gmina Piekoszów
33,42
24,60
36,85
44,64
22,00
24,68
Gmina Pierzchnica
1,70
1,65
1,41
3,52
5,78
7,52
Gmina Raków
0,35
0,10
0,52
0,51
0,49
0,78
Gmina Sitkówka-Nowiny
298,98
252,17
153,85
266,42
127,48
168,64
Gmina Zagnańsk
14,74
9,21
8,88
6,87
9,42
9,21
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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W tabelach 23 i 24 przedstawiona została wielkość subwencji ogółem oraz subwencji
oświatowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Subwencja w Gminie Strawczyn jest większa od
średniej krajowej, wojewódzkiej i powiatu. Wysoka subwencja negatywnie obrazuje sytuację
gospodarczą gminy.
Tabela 23 Subwencja ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca – porównanie jednostek
samorządu terytorialnego
Subwencja ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca
Jednostka terytorialna
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Polska
790
872
895
928
984
996
Województwo świętokrzyskie
874
971
997
1018
1060
1072
powiat kielecki
1083
1175
1190
1207
1242
1237
Gmina Strawczyn
1136
1210
1220
1246
1342
1267
Gmina Bieliny
1362
1512
1550
1612
1562
1575
Miasto i Gmina Bodzentyn
1224
1327
1295
1328
1412
1457
Miasto i Gmina Chęciny
833
910
927
942
973
986
Miasto i Gmina Chmielnik
1068
1209
1287
1326
1325
1241
Miasto i Gmina Daleszyce
1130
1180
1253
1258
1288
1280
Gmina Górno
1167
1276
1331
1307
1341
1351
Gmina Łagów
1379
1570
1532
1500
1523
1504
Gmina Łopuszno
1391
1580
1542
1504
1532
1565
Gmina Masłów
725
794
765
704
716
755
Gmina Miedziana Góra
910
1042
989
1026
1113
1104
Gmina Mniów
1339
1555
1619
1651
1680
1659
Gmina Morawica
813
807
835
857
927
941
Gmina Nowa Słupia
1285
1384
1387
1403
1486
1474
Gmina Piekoszów
903
932
994
1069
992
990
Gmina Pierzchnica
1230
1364
1403
1457
1479
1512
Gmina Raków
1345
1454
1402
1409
1490
1526
Gmina Sitkówka-Nowiny
932
909
875
927
1132
1065
Gmina Zagnańsk
990
1048
1039
1054
1058
1046
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (dane zaokrąglone do pełnych wartości)
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Tabela 24 Subwencja oświatowa w przeliczeniu na 1 mieszkańca – porównanie jednostek
samorządu terytorialnego
Subwencja oświatowa w przeliczeniu na 1 mieszkańca
Jednostka terytorialna
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Polska

625

673

700

738

789

798

Województwo świętokrzyskie

626

677

706

738

773

779

Powiat kielecki

713

751

769

798

847

839

Gmina Strawczyn

707

747

808

837

903

858

Gmina Bieliny

764

831

851

932

957

945

Miasto i Gmina Bodzentyn

727

726

722

746

799

809

Miasto i Gmina Chęciny

590

635

638

683

725

715

Miasto i Gmina Chmielnik

655

719

774

828

848

825

Miasto i Gmina Daleszyce

683

723

742

774

812

788

Gmina Górno

700

736

772

757

821

815

Gmina Łagów

797

852

891

902

944

957

Gmina Łopuszno

813

913

864

834

862

850

Gmina Masłów

556

570

573

581

611

613

Gmina Miedziana Góra

633

717

703

741

789

818

Gmina Mniów

744

821

862

899

942

893

Gmina Morawica

757

770

798

824

893

912

Gmina Nowa Słupia

779

815

846

864

943

925

Gmina Piekoszów

714

747

797

868

905

939

Gmina Pierzchnica

735

753

781

838

876

905

Gmina Raków

786

779

752

777

828

796

Gmina Sitkówka-Nowiny

932

909

875

927

1083

1010

Gmina Zagnańsk
692
703
713
709
740
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (dane zaokrąglone do pełnych wartości)
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Wnioski z analizy Gminy Strawczyn
1. W Gminie Strawczyn następuje systematyczny wzrost liczby ludności, na który wpływ
ma dodatni przyrost naturalny oraz dodatnie saldo migracji. Pomimo korzystnej sytuacji
demograficznej

na

terenie

gminy

następuje

spadek

liczby

osób

w

wieku

przedprodukcyjnym, a wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Sytuacja ta
świadczy o starzeniu się społeczeństwa, co w dłuższej perspektywie czasu będzie
wpływać niekorzystnie na gospodarkę gminy.
2. Zmniejszający się udział osób w wieku przedprodukcyjnym odzwierciedla się
w systematycznie spadającej liczbie dzieci w szkołach podstawowych na terenie gminy.
3. W celu poprawy sytuacji demograficznej w Gminie Strawczyn należy stworzyć
odpowiednie warunki zachęcające mieszkańców do zamieszkania na terenie gminy.
Działaniami tymi może być tworzenie atrakcyjniej oferty mieszkaniowej dla młodych
rodziców oraz pomoc i wsparcie przy powrocie rodziców do pracy poprzez zapewnienie
dzieciom miejsc w przedszkolach oraz utworzenie placówki opieki żłobkowej.
4. Gmina Strawczyn posiada bardzo korzystne położenie. Oddalona jest o 20 km od stolicy
województwa Kielc, przy drodze wojewódzkiej relacji Kielce–Częstochowa. Stwarza to
młodym mieszkańcom gminy możliwość podejmowania nauki oraz pracy na terenie
Miasta Kielce.
5. Nowo zarejestrowane podmioty gospodarcze oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej
i mieszkaniowej gminy powinny przyczynić się w dłuższej perspektywie czasu do
wzrostu dochodów własnych w dochodach ogółem co z kolei wpłynie na sytuację
finansową gminy.
6. Sytuacja na rynku pracy w Gminie Strawczyn jest lepsza niż w powiecie kieleckim
i województwie świętokrzyskim. Do największych pracodawców na terenie gminy należy
zaliczyć: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Promniku, PW DEFRO
w Rudzie Strawczyńskiej, Centrum Sportowo-Rekreacyjne OLIMPIC w Strawczynku
oraz Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji i Terapii „Złota rybka” w Oblęgorze.
7. Gmina Strawczyn posiada potencjał w postaci młodych mieszkańców, przejawiający się
wysokimi wynikami ze sprawdzianu szóstoklasistów oraz egzaminów gimnazjalnych.
W 2014 roku wyniki z egzaminów po szkole podstawowej oraz testów gimnazjalnych
były wyższe od średniej dla Polski, województwa świętokrzyskiego i powiatu
kieleckiego.
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8. Do rozwoju społeczno-gospodarczego gminy przyczynia się również realizacja projektów
dofinansowanych z funduszy unijnych. W latach 2007–2013 na terenie Gminy Strawczyn
zrealizowano 13 projektów z RPO WŚ, gdzie średnia wartość dofinansowania
na 1 mieszkańca wynosiła 5 950,75 zł. Gmina Strawczyn powinna nadal korzystać
z funduszy europejskich, pozyskując jak najwięcej środków na nowe projekty
w ramach programów unijnych na lata 2014–2020.
9. Na terenie gminy funkcjonują dwa Ośrodki Zdrowia, ponadto ze względu na swoje
położenie mieszańcy korzystają również ze służby zdrowia na terenie Miasta Kielce.
Realizacją zadań polityki społecznej zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w ostatnim badanym roku (2013) była
wyższa od średniej dla Polski i województwa. Negatywną sytuację w gminie
odzwierciedla wskaźnik liczby dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny
w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. Pomimo tego iż od 2008 roku spadł on prawie
o 100% (z 2 044 w 2008 r. do 1 194 w 2013 r.) to jest on nadal prawie dwukrotnie
wyższy od średniej dla Polski (607) i wyższy od średniej dla województwa (765).
10. Na terenie gminy w miejscowości Strawczyn funkcjonuje Komisariat Policji, którego
zasięg terytorialny obejmuje Gminę Łopuszno, Miedzianą Górę, Mniów i Strawczyn.
Ponadto nad bezpieczeństwem czuwa sześć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
zlokalizowanych w miejscowościach: Chełmce, Hucisko, Oblęgorek, Promnik,
Strawczyn i Strawczynek.
11. Na obszarze gminy w 2014 roku zarejestrowanych było 29 stowarzyszeń i organizacji
społecznych, działających na rzecz mieszkańców gminy. W 2014 roku wskaźnik
fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. mieszkańców dla Gminy
Strawczyn (28) był niższy od średniej w Polsce (33) oraz w województwie
świętokrzyskim (30), dlatego też ważne jest, aby zachęcać mieszkańców do angażowania
się w działalność non-profit i aktywizować społeczność lokalną.
12. Gmina Strawczyn posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę drogową. Sieć drogową
tworzą drogi gminne, wojewódzkie oraz powiatowe, których stan techniczny jest dobry.
Gmina posiada również dobrze rozwiniętą sieć wodno-kanalizacyjną, co umożliwia
ciągły dostęp

mieszkańcom

do

bieżącej

wody i

bezpieczne

odprowadzanie

wytworzonych ścieków. Na terenie gminy nie występuje sieć gazowa. Pomimo
wzrastającej liczby mieszkańców odnotowywano spadek zebranych zmieszanych
odpadów komunalnych.
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13. Gmina Strawczyn to również bogate walory przyrodnicze. Ponad 20% jej powierzchni
stanowią lasy wchodzące w skład obszarów chronionych. Na terenie gminy występują
liczne zabytki świadczące o historii i kulturze tego regionu. Najchętniej odwiedzanym
zabytkiem na terenie gminy jest Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku.
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1.

Konsultacje społeczne Strategii
W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Strawczyn

na lata 2015–2025, prowadzony był proces konsultacji społecznych. Opinia środowiska
lokalnego jest ważnym elementem tworzenia dokumentu strategicznego, który ma określać
najbardziej efektywne działania mogące zapewnić dynamiczny rozwój całego obszaru,
stworzyć dogodne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości oraz powstania nowych inicjatyw
społecznych, ma stanowić narzędzie do projektowania konkretnych zadań, podejmowanych
w celu rozwiązywania problemów i eliminacji niepożądanych zjawisk, a tym samym
podnoszących jakość życia mieszkańców.
W ramach konsultacji społecznych Strategii przeprowadzone zostały warsztaty
strategiczne, w których udział wzięli przedsiębiorcy oraz przedstawiciele administracji
pozarządowej, organizacji pozarządowych, lokalnych liderów oraz mieszkańców. Pierwsze
warsztaty odbyły się w dniach 17–18 marca 2015 roku, na których przedstawiona została
koncepcja pracy nad Strategią oraz powołany został zespół ds. Strategii Rozwoju. Kolejne
warsztaty odbyły się w dniu 23 kwietnia 2015 roku, podczas których pracowano nad
założeniami Strategii z przedsiębiorcami, przedstawicielami administracji, organizacji
pozarządowych, mieszkańcami oraz zespołem ds. Strategii Rozwoju.
Projekt dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Strawczyn na lata 2015–2025 został
poddany konsultacjom społecznym, które trwały od 27 lipca do 5 sierpnia 2015 roku.
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Strategii umieszczone zostało na stronie internetowej
Gminy Strawczyn, www.strawczyn.pl, w zakładce Strategia Rozwoju Gminy Strawczyn na
lata 2015–2025.
W ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Strawczyn na lata 2015–2025
przeprowadzona została procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Stopień
i zakres Prognozy uzgodniony został z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Kielcach w piśmie z dnia 14 sierpnia 2015 r., znak: WPN-II.411.24.2014.AN oraz
z Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Kielcach
w piśmie z dnia 11 sierpnia 2015 r., znak: SEV.9022.5.68.2015. Sporządzona została
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Strawczyn na lata
2015–2025, której głównym celem była analiza i ocena ewentualnych skutków
środowiskowych związanych z wdrażaniem zadań Strategii oraz określenie ich wpływu na
poszczególne komponenty środowiska, a także stwierdzenie, czy w należyty sposób został
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uwzględniony w ocenianym dokumencie interes środowiska przyrodniczego i kulturowego
oraz zdrowie i życie ludzi.
Strategia wraz z Prognozą poddane zostały konsultacjom społecznym, które trwały od
9 do 29 września 2015 r. Informację o rozpoczęciu konsultacji zamieszczono na stronie
internetowej Urzędu Gminy Strawczyn, www.strawczyn.pl, w zakładce Strona Główna.
Dokumenty dostępne były do wglądu w wersji elektronicznej, jako załączniki pod
ogłoszeniem na ww. stronie internetowej, a także w wersji papierowej w siedzibie Urzędu
Gminy Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn. Uwagi do Strategii oraz Prognozy
mogły być składane na piśmie, ustnie do protokołu oraz drogą elektroniczną.
Mieszkańcy Gminy Strawczyn mieli możliwość zapoznania się z dokumentem
Strategii Rozwoju Gminy Strawczyn na lata 2015–2025 wraz z Prognozą. W ramach
konsultacji społecznych mieszkańcy Gminy Strawczyn nie wnieśli uwag i wniosków do
wyłożonej Prognozy Oddziaływania na Środowisko wraz ze Strategią, które wymagałyby
uwzględnienia w dokumentach.
Uwagi do dokumentu Strategii i Prognozy przekazał Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Kielcach w piśmie z dnia 28 września 2015 r. znak:
WPN-II.410.116.2015.AN. Uwagi te dotyczyły uzupełnienia treści dokumentów lub zmiany
jego zapisów.
Strategia wraz z Prognozą poddane zostały procesowi opiniowania przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach (pismo z dnia 30 października
2015 r., znak: WPN-II.410.116.2015.AN) oraz przez Świętokrzyskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach (pismo z dnia 5 października 2015 r.,
znak: SEV.9022.5.105.2015). Wynikiem procesu opiniowania było uzyskanie pozytywnej
opinii od powyższych organów, co skutkuje brakiem konieczności wprowadzenia zmian do
opracowanych dokumentów.
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2.

Wnioski z konsultacji społecznych
2.1. Podsumowanie ankiet
Na etapie procesu konsultacyjnego zorganizowano warsztaty z mieszkańcami gminy,

przedsiębiorcami, reprezentantami organizacji pozarządowych oraz samorządu lokalnego.
Częścią konsultacji społecznych było przeprowadzenie badań ankietowych. Zrealizowano je
podczas warsztatów z przedstawicielami różnych grup społecznych. Ankiety miały na celu
określenie problemów i potrzeb ludności Gminy Strawczyn.
Ankieta uwarunkowań, potrzeb i kierunków rozwoju Gminy Strawczyn pozwoliła na
uzyskanie opinii mieszkańców na temat uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych,
aktualnych potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju gminy, w związku z przystąpieniem
do opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Strawczyn na lata 2015–2025. Ankietowani
poproszeni zostali o udzielenie odpowiedzi na pięć pytań.
Pytanie 1: Proszę ocenić w skali od 1 do 5 poszczególne dziedziny funkcjonowania gminy,
gdzie: 1 – bardzo źle, 2 – źle, 3 – dostatecznie, 4 – dobrze , 5 – bardzo dobrze.
Poniżej na wykresach 1–13 przedstawione zostały poszczególne dziedziny
funkcjonowania Gminy Strawczyn. W badaniu zapytano o: połączenia komunikacyjne
wewnątrz gminy oraz z otoczeniem zewnętrznym, stan środowiska naturalnego oraz walory
turystyczno-krajobrazowe, kwalifikacje zawodowe ludności i sytuację na rynku pracy, dostęp
do opieki żłobkowej i przedszkolnej, jakość i dostępność świadczeń medycznych, poczucie
bezpieczeństwa publicznego, skuteczność władz lokalnych, ofertę placówek kultury,
dostępność usług/możliwość zakupu artykułów codziennego użytku, jakość infrastruktury
technicznej (drogi, sieci kanalizacyjne, wodociągowe itp.), dostępność do usług noclegowych
i gastronomicznych, stopień rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej.
Na wykresie 1 przedstawiono odpowiedzi ankietowanych, którzy oceniali połączenia
komunikacyjne wewnątrz gminy i z otoczeniem zewnętrznym.
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Wykres 1 Ocena połączenia komunikacyjnego na obszarze gminy i z otoczeniem zewnętrznym
bardzo dobrze
8%

dobrze
40%

bardzo źle
3%
źle
14%

dostatecznie
35%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Ocena połączenia komunikacyjnego na obszarze gminy i z otoczeniem zewnętrznym
wypadła dobrze. Wśród wszystkich udzielonych odpowiedzi 48% stanowiły odpowiedzi
pozytywne, z czego 40% dobrze, a 8% bardzo dobrze. Źle połączenia komunikacyjne oceniło
14%, a bardzo źle 3% ankietowanych. 35% badanych oceniło ruch komunikacyjny
dostatecznie.
Na wykresie 2 przedstawiono odpowiedzi ankietowanych, którzy ocenili stan
środowiska naturalnego.
Wykres 2 Ocena stanu środowiska naturalnego
bardzo dobrze
13%
dobrze
47%

bardzo źle
1%
źle
11%
dostatecznie
28%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Biorąc pod uwagę stan środowiska naturalnego 60% badanych oceniło je pozytywnie:
47% było zdania, że jest ono na poziomie dobrym, a 13% – na bardzo dobrym. Wśród
negatywnych opinii znalazło się łącznie 12% odpowiedzi (11% – źle, 1% – bardzo źle).
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Na wykresie 3 przedstawiono odpowiedzi ankietowanych, którzy oceniali walory
turystyczno-krajobrazowe gminy.
Wykres 3 Ocena walorów turystyczno-krajobrazowych

bardzo dobrze
31%

dobrze
42%

źle
4%

dostatecznie
23%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Ankietowani dobrze ocenili walory turystyczno-krajobrazowe Gminy Strawczyn.
Wśród wszystkich udzielonych odpowiedzi 73% stanowiły odpowiedzi pozytywne – 42%
ankietowanych oceniło walory turystyczno-krajobrazowe dobrze, a 31% bardzo dobrze. Dla
23% są one dostateczne, a dla 4% złe. Żaden z ankietowanych nie ocenił walorów
turystyczno-krajobrazowych bardzo źle.
Następną dziedziną poddaną ocenie ankietowanych były kwalifikacje zawodowe
ludności, otrzymane wyniki przedstawiono na wykresie 4.
Wykres 4 Ocena kwalifikacji zawodowych ludności
bardzo dobrze
1%
bardzo źle
4%

dobrze
16%

dostatecznie
52%

źle
27%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet
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Przyglądając się kwalifikacjom zawodowym, aż 52% ankietowanych uważa, że są one
na poziomie dostatecznym. Jest to przeciętna ocena wskazująca na potrzebę dokształcenia
zawodowego mieszkańców. Z kolei 16% osób oceniło je dobrze, 27% źle, a 4% bardzo źle.
Jedynie 1% ankietowanych oceniło kwalifikacje zawodowe bardzo dobrze.
Ocenie mieszkańców podana została również sytuacja na rynku pracy. Otrzymane
wyniki przedstawiono na wykresie 5.
Wykres 5 Ocena sytuacji na rynku pracy

dobrze
13%

bardzo dobrze
1%

bardzo źle
5%

dostatecznie
57%

źle
24%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Sytuacja na rynku pracy według 57% ankietowanych jest dostateczna. Źle oceniło ją
24%, a bardzo źle 5%. Dobrze sytuację na rynku pracy oceniło 13% ankietowanych, a 1%
bardzo dobrze.
Na wykresie 6 przedstawiono odpowiedzi ankietowanych, którzy ocenili dostęp do
opieki żłobkowej i przedszkolnej na terenie gminy.
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Wykres 6 Ocena dostępu do opieki żłobkowej i przedszkolnej

dobrze
28%

bardzo dobrze
3%
bardzo źle
2%

dostatecznie
42%
źle
25%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Dostęp do opieki żłobkowej na terenie Gminy Strawczyn oceniony został dostatecznie
– takie zdanie wyraziło 42% ankietowanych. Natomiast 28% oceniło dobrze tę kwestię, a 3%
bardzo dobrze. Negatywnie dostęp do opieki żłobkowej i przedszkolnej oceniło 27%
ankietowanych, w tym 25% źle i 2% bardzo źle.
Na wykresie 7 przedstawiono ocenę jakości i dostępności świadczeń medycznych.
Wykres 7 Ocena jakości i dostępności świadczeń medycznych

bardzo dobrze
3%

dobrze
52%

bardzo źle
1%
źle
10%

dostatecznie
34%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Jakość i dostępność świadczeń medycznych na terenie Gminy Strawczyn dla 52%
ankietowanych jest dobra, a dla 3% bardzo dobra – łącznie daje to 55% pozytywnych
odpowiedzi. Usługi medyczne źle oceniło 10%, bardzo źle 1%, a 34% dostatecznie.
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Kolejną dziedziną funkcjonowania gminy poddaną ocenie było bezpieczeństwo
publiczne (wykres 8).
Wykres 8 Ocena bezpieczeństwa publicznego

dobrze
27%

bardzo dobrze
3%
bardzo źle
2%

dostatecznie
58%

źle
10%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Bezpieczeństwo publiczne Gminy Strawczyn według 58% ankietowanych jest
dostateczne. Dobrze ocenia je 27% respondentów, a bardzo dobrze 3%. Bezpieczeństwo
publiczne dla 10% ankietowanych jest złe, a dla 2% bardzo złe.
Ankietowani poproszeni zostali także o ocenę oferty placówek kultury – bibliotek,
świetlic i innych, która przedstawiona została na wykresie 9.
Wykres 9 Ocena oferty placówek kultury – biblioteki, świetlice i inne
bardzo dobrze
8%
bardzo źle
1%

dobrze
43%

źle
6%

dostatecznie
42%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Oferta placówek kultury znajdujących się na terenie gminy jest dobra – 43% oceniło
ją dobrze, a 8% bardzo dobrze, co daje łącznie 51% zadowolonych respondentów. Dla 42%
ankietowanych oferta placówek kultury jest dostateczna, dla 6% zła, a jedynie 1% uważa ją za
bardzo złą.
10
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Na wykresie 10 przedstawiona została ocena dostępności/możliwość zakupu
artykułów codziennego użytku.
Wykres 10 Ocena dostępności usług/możliwość zakupu artykułów codziennego użytku

bardzo dobrze
20%

źle
3%

dostatecznie
14%

dobrze
63%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Mieszkańcy

Gminy

Strawczyn

dostęp

usług/możliwość

zakupu

artykułów

codziennego użytku ocenili dobrze – takie zdanie ma 63% ankietowanych, a 20% oceniło tę
dziedzinę bardzo dobrze. 14% uważa, że dostępność usług/możliwość zakupu artykułów
codziennego użytku jest dostateczna, a dla 3% jest zła. Nikt z ankietowanych nie udzielił
odpowiedzi „bardzo źle”.
Kolejną dziedziną funkcjonowania gminy poddaną analizie była jakość infrastruktury
technicznej, której wyniki przedstawiono na wykresie 11.
Wykres 11 Ocena jakości infrastruktury technicznej
źle
3%
bardzo dobrze
34%

dostatecznie
10%

dobrze
53%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet
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Równie dobrze jak dostęp usług/możliwość zakupu artykułów codziennego użytku
została oceniona jakość infrastruktury technicznej na terenie Gminy Strawczyn. Ocenę dobrą
postawiło 53%, a bardzo dobrą 34% mieszkańców, co dało łącznie 87% pozytywnych
odpowiedzi. Dostatecznie jakość infrastruktury technicznej oceniło 10% ankietowanych,
natomiast 3% źle. Wśród badanych respondentów nikt nie wybrał odpowiedzi „bardzo źle”.
Wykres 12 przestawnia ocenę dostępności usług noclegowych i gastronomicznych na
terenie gminy.
Wykres 12 Ocena dostępności usług noclegowych i gastronomicznych
bardzo dobrze
13%
dobrze
55%

bardzo źle
1%
źle
6%
dostatecznie
25%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Ponad połowa ankietowanych – 55%, oceniła dostęp usług noclegowych
i gastronomicznych dobrze, a 13% bardzo dobrze. Według 25% dostępność tych usług jest
dostateczna. Jedynie 7% (suma odpowiedzi „źle” i „bardzo źle”) ankietowanych jest
niezadowolona z dostępności usług noclegowych i gastronomicznych.
Ostatnią ocenianą dziedziną funkcjonowania gminy był dostęp do bazy sportoworekreacyjnej (wykres 13).
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Wykres 13 Ocena dostępu do bazy sportowo-rekreacyjnej
źle
1%
bardzo dobrze
56%

dostatecznie
5%

dobrze
38%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Ocena dostępności do bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Strawczyn
wypadła bardzo dobrze – 56% ankietowanych oceniło ją bardzo dobrze, a 38% dobrze.
Łącznie dało to 94% odpowiedzi pozytywnych. Dla 5% ankietowanych dostęp do bazy jest
dostateczny. Jedynie 1% ankietowanych ocenił dostępność do bazy sportowo-rekreacyjnej
źle. Nikt nie udzielił odpowiedzi „bardzo źle”.
Pytanie 2: Proszę wskazać co według Pana/i powinno być głównym kierunkiem rozwoju
Gminy Strawczyn?
Na pytanie o wskazanie głównego kierunku rozwoju Gminy Strawczyn, najczęściej
pojawiającą się odpowiedzią była sport i rekreacja (25%). Wybór tego kierunku jest ściśle
związany z infrastrukturą sportową gminy. Drugą najczęściej pojawiającą się odpowiedzią
była funkcja mieszkaniowa (22%). Wśród wskazanych kierunków znalazł się także rozwój
przedsiębiorczości (18%) oraz turystyka i rekreacja (13%). Odpowiedzi na pytanie o główne
kierunki rozwoju gminy zostały zaprezentowane na wykresie 14.
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Wykres 14 Główny kierunek rozwoju Gminy Strawczyn
Inwestycje
w zieloną energię
(OZE)
8%
Rolnictwo
i
przetwórstwo
Sport i rekreacja
Edukacja i oświata
spożywcze
25%
6%
2%
Zdrowie
1%
Funkcja
mieszkaniowa
22%

Turystyka
i rekreacja
13%
Rozwój
przedsiębiorczości
18%

Polityka społeczna
5%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Pytanie 3: Proszę wskazać główny problem jaki wg Pana/i występuje na obszarze
Gminy Strawczyn?
Na pytanie o główny problem na terenie Gminy Strawczyn, najczęściej pojawiającą
się odpowiedzią była sytuacja na rynku pracy (31%). Drugą najczęściej pojawiającą się
odpowiedzią był słaby dostęp do infrastruktury społecznej i opieki żłobkowej (27%). Wśród
wymienianych problemów znalazła się także niska aktywność lokalna mieszkańców (15%).
Ankietowani wskazywali także na estetykę i funkcjonalność przestrzeni publicznej (6%),
słabą ofertę edukacyjną na terenie gminy (4%), brak wsparcia dla przedsiębiorców (4%) oraz
dostępność komunikacyjną z otoczeniem zewnętrznym oraz wewnętrznym gminy (4%).
Odpowiedzi na pytanie o główne problemy gminy zostały zaprezentowane na wykresie 15.
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Wykres 15 Główne problemy na terenie Gminy Strawczyn
Słaba oferta
turystyczna
i usługoworekreacyjna
(kultura, sport itp.)
2%

Słaba oferta
edukacyjna na
terenie gminy
4%

Niskie
samopoczucie
bezpieczeństwa
2%

Słaby dostęp do
infrastruktury
społecznej i opieki
żłobkowej
27%

Sytuacja na rynku
pracy
31%

Estetyka
i funkcjonalność
przestrzeni
publicznej
6%
Dostępność
komunikacyjna
z otoczeniem
zewnętrznym oraz
wewnętrznym
gminy
4%

Niska aktywność
lokalna
mieszkańców
15%

Brak wsparcia dla
przedsiębiorców
4%
Stan infrastruktury
technicznej (drogi,
chodniki,
Zanieczyszczenie
wodociągi,
środowiska
kanalizacja itp.)
naturalnego
2%
3%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Pytanie 4: Proszę wymienić dwie mocne strony Gminy Strawczyn.
Na pytanie otwarte na temat mocnych stron Gminy Strawczyn, najczęściej
pojawiającą się odpowiedzią był rozwój gminy (19%). Na drugim miejscu mieszkańcy
wskazali pozyskiwanie pieniędzy z UE i dofinansowanie (14%). Wśród wymienianych
mocnych stron znalazły się także: położenie (13%), władza gminy (11%), ludność (9%),
nowoczesna baza sportowo-rekreacyjna (8%) oraz infrastruktura (7%). Odpowiedzi na
pytanie o mocne strony gminy zostały zaprezentowane na wykresie 16.
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Wykres 16 Mocne strony Gminy Strawczyn
Infrastruktura
7%

Ludność
9%
Tereny budowlane
i inwestycyjne
2%

Władza gminy
11%

Walory turystycznokrajobrazowe
Rozwój
6%
przedsiębiorczości
2%
Turystyka i rekreacja
5%
Nowoczesna baza
sportoworekreacyjna
8%

Rozwój gminy
19%

Biskość Kielc
4%
Położenie
13%

Pozyskiwane
pieniędzy z UE
i dofinansowanie
14%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Pytanie 5: Głównym zadaniem Gminy Strawczyn do roku 2025 powinno być...?
Przebadana grupa respondentów za główne zadanie Gminy Strawczyn do roku 2025
uznała szeroko pojęty rozwój gminy oraz utworzenie nowych placówek przedszkolnych
i żłobków. Dodatkowo mieszkańcy wskazywali na działania takie jak: dalszy rozwój gminy,
powstanie nowych przedszkoli i żłobków, inwestycje w budownictwo mieszkaniowe, rozwój
przedsiębiorczości. Realizacja tych zadań również przyczyni się do rozwoju Gminy
Strawczyn.

2.2. Wizja i misja
W trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych nie wpłynęły uwagi, wnioski
oraz sugestie dotyczące wizji i misji przedstawionej w projekcie Strategii. Związku z tym nie
wprowadzono zmian do sformułowanej wizji i misji Gminy Strawczyn.

2.3. Cele strategiczne
W ramach konsultacji społecznych mieszkańcy mieli możliwość wniesienia uwag,
wniosków oraz sugestii do zaproponowanych celów strategicznych przedstawionych
w Strategii Rozwoju Gminy Strawczyn na lata 2015–2025. W trakcie konsultacji nie wpłynęły
uwagi do tej części dokumentu.
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2.4. Inne uwagi do dokumentu
W jednym formularzu konsultacyjnym pojawiła się uwaga dotycząca treści
dokumentu Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Strawczyn. Uwaga ta dotyczyła zapisu
odnoszącego się liczby placówek wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy.
Po jej przeanalizowaniu zapisy Diagnozy zostały zmienione.

2.5. Zadania strategiczne
W trakcie prac nad dokumentem Strategii zarówno mieszkańcy gminy, przedsiębiorcy,
jak i Radni Gminy Strawczyn mieli możliwość przedstawienia własnych propozycji zadań do
realizacji w ramach Strategii. Nadesłane zostały 52 fiszki projektowe, na podstawie których
sformułowano zadania strategiczne.
W nadesłanych formularzach konsultacyjnych pojawiły się uwagi odnoszące się do
zaproponowanych zadań, które mają być realizowane w latach 2015–2025. Wnioski te
dotyczyły: zmiany lokalizacji zadania budowa gminnego przedszkola, rozwoju infrastruktury
edukacyjnej i bazy dydaktycznej.

2.6. Zestawienie zgłoszonych uwag i propozycji
Tabelaryczne zestawienie wniosków i uwag do Strategii Rozwoju Gminy Strawczyn
na lata 2015–2025 zawiera następujące elementy:
 podmiot zgłaszający;
 część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (rozdział/strona/punkt);
 treść zgłoszonych wniosków, uwag i sugestii wraz z uzasadnieniem zgłaszającego;
 status uwzględnienia wniosków, uwag i sugestii.
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Tabela 1 Zestawienie wniosków i uwag do Strategii Rozwoju Gminy Strawczyn na lata 2015–2025

Podmiot
zgłaszający
uwagę

Wioletta
Drogosz

Wioletta
Drogosz

Część
dokumentu, do
którego odnosi
się uwaga
(rozdział/
strona/
punkt)

Strategia
Rozwoju Gminy
Strawczyn na
lata 2015–2025
Załącznik nr 2,
str. 42, pkt. 2

Strategia
Rozwoju Gminy
Strawczyn na
lata 2015–2025
Załącznik nr 2,
str. 43, pkt. 5

Zapis z projektu 2.0
Strategii

Propozycja zmiany

Tworzenia nowych miejsc
wychowania przedszkolnego,
wygenerowanie dodatkowych
miejsc przedszkolnych,
rozszerzenie oferty o dodatkowe
zajęcia, doposażenie placówek
wychowania przedszkolnego
w sprzęt i materiały dydaktyczne
oraz modernizacja istniejącej
infrastruktury do potrzeb
i możliwości dzieci w wieku
przedszkolnym. Jednym z działań
będzie budowa gminnego
przedszkola w miejscowości
Strawczyn.

Tworzenia nowych miejsc
wychowania przedszkolnego,
wygenerowanie dodatkowych
miejsc przedszkolnych,
rozszerzenie oferty o dodatkowe
zajęcia, doposażenie placówek
wychowania przedszkolnego
w sprzęt i materiały dydaktyczne
oraz modernizacja istniejącej
infrastruktury do potrzeb
i możliwości dzieci w wieku
przedszkolnym. Jednym
z działań będzie budowa
gminnego przedszkola na terenie
Gminy Strawczyn.

Rozwój nowoczesnego nauczania
na wszystkich progach edukacji,
budowanie kompetencji
kluczowych uczniów poprzez
zwiększanie oferty zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
edukacyjno-wychowawczych,
doradczych, psychologicznopedagogicznych, rozwój
bazy dydaktyczno-naukowej,
budowanie kompetencji
zawodowych nauczycieli oraz
pracowników pedagogicznych,
wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów,

Rozwój nowoczesnego
nauczania na wszystkich progach
edukacji, budowanie
kompetencji kluczowych
uczniów poprzez zwiększanie
oferty zajęć pozalekcyjnych
i pozaszkolnych, edukacyjnowychowawczych, doradczych,
psychologiczno-pedagogicznych,
rozwój bazy dydaktycznonaukowej, budowanie
kompetencji zawodowych
nauczycieli oraz pracowników
pedagogicznych, wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów,

Zapis w Strategii

Tworzenia nowych miejsc
wychowania przedszkolnego,
wygenerowanie dodatkowych miejsc
przedszkolnych, rozszerzenie oferty
o dodatkowe zajęcia, doposażenie
placówek wychowania
przedszkolnego w sprzęt i materiały
dydaktyczne oraz modernizacja
istniejącej infrastruktury do potrzeb
i możliwości dzieci w wieku
przedszkolnym. Planowana jest
budowa przedszkola gminnego
w miejscowości Strawczyn, bądź
w innej lokalizacji na terenie Gminy
Strawczyn.
Rozwój nowoczesnego nauczania na
wszystkich progach edukacji,
budowanie kompetencji kluczowych
uczniów poprzez zwiększanie oferty
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
edukacyjno-wychowawczych,
doradczych, psychologicznopedagogicznych, rozwój bazy
dydaktyczno-naukowej, budowanie
kompetencji zawodowych nauczycieli
oraz pracowników pedagogicznych,
wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów, indywidualizacja nauczania,
realizacja zajęć rozwijających
uzdolnienia. Ponadto planuje się

Informacja
dodatkowa

Uwzględniona
w niepełnym zakresie
Posiadanie projektu
budowy przedszkola
w miejscowości
Strawczyn.

Uwzględniona
w niepełnym zakresie
Posiadanie planów
budowy Sali
gimnastycznej przy
ZPO w Strawczynie
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indywidualizacja nauczania,
realizacja zajęć rozwijających
uzdolnienia. Ponadto planuje się
poprawę jakości świadczenia
usług edukacyjnych poprzez
modernizację i rozwój bazy
dydaktycznej, m.in. rozbudowę
Sali gimnastycznej przy ZPO
w Strawczynie.

Wioletta
Drogosz

Strategia
Rozwoju Gminy
Strawczyn na
lata 2015–2025
Załącznik nr 2,
str. 43, pkt. 6

Monika Sideł

Diagnoza
społecznogospodarcza
Gminy
Strawczyn
Załącznik 1
Rozdział 3, str.
16, pkt. 3.4

Planuje się poprawę jakości
świadczenia usług edukacyjnych
poprzez modernizację i rozwój
bazy dydaktycznej, m.in.
rozbudowę Sali gimnastycznej
przy ZPO w Strawczynie.

Na terenie Gminy Strawczyn
zlokalizowanych jest 9 punktów
wychowania przedszkolnego,
w tym 1 publiczne przedszkole
w miejscowości Promnik.

indywidualizacja nauczania,
realizacja zajęć rozwijających
uzdolnienia. Ponadto planuje się
poprawę jakości świadczenia
usług edukacyjnych poprzez
modernizację i rozwój bazy
dydaktycznej w wybranych
placówkach oświatowych na
terenie gminy Strawczyn.

poprawę jakości świadczenia usług
edukacyjnych poprzez modernizację
i rozwój bazy dydaktycznej
w wybranych placówkach
oświatowych na terenie gminy
Strawczyn, m.in. rozbudowę sali
gimnastycznej przy ZPO
w Strawczynie.

Planuje się poprawę jakości
świadczenia usług edukacyjnych
poprzez modernizację i rozwój
bazy dydaktycznej w wybranych
placówkach oświatowych na
terenie gminy Strawczyn.

Planuje się poprawę jakości
świadczenia usług edukacyjnych
poprzez modernizację i rozwój bazy
dydaktycznej w wybranych
placówkach oświatowych na terenie
gminy Strawczyn, m.in. rozbudowę
sali gimnastycznej przy ZPO
w Strawczynie.

Na terenie Gminy Strawczyn
zlokalizowanych jest 8 punktów
wychowania przedszkolnego,
oraz 1 publiczne przedszkole
w miejscowości Promnik.

Na terenie Gminy Strawczyn
zlokalizowanych jest 8 punktów
wychowania przedszkolnego, oraz
1 publiczne przedszkole
w miejscowości Promnik.

Uwzględniona
w niepełnym zakresie
Posiadanie planów
budowy sali
gimnastycznej przy
ZPO w Strawczynie

Uwaga uwzględniona

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zgłoszonych uwag
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3.

Podsumowanie – rekomendacje dla wprowadzenia uwag oraz

uzasadnienie dla uwag niewprowadzonych
Podczas konsultacji społecznych nie zostały zakwestionowane podstawowe założenia
projektu Strategii Rozwoju Gminy Strawczyn na lata 2015–2025. Zgłoszone uwagi
koncentrowały się przede wszystkim na zmianie akcentów, uzupełnieniu lub rozwinięciu
zawartych w dokumencie treści.
Uwzględniono wszystkie zgłoszone uwagi, wnioski oraz sugestie. Zgłoszone uwagi
miały na celu zmianę lub modyfikację brzmienia zapisów dokumentu Strategii, Diagnozy
i Prognozy.
Przeprowadzone konsultacje społeczne należy uznać za cenne źródło opinii
i propozycji, które pozwoliło na opracowanie końcowej wersji Strategii Rozwoju Gminy
Strawczyn na lata 2015–2025 oraz na zdiagnozowanie poziomu społecznej akceptacji dla
tego dokumentu.
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