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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 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 Szydłów na lata 2016–2023 to 

długookresowy, ośmioletni 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, który stanowi jej swoistą wizytówkę, 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. 
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Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące kierunków rozwoju Gminy 

Szydłów oraz działania związane z realizacją Strategii wraz z możliwymi źródłami 

finansowania zaplanowanych zadań w latach 2016–2023. 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 Szydłów, 

obejmujące okres programowania unijnego na lata 2014–2020. 
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1. Część wprowadzająca 

1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju 

Strategia Rozwoju Gminy Szydłów na lata 2016–2023 stanowi odpowiedź samorządu 

gminnego na zmieniającą się sytuację społeczno-gospodarczą wymagającą nowego spojrzenia 

na posiadane aspiracje, zasoby i perspektywy rozwoju gminy. 

W Strategii zaprezentowana została wizja, misja oraz cele strategiczne i operacyjne 

przewidziane do realizacji we wskazanym okresie jej obowiązywania. Wyróżniono również 

działania priorytetowe, które należy podjąć, aby osiągnąć wyznaczone cele. Skumulowano 

zadania w projekty priorytetowe do realizacji na obszarze gminy. Strategia jest dokumentem 

otwartym, co oznacza, iż w miarę upływu czasu oraz podejmowanych działań w niej 

zawartych, możliwa jest jej aktualizacja, w tym również kreowanie nowych działań oraz 

korekta tych, które zostały sformułowane na etapie jej tworzenia – aby w jak najlepszy sposób 

dostosować się do zmieniającego się otoczenia. 

1.2. Metodologia prac nad Strategią 

Opracowywanie Strategii Rozwoju Gminy Szydłów było okazją do przeprowadzenia 

otwartego wywiadu z przedstawicielami różnych środowisk gminnych. Dyskusje obejmowały 

analizę obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy oraz możliwości jej dalszego 

rozwoju. Efektem prowadzonych rozmów było uzyskanie odpowiedzi na pytania: dokąd 

zmierzamy? czego oczekujemy? oraz w jaki sposób chcemy to osiągnąć? Stanowiły one 

podstawy do opracowania dokumentu, który ma służyć wszystkim mieszkańcom gminy. 

Proces prac związanych z przygotowaniem, opracowaniem i wdrożeniem Strategii 

Rozwoju rozpoczęto w listopadzie 2015 roku. W początkowej fazie prac nad dokumentem  

zostały zorganizowane warsztaty strategiczne z przedstawicielami samorządu lokalnego, 

przedsiębiorcami, członkami organizacji pozarządowych, lokalnymi liderami oraz młodzieżą 

szkolną. Prowadzone były spotkania z Zespołem ds. Strategii powołanym przez Wójta Gminy 

Szydłów, którego zadaniem była koordynacja prac nad Strategią. Warsztaty służyły włączeniu 

społeczności lokalnej do prac nad budowaniem spójnego dokumentu strategicznego, który 

będzie odzwierciedlał potrzeby mieszkańców gminy. Celem warsztatów było poznanie 

potrzeb i opinii mieszkańców na temat obecnej sytuacji gminy oraz dalszego kierunku 

rozwoju. Spotkania służyły włączeniu lokalnej społeczności do prac nad budowaniem 

dokumentu odzwierciedlającego ich potrzeby. 
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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,  

– spotkanie warsztatowe Zespołu ds. Strategii Rozwoju.  

Integralną częścią Strategii jest dokument Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy 

Szydłów (Załącznik 1), w którym przedstawiono pogłębioną analizę społeczno-gospodarczą 

gminy. Strategia powstała w oparciu o przeprowadzoną Diagnozę, a także wnioski i sugestie 

zgłoszone podczas konsultacji społecznych oraz warsztatów zorganizowanych w trakcie 

procesu budowania założeń Strategii.  

Do głównych materiałów źródłowych, stanowiących materiał analityczny i podstawę 

opracowania Strategii, należą: 

– dane Głównego Urzędu Statystycznego, 

– wnioski z ankiet uzyskanych drogą elektroniczną na skrzynkę mailową Urzędu 

Gminy, 

– wnioski zgłaszane podczas spotkań Zespołu ds. Strategii Rozwoju, 

– dokumenty strategiczne gminy. 
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2. Część programująco-strategiczna 

2.1. Analiza obszarów problemowych 

2.1.1. 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 Strengths (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). 

Tabela 1 Schemat analizy SWOT 

S Strengths silne strony, atuty, zalety 
ZASOBY 

W Weaknesses słabe strony, słabości, wady 

O Opportunities szanse, możliwości, okazje 
OTOCZENIE 

T Threats zagrożenia, trudności 

Źródło: Opracowanie własne 

Analiza SWOT (tabela 2) została przeprowadzona dla Gminy Szydłów jako część 

Strategii Rozwoju Gminy Szydłów na lata 2016–2023. Obejmuje główne elementy mające 

wpływ na rozwój tego obszaru. Analizy dokonano w oparciu o dostępne dane uzyskane 

podczas prac nad Strategią, w tym dane GUS, informacje zebrane podczas spotkań Zespołu 

ds. Strategii Rozwoju, przeprowadzonych badań ankietowych, a także na podstawie 

obserwacji własnych. 
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Tabela 2 Analiza SWOT Gminy Szydłów 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Wysokie średnie wyniki w punktach uzyskane 

ze sprawdzianu po 6 klasie szkoły 

podstawowej. 

2. Duża liczba fundacji, stowarzyszeń  

i organizacji społecznych w przeliczeniu na 

10 tys. mieszkańców. 

3. Niski udział % bezrobotnych 

zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym. 

4. Podatek dochodowy od osób prawnych 

wyższy niż średnia dla powiatu  

i województwa. 

5. Wyższe niż średnie dla powiatu, 

województwa i kraju wydatki majątkowe  

w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 

6. Wysoka liczba nowych budynków oddanych 

do użytkowania w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców. 

7. Występowanie form ochrony przyrody – 

Chmielnicko-Szydłowski Obszar 

Chronionego Krajobrazu, dwa odsłonięcia 

geologiczne oraz dąb szypułkowy. 

8. Bogata historia Szydłowa sięgająca XII w. 

9. Duża liczba obiektów dziedzictwa 

kulturowego. 

10. Dobrze zachowany średniowieczny układ 

urbanistyczny szydłowskiego rynku. 

11. Dobre i bardzo dobre kompleksy glebowe 

wykorzystywane pod uprawę rolniczą. 

12. Wysoki dochód podatkowy pochodzący  

z podatku rolnego w przeliczeniu na  

1 mieszkańca. 

13. Atrakcyjny kalendarz imprez kulturalno- 

-rozrywkowo-sportowych. 

14. Produkt turystyczny „Szydłów – polskie 

Carcassonne”. 

15. Znany w kraju i za granicą lokalny produkt 

„śliwka szydłowska”. 

16. Aktywnie działające Gminne Centrum 

Kultury. 

17. Przebiegające przez teren gminy dwa szlaki 

turystyczne oraz „Małopolska Droga 

Świętego Jakuba”. 

18. Wysoko rozwinięte sadownictwo  

(w szczególności śliwy, jabłoni i borówki 

amerykańskiej). 

19. Duża liczba gospodarstw agroturystycznych.  

20. Sąsiedztwo gminy z zalewem Chańcza. 

1. Spadek liczby mieszkańców – ujemny 

przyrost naturalny i niekorzystne saldo 

migracji. 

2. Niekorzystna proporcja w strukturze ludności 

– udział % osób w wieku przedprodukcyjnym 

niższy niż średnia dla powiatu staszowskiego, 

województwa świętokrzyskiego i Polski.  

3. Wysoki udział % społeczeństwa w wieku 

poprodukcyjnym, wyższy niż średnia dla 

powiatu, województwa i kraju. 

4. Nieco ponad połowa dzieci w wieku 3–5 lat 

objętych wychowaniem przedszkolnym. 

5. Niska liczba uczniów szkół podstawowych  

i szkół gimnazjalnych w przeliczeniu na 1 000 

mieszkańców. 

6. Dużo słabsze wyniki z egzaminów 

gimnazjalnych w porównaniu  

z województwem i krajem. 

7. Mała liczba podmiotów wpisanych i nowo 

zarejestrowanych w rejestrze REGON. 

8. Niski udział % dochodów własnych  

w dochodach ogółem. 

9. Bardzo niski udział w podatkach 

stanowiących dochody z budżetu państwa  

w przeliczeniu na 1 mieszkańca – podatek 

dochodowy od osób fizycznych. 

10. Duża liczba dzieci, na które rodzice 

otrzymywali zasiłek rodzinny w przeliczeniu 

na 1 000 mieszkańców. 

11. Niskie wydatki ogółem w przeliczeniu na  

1 mieszkańca gminy. 

12. Bardzo niski stopień skanalizowania gminy. 

13. Znikoma liczba przydomowych oczyszczalni 

ścieków. 

14. Pogarszający się stan techniczny obiektów 

zabytkowych. 

15. Niska jakość i dostępność do usług 

publicznych na terenie gminy. 

16. Brak odpowiedniej infrastruktury do 

prowadzenia działalności kulturalnej  

i społecznej. 

17. Niedostateczna aktywność Gminnej Biblioteki 

Publicznej. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Tworzenie partnerstw trójsektorowych na 

rzecz rozwoju regionu.  

2. Wysoka popularność turystyki weekendowej. 

3. Poszerzanie świadomości ekologicznej 

mieszkańców gminy. 

4. Możliwość finansowania projektów ze 

środków z funduszy unijnych w perspektywie 

1. Depopulacja mieszkańców regionu – 

prognoza ludności na kolejne lata  

w województwie świętokrzyskim i powiecie 

staszowskim wskazuje na spadek liczby 

mieszkańców. 

2. Duża atrakcyjność turystyczna innych 

regionów. 



Strategia Rozwoju Gminy Szydłów na lata 2016–2023 

9 

 

finansowej 2014–2020 oraz środków 

krajowych. 

5. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

6. Moda na aktywny tryb życia. 

7. Wydłużająca się przeciętna długość życia. 

 

3. Słaba atrakcyjność inwestycyjna 

województwa świętokrzyskiego oraz 

podregionu sandomiersko-jędrzejowskiego. 

4. Sytuacja geopolityczna. 

5. Klęski żywiołowe i zmiany klimatyczne. 

6. Zagrożenie zanieczyszczeniem wód 

powierzchniowych spowodowane 

nielegalnym odprowadzaniem ścieków. 

7. Wysoka atrakcyjność turystyczna  

i gospodarcza innych regionów. 

Źródło: Opracowanie własne 

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) Prognozowana depopulacja mieszkańców województwa świętokrzyskiego i powiatu 

staszowskiego znajdzie swoje bezpośrednie odzwierciedlenie również na terenie Gminy 

Szydłów. Systematyczny spadek ludności, ujemny przyrost naturalny i saldo migracji 

oraz niekorzystny udział ludności według ekonomicznych grup wieku pokazuje, że  

w gminie następują negatywne zjawiska demograficzne. Taka sytuacja stanowi 

zagrożenie dla rozwoju tego terenu, którego podstawą jest kapitał ludzki. Poprawienie 

jakości usług publicznych, takich jak edukacja na poziomie przedszkola, szkół 

podstawowych i gimnazjalnych, opieka medyczna, opieka nad osobami starszymi  

i opieka żłobkowa oraz estetyzacja i funkcjonalność przestrzeni publicznej pozwoli na 

zahamowanie emigracji mieszkańców, czego efektem będzie napływ ludności spoza 

obszaru gminy. 

2) Ważnym aspektem rozwoju terenu jest poziom przedsiębiorczości mieszkańców. W tej 

kwestii lokalna społeczność wypada słabo. Ma to odzwierciedlenie we wskaźnikach 

dotyczących podmiotów gospodarczych oraz finansów budżetu gminy. Wypadają one 

zdecydowanie poniżej średnich dla powiatu staszowskiego, województwa 

świętokrzyskiego czy Polski. Przekłada się to na spadek liczby ludności, która emigruje 

w poszukiwaniu zatrudnienia poza obszarem Gminy Szydłów. Działania powinny zostać 

skierowane na stwarzanie przyjaznych warunków do rozwoju przedsiębiorczości oraz 

aktywizacji i edukacji mieszkańców w takich sferach, jak np. zakładanie czy rozwijanie 

działalności gospodarczych, szkolenia i doradztwo. Większa ilość podmiotów 

gospodarczych przyczyni się do zwiększenia wpływów do budżetu gminy –  

w szczególności z podatku od osób fizycznych i prawnych. Pozwoli to na zwiększenie 
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możliwości inwestycyjnych, które przyczynią się do podniesienia jakości życia 

mieszkańców Gminy Szydłów. 

3) Dla strategicznego rozwoju gminy bardzo istotną kwestią jest aktywność społeczna 

mieszkańców, mająca przełożenie we wskaźniku dotyczącym liczby fundacji, 

stowarzyszeń i organizacji społecznych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, który na 

terenie Gminy Szydłów wypada zdecydowanie lepiej niż średnie wartości innych 

jednostek administracyjnych. Organizacje te stanowią ważny czynnik kształtujący 

tożsamość lokalną, wzmacniający więzi społeczne oraz aktywizujący społeczeństwo 

poprzez swoją działalność statutową. Niemniej jednak należy wspierać ich działalność 

oraz aktywizować społeczność, m.in. poprzez tworzenie międzysektorowych partnerstw 

na rzecz rozwoju regionu. 

4) Szansą obszaru Gminy Szydłów na rozwój jest uzyskanie finansowania z funduszy 

unijnych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz środków krajowych. Środki 

finansowe mogą zostać wykorzystane między innymi w zakresie rozwoju 

przedsiębiorczości, samorealizacji mieszkańców, zachowania dziedzictwa naturalnego  

i kulturowego oraz rozbudowy infrastruktury (w szczególności turystycznej  

i okołoturystycznej). 

5) Gmina Szydłów sięgająca swoją udokumentowaną historią XII w. posiada bardzo dobrze 

zachowany średniowieczny układ urbanistyczny oraz dużą ilość obiektów zabytkowych. 

Dodatkowo odsłonięcia geologiczne, jaskinie i różnorodne okazy flory i fauny znajdujące 

się m.in. w Chmielnicko-Szydłowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu oraz 

sąsiedztwo z zalewem w Chańczy, stanowią interesujący potencjał naturalny i kulturowy. 

Rosnąca popularność turystyki weekendowej, połączona z aktywnym trybem życia, może 

zostać zaspokojona poprzez ofertę Gminy Szydłów, skierowaną do turystów  

i mieszkańców. Działania powinny skupić się na ochronie i eksponowaniu środowiska 

naturalnego oraz zadaniach związanych z zachowaniem, ochroną i poprawieniem stanu 

technicznego obiektów oraz udostępnianiem dziedzictwa kulturowego. Uzupełnienie 

oferty o niezbędną infrastrukturę turystyczną i okołoturystyczną, ścieżki edukacyjne oraz 

wydarzenia promujące dziedzictwo kulturowe i naturalne obszaru – zwiększy potencjał 

branży turystycznej Gminy Szydłów. 

6) Bardzo ważnym elementem dotyczącym oferty świadczonej przez Gminę Szydłów jest 

Gminne Centrum Kultury (GCK). Aktywnie działający pracownicy jednostki zajmują się 

prowadzeniem zajęć i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną, artystyczną, 

edukacyjną i sportową dla mieszkańców gminy oraz turystów o zasięgu lokalnym, 
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regionalnym i międzynarodowym. Dodatkowo GCK prowadzi dwa punkty przedszkolne, 

zajmuje się również obsługą ruchu turystycznego i opieką nad zabytkami. Wsparcie tej 

jednostki, w szczególności poprzez inwestycje w infrastrukturę kultury, pozwoli na 

zwiększenie kompleksowości działań, wpływającej na integracje mieszkańców, ich 

tożsamość regionalną oraz aktywność społeczną. 

7) Duże znaczenie dla rozwoju gminy ma stan środowiska. Poprzez działania edukacyjne, 

kampanie promocyjne i wydarzenia należy zwiększać świadomość ekologiczną 

społeczeństwa. Pozwoli to na zachowanie dziedzictwa naturalnego terenu, zwiększenie 

atrakcyjności przestrzeni publicznej oraz zachowanie stanu środowiska. Ważną rolę 

powinny odgrywać działania inwestycyjne związane z uporządkowaniem gospodarki 

wodno-ściekowej, termomodernizacją, wykorzystujące odnawialne źródła energii oraz 

poprawiające system gospodarki odpadami komunalnymi. Przyczyni się to  

w szczególności do obniżenia niskiej emisji na terenie gminy. 

8) 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.  

2.1.2. Drzewo problemów i celów 

 Przeprowadzona analiza SWOT bazująca na kompleksowej diagnozie społeczno- 

-gospodarczej Gminy Szydłów pozwoliła na stworzenie drzewa problemów (schemat 1) oraz 

drzewa celów (schemat 2). Metoda ta pomogła wykryć i zaprezentować logiczne związki 

pomiędzy zidentyfikowanymi problemami oraz ich przyczynami i skutkami, a także 

sformułować na tej podstawie główne efekty działań z wykorzystaniem określonych środków. 

Jako zagadnienia problemowe wykorzystano najważniejsze elementy analizy SWOT.
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Schemat 1 Drzewo problemów 

Główny problem 

Główne przyczyny Główne skutki 

Źródło: Opracowanie własne 

Niski udział dochodów 

własnych w dochodach 

ogółem budżetu gminy 

Mała liczba  

istniejących i nowo 

zarejestrowanych 

przedsiębiorstw 

Niski udział podatku dochodowego  

od osób fizycznych  

w dochodach budżetu gminy 

Wysoki ujemny przyrost 

naturalny i saldo migracji 

Słaba przedsiębiorczość 

mieszkańców 

Niewystarczająco rozwinięta 

infrastruktura turystyczna 

i okołoturystyczna 

 

Wysoki udział % osób  

w wieku poprodukcyjnym  

w ogólnej liczbie ludności 

Niska jakość i dostępność 

usług publicznych 

Niedostatecznie wykorzystany 

potencjał dziedzictwa kulturowego  

i naturalnego Gminy Szydłów  

do podnoszenia poziomu dochodów 

mieszkańców 
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Schemat 2 Drzewo celów 

Wizja 2023 

Główne środki Główne efekty 

Źródło: Opracowanie własne 

Wzrost liczby 

turystów 

Zwiększenie się 

 dochodów  

budżetu gminy 

 

Powstanie 

atrakcyjnych, dobrze 

opłacanych miejsc 

pracy 

Zaangażowanie 

mieszkańców  

w działalność społeczną 

Tworzenie estetycznej  

i funkcjonalnej  

przestrzeni publicznej 

Zabezpieczanie i udostępnianie 

zasobów dziedzictwa  

kulturowego i naturalnego 

Aktywizacja społeczna 

mieszkańców i 

inicjowanie partnerstw 

międzysektorowych  

 

Wzrost liczby nowo 

zakładanych  i rozwój 

istniejących przedsiębiorstw 

Stworzenie przyjaznych 

warunków do 

podejmowania  

i rozwoju działalności 

gospodarczych 

 

Zapewnienie dostępu  

do wysokiej jakości usług 

publicznych 

Gmina Szydłów – przedsiębiorczy  

i aktywni społecznie mieszkańcy 

wykorzystują zasoby dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego  

do rozwoju turystyki oraz 

produkcji i przetwórstwa  

„śliwki szydłowskiej” 
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2.2. Kierunki rozwoju Gminy Szydłów 

Przedstawienie drzewa problemów (schemat 1) i celów (schemat 2) pozwoliło określić 

i zaproponować strategiczne kierunki działań dla Gminy Szydłów. Określono wizję 2023, 

misję oraz dwa cele strategiczne, wokół których skoncentrowane zostały cele operacyjne,  

a następnie działania priorytetowe. Wykonanie zaplanowanych działań pozwoli na realizację 

misji gminy oraz jej trwały wzrost gospodarczy. 

2.2.1. Wizja i misja, cele strategiczne i operacyjne, działania priorytetowe 

Strategia Rozwoju Gminy Szydłów opracowana została w układzie uwzględniającym 

dwa kluczowe elementy, tj. wizję – pokazującą wizerunek gminy w przyszłości i misję  

– będącą naczelnym kierunkiem polityki rozwoju, wokół której powinny koncentrować się 

partnerskie i kompleksowe działania samorządu oraz podmiotów z sektora publicznego, 

gospodarczego, społecznego oraz mieszkańców na rzecz poprawy jakości życia lokalnej 

społeczności.  

Bez misji i wizji decyzje zarządcze bywają przypadkowe, zaś codzienna praca 

sprowadza się do mniej lub bardziej mechanicznego realizowania procedur. W wyniku 

przeprowadzonych analiz oraz na podstawie zebranych informacji, sformułowano wizję  

i misję rozwoju Gminy Szydłów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełnienie przyjętej wizji i misji jest uwarunkowane realizacją postawionych celów 

strategicznych, celów operacyjnych oraz zaplanowanych do realizacji działań priorytetowych 

(schemat 3). 

WIZJA 

Gmina Szydłów – przedsiębiorczy i aktywni społecznie mieszkańcy wykorzystują 

zasoby dziedzictwa kulturowego i naturalnego do rozwoju turystyki oraz produkcji  

i przetwórstwa „śliwki szydłowskiej” 

MISJA 

Tworzenie przyjaznych warunków do rozwijania przedsiębiorczości i aktywności 

społecznej mieszkańców z wykorzystaniem międzysektorowej współpracy do rozwoju 

turystyki oraz produkcji i przetwórstwa „śliwki szydłowskiej” 
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Schemat 3 Założenia Strategii Rozwoju Gminy Szydłów na lata 2016–2023 

WIZJA 

Gmina Szydłów – przedsiębiorczy i aktywni społecznie mieszkańcy wykorzystują zasoby dziedzictwa kulturowego 

 i naturalnego do rozwoju turystyki oraz produkcji i przetwórstwa „śliwki szydłowskiej” 

Cel strategiczny 1. 

Szydłów – markowym produktem turystycznym 

Cel strategiczny 2. 

Szydłów – kapitał ludzki podstawą rozwoju 

gospodarczego gminy 

CEL OPERACYJNY 1.1. 
 

Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i 

naturalnego 

CEL OPERACYJNY 1.2. 
 

Stworzenie atrakcyjnej 

przestrzeni dla 

mieszkańców i turystów 

CEL OPERACYJNY 2.1. 
 

Rozwój nowoczesnej 

produkcji rolniczej  

i przetwórstwa rolno- 

-spożywczego 

CEL OPERACYJNY 2.2. 
 

Wzrost 

przedsiębiorczości  

i aktywności społecznej 

mieszkańców 
 

DZIAŁANIE 1.1.1. 

Rozwój lokalnego 

produktu „śliwka 

szydłowska” 

DZIAŁANIE 1.1.2. 

Racjonalne i efektywne 

wykorzystanie zasobów 

przyrody  

DZIAŁANIE 2.1.1. 

Modernizacja 

gospodarstw rolnych 

 i przetwórstwa rolno- 

-spożywczego 

DZIAŁANIE 2.1.2. 

Wspieranie grup  

i organizacji producentów 

DZIAŁANIE 2.2.1. 

Wspieranie rozwoju 

przedsiębiorczości 

mieszkańców 

 

DZIAŁANIE 2.2.2. 

Budowanie partnerstw 

międzysektorowych  

i wspieranie inicjatyw 

oddolnych. 

 

DZIAŁANIE 2.2.3. 

Włączanie społeczne osób 

wykluczonych oraz 

zagrożonych ubóstwem 

 

DZIAŁANIE 1.2.1. 

Kształtowanie estetycznej 

 i funkcjonalnej 

przestrzeni publicznej 

DZIAŁANIE 1.2.2. 

Podnoszenie jakości  

i dostępności usług 

publicznych 

DZIAŁANIE 1.1.3. 

Wykorzystanie potencjału 

zabytków w Szydłowie 

DZIAŁANIE 1.2.3. 

Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych 

Źródło: Opracowanie własne 
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 2.2.2. Planowane zadania w latach 2016–2023 

 Strategia Rozwoju to sformułowanie planu działania gminy, którego wdrożenie przez sektor publiczny, społeczny i gospodarczy 

prowadzić będzie do uzyskania efektu synergii, powodującego wzrost jakości życia mieszkańców Gminy Szydłów. Plan operacyjny dokumentu 

przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3 Plan operacyjny 

Cel 

strategiczny 
Cel operacyjny Działanie priorytetowe Zadania 

C
el

 s
tr

a
te

g
ic

zn
y

 1
. 

S
zy

d
łó

w
 –

 m
a

rk
o

w
ym

 p
ro

d
u

k
te

m
 t

u
ry

st
yc

zn
ym

 

Cel operacyjny 1.1 

Ochrona dziedzictwa 

kulturowego  

i naturalnego 

Działanie 1.1.1.  

Rozwój lokalnego produktu 

„śliwka szydłowska” 

1. Wspieranie marketingu produktu lokalnego. 

2. Budowanie marki „śliwki szydłowskiej”. 

3. Tworzenie miejsc przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktów lokalnych. 

Działanie 1.1.2. 

Racjonalne i efektywne 

wykorzystanie zasobów 

przyrody 

1. Zabezpieczenie, ochrona i udostępnianie miejsc cennych przyrodniczo – odsłonięcia 

geologiczne w Szydłowie i Kotuszowie. 

2. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy. 

3. Tworzenie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej opartej na potencjale zalewu  

w Chańczy. 

Działanie 1.1.3.  

Wykorzystanie potencjału 

zabytków w Szydłowie 

1. Zabezpieczenie obiektów zabytkowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia. 

2. Organizowanie imprez kulturalnych i historycznych nawiązujących do tradycji oraz 

dziedzictwa kulturowego Szydłowa, integrujących mieszkańców i turystów. 

3. Tworzenie warunków do rozpowszechniania lokalnych tradycji, kultury, rzemiosła, 

rękodzielnictwa i produktów spożywczych. 

4. Badania archeologiczne i architektoniczne na terenie Szydłowa weryfikujące wiedzę na temat 

genezy i historii poszczególnych obiektów. 

Cel operacyjny 1.2. 

Stworzenie 

atrakcyjnej 

przestrzeni dla 

mieszkańców 

i turystów 

Działanie 1.2.1. 

Kształtowanie estetycznej  

i funkcjonalnej przestrzeni 

publicznej 

1. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

2. Zwiększanie dostępności, jakości i wyposażenia infrastruktury drogowej (w tym m.in. drogi 

gminne 390004T, 390011T, 390025T, 390029T, 390002T). 

3. Tworzenie obszarów zieleni urządzonej. 

4. Tworzenie infrastruktury turystycznej, sportowej, rekreacyjnej oraz kulturalnej przeznaczonej 

do aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu przez mieszkańców i turystów. 

5. Wytyczanie ścieżek edukacyjnych wraz z oznakowaniem. 

6. Likwidowanie barier architektoniczno-urbanistycznych dla osób starszych  

i niepełnosprawnych. 

7. Wyznaczanie i aranżowanie przestrzeni publicznych oraz modernizacja budynków, w których 



Strategia Rozwoju Gminy Szydłów na lata 2016–2023 

17 

 

mogą być realizowane wydarzenia o różnej skali.  

8. Tworzenie infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz wspieranie działań 

ograniczających zużycie energii przez podmioty z sektora publicznego i społecznego. 

9. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych. 

10. Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach użyteczności publicznej oraz wspieranie 

tego typu działań w sektorze mieszkaniowym. 

11. Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy. 

 

Działanie 1.2.2. 

Podnoszenie jakości  

i dostępności usług 

publicznych 

1. Modernizacja istniejącej infrastruktury placówek dydaktycznych oraz wyposażenie  

w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych. 

2. Rozszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, edukacyjno-wychowawczych, 

doradczych, psychologiczno-pedagogicznych w szkołach podstawowych i gimnazjum. 

3. Rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli. 

4. Podnoszenie jakości usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz rozszerzenie oferty 

usług specjalistycznych wraz z modernizacją i przebudową budynku SP ZOZ w Szydłowie. 

5. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia 

w wodę. 

6. Rozszerzanie oferty usług związanych z opieką osób starszych i niepełnosprawnych. 

7. Wspieranie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego i organizacja nowych miejsc 

opieki żłobkowej wraz z modernizacją infrastruktury oraz doposażeniem w sprzęt i materiały 

dydaktyczne. 

8. Wdrażanie e-usług publicznych, szczególnie w obszarze administracji, edukacji, informacji 

przestrzennej i ochrony zdrowia. 

9. Utworzenie centrum czytelnictwa integrującego społeczność lokalną oraz stwarzającego 

warunki dla zwiększenia uczestnictwa w kulturze i wiedzy. 

10. Poprawa jakości systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w sytuacjach nagłego 

wystąpienia zjawisk katastrofalnych, w tym zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego 

dla Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Działanie 1.2.3. 

Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych 

1. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. 

2. Zagospodarowanie wyznaczonych zdegradowanych przestrzeni publicznych. 

3. Adaptacja w celu przywrócenia lub nadania nowych funkcji istniejącym budynkom lub 

obiektom, zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców. 

4. Modernizacja elewacji zewnętrznych budynków zlokalizowanych w zabytkowym centrum 

Szydłowa. 

5. Aktywizacja i wzmacnianie więzi społecznych mieszkańców zdegradowanego obszaru. 

6. Budowanie lokalnych, międzysektorowych partnerstw na rzecz rozwiązania 

zidentyfikowanych problemów i wykorzystania potencjału obszaru. 

7. Realizacja projektów aktywizujących osoby bezrobotne oraz znajdujące się w trudnej sytuacji 

na rynku pracy – współpraca z PUP. 
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Cel operacyjny 2.1. 

Rozwój nowoczesnej 

produkcji rolniczej  

i przetwórstwa rolno- 

-spożywczego 

Działanie 2.1.1. 

Modernizacja gospodarstw 

rolnych i przetwórstwa 

rolno-spożywczego 

1. Wspieranie działań przedsiębiorstw w podniesieniu efektywności energetycznej oraz 

zwiększeniu wykorzystania OZE. 

2. Rozwój przetwórstwa i magazynowania produktów lokalnych. 

3. Tworzenie specjalistycznych gospodarstw modelowych. 

4. Budowa dróg dojazdowych do gospodarstw rolnych. 

5. Organizacja punktów poboru wody. 

Działanie 2.1.2. 

Wspieranie grup 

 i organizacji producentów 

1. Inicjowanie współpracy producentów rolnych. 

2. Wspieranie planowania i organizowania produkcji w celu zapewnienia odpowiedniej 

wielkości i jakości produktów. 

3. Inicjowanie przygotowania wspólnego produktu do sprzedaży. 

4. Budowanie sieci kontaktów handlowych. 

5. Organizowanie szkoleń dla producentów rolnych. 

Cel operacyjny 2.2. 

Wzrost 

przedsiębiorczości  

i aktywności 

społecznej 

mieszkańców 

Działanie 2.2.1. 

Wspieranie rozwoju 

przedsiębiorczości 

mieszkańców 

1. Powołanie pełnomocnika ds. przedsiębiorców. 

2. Organizacja corocznego Forum Przedsiębiorców. 

3. Inicjowanie współpracy podmiotów branży turystycznej i okołoturystycznej.  

4. Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia finansowego i doradczego dla sektora MŚP  

z terenu gminy. 

5. Inicjowanie oraz prowadzenie kampanii informacyjnej o dostępnych zewnętrznych środkach 

finansowych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej. 

6. Opracowywanie i wdrażanie kompleksowych programów dotyczących podnoszenia 

kompetencji i/lub kwalifikacji kadr sektora MŚP. 

7. Kreowanie platformy współpracy w ramach wspólnych projektów sektorów MŚP i B+R.  

8. Wdrożenie systemu wsparcia związanego z powstawaniem nowych podmiotów ekonomii 

społecznej lub tworzeniem miejsc pracy w już funkcjonujących. 

9. Stworzenie systemu wsparcia merytorycznego i finansowego istniejących podmiotów 

ekonomii społecznej. 

10. Wspieranie podnoszenia kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia zawodowego kadry 

podmiotów ekonomii społecznej. 

Działanie 2.2.2. 

Budowanie partnerstw 

międzysektorowych  

i wspieranie inicjatyw 

oddolnych 

1. Wspieranie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe. 

2. Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia doradczego w zakresie możliwości pozyskania 

zewnętrznych środków finansowych. 

3. Wspieranie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności kadr organizacji społecznych, zwłaszcza 

w zakresie pozyskiwania środków finansowych. 

4. Kreowanie pozytywnych relacji oraz dialogu między organizacjami pozarządowymi, 

przedsiębiorcami i samorządem. 

5. Wspieranie młodzieżowych inicjatyw społecznych. 

6. Budowa nowych i remont istniejących obiektów służących aktywizacji mieszkańców. 

7. Zwiększanie i podnoszenie jakości oraz dostosowanie do potrzeb społeczności lokalnej oferty 
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Źródło: Opracowanie własne 

usług świadczonych przez ośrodek kultury. 

8. Organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych o różnej skali. 

9. Inicjowanie form aktywności obywatelskiej lokalnej społeczności poprzez organizację 

wydarzeń gminnych. 

10. Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze i niepełnosprawne 

– zaspokajanie ich potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i edukacyjnych poprzez 

organizowanie cyklicznych imprez i spotkań integracyjnych, warsztatów 

międzypokoleniowych, wycieczek itp. 

11. Organizacja dla dzieci i młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w tym 

m.in. zajęć sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych, a także różnych form wypoczynku. 

12. Opracowywanie i wdrażanie programów zdrowotnych wynikających z rozeznanych potrzeb  

i stanu zdrowia mieszkańców. 

Działanie 2.2.3.  

Włączanie społeczne osób 

wykluczonych oraz 

zagrożonych ubóstwem 

1. Monitorowanie bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców gminy poprzez ścisłą współpracę  

z różnymi instytucjami działającymi w sferze społecznej. 

2. Wdrażanie różnorodnych form integracji i pracy socjalnej oraz aktywizacji zawodowej. 

3. Zwiększanie zasobu mieszkań komunalnych oraz socjalnych dla osób potrzebujących z terenu 

gminy. 

4. Udzielanie wsparcia finansowego osobom w trudnej sytuacji materialnej z systemu pomocy 

społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. 

5. Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących, w celu zapewnienia 

dostępu do żywności, wyposażenia w podręczniki i pomoce szkolne oraz odzież. 

6. Propagowanie idei wolontariatu oraz pozyskiwanie wolontariuszy do udziału w realizacji 

zadań dotyczących rozwiązywania problemów społecznych. 

7. Prowadzenie szkoleń i warsztatów na temat korzystania z urządzeń komputerowych  

i internetu dla osób wykluczonych cyfrowo. 
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2.2.3. Projekty priorytetowe 

 Władza samorządowa Gminy Szydłów stoi przed zrealizowaniem celu, jakim jest 

osiągnięcie wysokiego poziomu życia mieszkańców poprzez wykorzystanie zasobów 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru. Realizacja tego celu odbywać ma się poprzez 

wzmocnienie przedsiębiorczości mieszkańców i ich społecznej aktywności oraz budowanie 

potencjału turystycznego gminy. Określenie priorytetowych projektów pozwoli władzom,  

a także innym instytucjom odpowiedzialnym za rozwój gminy, skoordynować zadania 

zaplanowane do realizacji w ramach Strategii. W tabeli 4 zaprezentowano najważniejsze 

zadania. 

Tabela 4 Projekty priorytetowe do realizacji na terenie Gminy Szydłów w latach 2016–2023 

PROJEKT 1. 

Nazwa projektu 
Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Szydłów i Grabki Duże w celu 

zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców 

Okres realizacji 2016–2023 
Szacunkowa 

wartość 
18 mln zł 

Zakres rzeczowy 

projektu wraz  

z uzasadnieniem 

Obszarem przeznaczonym do rewitalizacji są miejscowości Szydłów oraz Grabki 

Duże. Na zdegradowanym obszarze skoncentrowane są negatywne zjawiska 

dotyczące sfery społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, 

środowiskowej oraz kulturowej, takie jak niska przedsiębiorczość i aktywność 

społeczna mieszkańców oraz niedostateczny poziom zachowania i wykorzystania 

obiektów dziedzictwa kulturowego. Planowany zakres rzeczowy projektu to: 
1. Zagospodarowanie zespołu ruin kościoła i szpitala pw. Świętego Ducha oraz 

szpitala dla ubogich i starców przed dalszą erozją i niszczeniem poprzez 

nadanie im nowych funkcji oraz udostępnienie ich dla zwiedzających. 
2. Utworzenie gry terenowej na terenie Szydłowa, bazującej na lokalnym 

dziedzictwie kulturowym. 
3. Termomodernizacja, remont i przebudowa budynków użyteczności publicznej: 

Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej im. Jana Kaczorowskiego, Gimnazjum 

im. Władysława St. Reymonta wraz z salą gimnastyczną w Szydłowie oraz 

wyposażenie tychże placówek dydaktycznych w nowoczesny sprzęt  

i materiały dydaktyczne. 
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana odcinków wodociągu na  

ul. Soleckiej, Kieleckiej, Górki, Opatowskiej, Ogrodowej i Brzezińskiej  

w Szydłowie oraz brakujących fragmentów w Grabkach Dużych. 
5. Przebudowa ul. Targowej i części ul. Staszowskiej (wjazd do Rynku i dojazd  

do Synagogi), ul. Ogrodowej, Opatowskiej, Armii Krajowej, Wschodniej, 

Cmentarnej w Szydłowie oraz fragmentów dróg gminnych w Grabkach 

Dużych. 
6. Przebudowa parkingu przy ul. Kieleckiej w Szydłowie oraz jego 

bezpośredniego otoczenia. 
7. Zagospodarowanie terenu pod murem obronnym przy Placu Zamkowym 

poprzez budowę boiska sportowego. 
8. Remont kapitalny wraz z przebudową i zabezpieczenie przed całkowitą 

degradacją techniczną zabytkowego budynku dawnego Urzędu Gminy oraz 

jego adaptacja do nowych funkcji społecznych i kulturalnych, nawiązujących 

do tożsamości lokalnej lub przy braku technicznej możliwości zachowania  

i remontu budynku – budowa obiektu pełniącego funkcje społeczne  
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i kulturalne. 
9. Adaptacja i renowacja budynku Skarbczyka (Muzeum Regionalne) oraz 

pomieszczeń Biblioteki Gminnej na kolejne sale ekspozycyjne wraz  

z udostępnieniem posiadanych zbiorów historycznych. 
10. Zagospodarowanie ruin Sali Rycerskiej na działalność kulturalną, w tym 

organizację wydarzeń. 
11. Wykonanie prac pozwalających zabezpieczyć budynek dawnej bramy 

zamkowej, poprawić jego estetykę oraz dostosować do pełnienia funkcji 

kulturalnych. 
12. Renowacja Synagogi – zabezpieczenie przed degradacją zabytkowego 

wnętrza, odnowienie elewacji zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu 

wokół budynku, nawiązując do całościowego i spójnego wizerunku 

historycznego oraz kulturowego Szydłowa. 
13. Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Kazimierza Wielkiego a rzeką Ciekącą 

(Szydłówką). 
14. Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej przestrzeni publicznej  

w Grabkach Dużych i przeznaczenie jej na funkcje sportowe i rekreacyjne 

prowadzące do aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu przez 

mieszkańców gminy. 
15. Zabezpieczenie, ochrona i udostępnianie odsłonięcia geologicznego  

w Szydłowie. 
16. Utworzenie targowiska przeznaczonego do promocji i sprzedaży lokalnych 

produktów w celu pobudzenia aktywności gospodarczej mieszkańców. 
17. Aktywizacja i wzmacnianie więzi społecznych i gospodarczych mieszkańców 

zdegradowanego obszaru. 
18. Rozszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, edukacyjno- 

-wychowawczych, doradczych, psychologiczno-pedagogicznych w szkołach 

podstawowych i gimnazjach. 
19. Rozszerzanie i podnoszenie jakości oraz dostosowanie do potrzeb 

społeczności lokalnej oferty usług świadczonych przez Wiejski Dom Kultury  

w Grabkach Dużych. 
20. Budowanie lokalnych, międzysektorowych partnerstw na rzecz rozwiązania 

zidentyfikowanych problemów i wykorzystania potencjału obszaru. 
21. Realizacja projektów aktywizujących osoby bezrobotne oraz znajdujące się  

w trudnej sytuacji na rynku pracy – współpraca z PUP. 

Cele i działania, 

w które wpisuje 

się projekt 

Zakres rzeczowy projektu priorytetowego 1. wpisuje się we wszystkie cele  

i działania Strategii Rozwoju Gminy Szydłów na lata 2016–2023. 

Możliwe źródła 

finansowania 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014–2020: 
Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka. 
Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP. 
Oś priorytetowa 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe. 
Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 
Oś priorytetowa 6. Rozwój miast. 
Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. 
Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo.  
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 

oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego. 
Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy. 
Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób 

powyżej 29. roku życia.  
Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29. roku 

życia pozostających bez zatrudnienia. 
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020: 
M07 – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. 
8.2.7.3.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. 
8.2.7.3.3. Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie 

przestrzeni publicznej. 
8.2.7.3.4. Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele 

promocji lokalnych produktów. 
8.2.7.3.5. Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego. 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020: 
Priorytet 1. Małe inicjatywy.  
Kierunek działania 3. Wspieranie młodych organizacji pozarządowych. 
Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo.  
Kierunek działania 3. Poprawa zdolności organizacji pozarządowych do 

mobilizowania zasobów. 
Kierunek działania 5. Wspieranie aktywnych form integracji społecznej. 
Priorytet 3. Aktywni obywatele.  
Kierunek działania 4. Wspieranie tworzenia partnerstw (w tym partnerstwa 

publiczno-społecznego) i innych form współpracy, służących aktywizacji 

obywateli oraz przekazywaniu im realizacji zadań publicznych. 

PROJEKT 2. 

Nazwa projektu 
Wsparcie organizacji i edukacji w zakresie produkcji i przetwórstwa rolno- 

-spożywczego 

Okres realizacji 2016–2023 
Szacunkowa 

wartość 
1 mln zł 

Zakres rzeczowy 

projektu wraz  

z uzasadnieniem 

Projekt dotyczyć będzie nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Szydłów  

a ośrodkami naukowymi i badawczymi, w celu podniesienia jakości organizacji  

i edukacji rolników w zakresie produkcji i przetwórstwa rolno-spożywczego.  

W szczególności wsparcie obejmować będzie: 
1. Nawiązanie współpracy ze Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego 

oraz innymi ośrodkami badawczymi. 
2. Doradztwo w zakresie stosowania nowoczesnych technologii w produkcji 

rolno-spożywczej oraz ekologicznych metod produkcji. 
3. Prace badawcze w celu poprawy jakości produkcji. 
4. Współpracę w praktycznym wdrażaniu wyników badań naukowych. 
5. Szkolenia z branży rolniczej, finansowej, inwestycyjnej itp. prowadzącej do 

rozwoju przedsiębiorczości rolniczej, tworzenia grup producentów oraz 

wspierania powstawania działalności pozarolniczych. 
6. Organizację wyjazdów studyjnych. 

Cele i działania, 

w które wpisuje 

się projekt 

Cel strategiczny 2. Szydłów – kapitał ludzki podstawą rozwoju gospodarczego 

gminy. 
Cel operacyjny 2.1. Rozwój nowoczesnej produkcji rolniczej i przetwórstwa 

rolno-spożywczego. 
Działanie 2.1.1. Modernizacja gospodarstw rolnych i przetwórstwa rolno- 

-spożywczego. 
Działanie 2.1.2. Wspieranie grup i organizacji producentów. 

Możliwe źródła 

finansowania 
Środki finansowe budżetu Gminy Szydłów. 
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PROJEKT 3. 

Nazwa projektu 
Rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja i wyposażenie budynku 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) w Szydłowie 

Okres realizacji 2016–2020 
Szacunkowa 

wartość 
1,6 mln zł 

Zakres rzeczowy 

projektu wraz  

z uzasadnieniem 

W ramach projektu zaplanowano następujące przedsięwzięcia: 
1. Zapewnienie dostępu do gabinetów dla osób starszych i niepełnosprawnych. 
2. Dostosowanie pomieszczeń do obecnych standardów dotyczących świadczenia 

usług zdrowotnych. 
3. Przebudowa dachu. 
4. Przebudowa instalacji budynku z zastosowaniem nowoczesnych technologii, 

w tym OZE. 
5. Dostosowanie budynku do aktualnych wymagań w zakresie zużycia energii. 
6. Wyposażenie obiektu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. 

Cele i działania, 

w które wpisuje 

się projekt 

Cel strategiczny 1. Szydłów – markowym produktem turystycznym. 
Cel operacyjny 1.2. Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni dla mieszkańców  

i turystów. 
Działanie 1.2.2. Podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych. 

Możliwe źródła 

finansowania 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014–2020: 
Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia. 
Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym. 
Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne. 
Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna. 

PROJEKT 4. 

Nazwa projektu 
Wsparcie tworzenia produktu turystycznego opartego na potencjale zalewu  

w Chańczy 

Okres realizacji 2016–2023 
Szacunkowa 

wartość 
1 mln zł 

Zakres rzeczowy 

projektu wraz  

z uzasadnieniem 

Celem projektu jest rozszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej oferowanej 

przez Gminę Szydłów poprzez wykorzystanie sąsiadującego z gminą zbiornika 

wodnego Chańcza. Wsparcie przedsięwzięcia ma polegać w szczególności na: 
1. Zainicjowaniu współpracy pomiędzy reprezentantami samorządów Gminy 

Raków oraz Miasta i Gminy Staszów w celu budowy wspólnego produktu 

turystycznego opartego na potencjale zalewu Chańcza. 
2. Wspieraniu przedsięwzięć mających na celu zagospodarowanie  

i uporządkowanie terenów wokół zbiornika wraz z wykonaniem spójnego 

oznakowania. 
3. Wspieraniu współpracy przedstawicieli sektora turystycznego. 
4. Prowadzeniu wspólnych działań marketingowych. 

Cele i działania, 

w które wpisuje 

się projekt 

Cel strategiczny 1. Szydłów – markowym produktem turystycznym. 
Cel operacyjny 1.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 
Działanie 1.1.2. Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów przyrody. 
Cel strategiczny 2. Szydłów – kapitał ludzki podstawą rozwoju gospodarczego 

gminy. 
Cel operacyjny 2.2. Wzrost przedsiębiorczości i aktywności społecznej 

mieszkańców. 
Działanie 2.2.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców. 

Możliwe źródła 

finansowania 
Środki finansowe budżetu Gminy Szydłów oraz współpraca z współpraca  

z LGD „Białe Ługi” i „LGR Świętokrzyski Karp”. 
Źródło: Opracowanie własne
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2.2.4. Plan rzeczowo-finansowy dokumentu i możliwe źródła finansowania 

 W planie rzeczowo-finansowym (tabela 5) zawarto źródła finansowania zadań 

zaplanowanych do realizacji. Zapewni to większą efektywność, spójność i synergię realizacji 

celów Strategii. Oprócz środków pochodzących z budżetu Gminy Szydłów, zawarto źródła 

finansowania z następujących programów, funduszy i instytucji: 

1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 

(RPO WŚ 2014–2020). 

2) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER 2014–2020). 

3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020). 

4) Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020 (FIO 2014–2020). 

5) Rządowy Program na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014–2020 (ASOS 

2014–2020). 

6) Środki finansowe pochodzące z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

(MKiDN). 

7) Środki finansowe pochodzące z Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego 

oraz Starostwa Powiatowego. 
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Tabela 5 Plan rzeczowo-finansowy dokumentu wraz z możliwymi źródłami finansowania zadań 

Lp. Nazwa zadania Możliwe źródła finansowania 

Cel operacyjny 1.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Działanie 1.1.1. Rozwój lokalnego produktu „śliwka szydłowska” 

1. Wspieranie marketingu produktu lokalnego. 
PROW 

2014–2020 

M04 – Inwestycje w środki trwałe. 

8.2.4.3.4. Przetwórstwo i marketing produktów rolnych. 

2. Budowanie marki „śliwki szydłowskiej”. 
PROW 

2014–2020 

M04 – Inwestycje w środki trwałe. 

8.2.4.3.4. Przetwórstwo i marketing produktów rolnych. 

3. 
Tworzenie miejsc przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktów 

lokalnych. 

PROW 

2014–2020 

M07 – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. 

8.2.7.3.4. Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane 

przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów. 

Cel operacyjny 1.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Działanie 1.1.2. Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów przyrody 

1. 
Zabezpieczenie, ochrona i udostępnianie miejsc cennych przyrodniczo 

– odsłonięcia geologiczne w Szydłowie i Kotuszowie. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 6. Rozwój miast. 

Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. 

2. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy. 
RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia. 

Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej. 

3. 
Tworzenie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej opartej na 

potencjale zalewu w Chańczy. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia. 

Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej. 

Cel operacyjny 1.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Działanie 1.1.3. Wykorzystanie potencjału zabytków w Szydłowie 

1. 
Zabezpieczenie obiektów zabytkowych wraz z zagospodarowaniem 

przyległego otoczenia. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe.  

Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 

PROW 

2014–2020 

M07 – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. 

8.2.7.3.5 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego. 

2. 

Organizowanie imprez kulturalnych i historycznych nawiązujących do 

tradycji oraz dziedzictwa kulturowego Szydłowa, integrujących 

mieszkańców i turystów. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe.  

Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 

3. 
Tworzenie warunków do rozpowszechniania lokalnych tradycji, 

kultury, rzemiosła, rękodzielnictwa i produktów spożywczych. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe.  

Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 
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PROW 

2014–2020 

M07 – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. 

8.2.7.3.4 Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane 

przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów. 

4. 

Badania archeologiczne i architektoniczne na terenie Szydłowa 

weryfikujące wiedzę na temat genezy i historii poszczególnych 

obiektów. 

MKiDN 
Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016. 

Priorytet 1 – Ochrona Zabytków. 

Cel operacyjny 1.2. Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni dla mieszkańców i turystów 

Działanie 1.2.1. Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej 

1. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Środki finansowe budżetu gminy. 

2. 

Zwiększanie dostępności, jakości i wyposażenia infrastruktury 

drogowej (w tym m.in. drogi gminne 390004T, 390011T, 390025T, 

390029T, 390002T). 

PROW 

2014–2020 

M07 – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. 

8.2.7.3.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. 

Środki finansowe pochodzące z Urzędu Wojewódzkiego oraz Starostwa 

Powiatowego. 

3. Tworzenie obszarów zieleni urządzonej. 
PROW 

2014–2020 

M07 – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.  

8.2.7.3.3. Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub 

kształtowanie przestrzeni publicznej. 

4. 

Tworzenie infrastruktury turystycznej, sportowej, rekreacyjnej oraz 

kulturalnej przeznaczonej do aktywnego wypoczynku  

i spędzania wolnego czasu przez mieszkańców i turystów. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne. 

Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element 

strategii terytorialnej dla określonych obszarów. 

5. Wytyczanie ścieżek edukacyjnych wraz z oznakowaniem. Środki finansowe budżetu gminy. 

6. 
Likwidowanie barier architektoniczno-urbanistycznych dla osób 

starszych i niepełnosprawnych. 

Zadanie będące elementem wszystkich innych zadań inwestycyjnych realizowanych 

na terenie gminy. 

7. 

Wyznaczanie i aranżowanie przestrzeni publicznych oraz 

modernizacja budynków, w których mogą być realizowane 

wydarzenia o różnej skali. 

PROW  

2014–2020 

M07 – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. 

8.2.7.3.3. Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne  

lub kształtowanie przestrzeni publicznej. 

8. 

Tworzenie infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych 

oraz wspieranie działań ograniczających zużycie energii przez 

podmioty z sektora publicznego i społecznego. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia. 

Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej  

ze źródeł odnawialnych. 

9. 
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej  

i budynków mieszkalnych. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia. 

Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej  

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym. 
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10. 

Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach użyteczności 

publicznej oraz wspieranie tego typu działań w sektorze 

mieszkaniowym. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia. 

Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej. 

11. Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy. 
RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia. 

Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej. 

Cel operacyjny 1.2. Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni dla mieszkańców i turystów 

Działanie 1.2.2. Podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych 

1. 

Modernizacja istniejącej infrastruktury placówek dydaktycznych oraz 

wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni 

szkolnych. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne. 

Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. 

2. 

Rozszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

edukacyjno-wychowawczych, doradczych, psychologiczno- 

-pedagogicznych w szkołach podstawowych i gimnazjum. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. 

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego  

i ponadgimnazjalnego. 

3. Rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli. 

 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. 

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego  

i ponadgimnazjalnego. 

4. 

Podnoszenie jakości usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 

oraz rozszerzenie oferty usług specjalistycznych wraz z modernizacją  

i przebudową budynku SP ZOZ w Szydłowie. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne. 

Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna. 

5. 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę. 

PROW 

2014–2020 

M07 – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. 

8.2.7.3.2. Gospodarka wodno-ściekowa. 

6. 
Rozszerzanie oferty usług związanych z opieką osób starszych  

i niepełnosprawnych. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.  

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług 

społecznych i zdrowotnych. 

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. 

ASOS  

2014–2020 

Priorytet IV Usługi społeczne dla osób starszych (usługi 

zewnętrzne). 

FIO  

2014–2020 

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo.  

Kierunek działania 1. Aktywizacja obywateli w sprawach 

wspólnotowych.  

Kierunek działania 5. Wspieranie aktywnych form integracji 

społecznej. 
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7. 

Wspieranie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego  

i organizacja nowych miejsc opieki żłobkowej wraz z modernizacją 

infrastruktury oraz doposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne. 

Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. 

Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. 

Działanie 8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich 

dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie 

życia zawodowego i prywatnego.  

Poddziałanie 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do  

lat 3. 

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego  

i ponadgimnazjalnego.  

Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji 

przedszkolnej. 

8. 
Wdrażanie e-usług publicznych, szczególnie w obszarze administracji, 

edukacji, informacji przestrzennej i ochrony zdrowia. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne. 

Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa. 

9. 

Utworzenie centrum czytelnictwa integrującego społeczność lokalną 

oraz stwarzającego warunki dla zwiększenia uczestnictwa w kulturze  

i wiedzy. 

MKiDN 

Instytut 

Książki 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016–2020. 

Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016–2020. 

10. 

Poprawa jakości systemów wczesnego reagowania i ratownictwa  

w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych, w tym 

zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego dla Ochotniczych 

Straży Pożarnych. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe. 

Działanie 4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz 

usuwanie ich skutków. 

Cel operacyjny 1.2. Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni dla mieszkańców i turystów 

Działanie 1.2.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

1. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Środki budżetu gminy – wkład własny, dotacja w ramach konkursu Urzędu 

Marszałkowskiego na opracowanie programów rewitalizacji finansowanych  

z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014–2020. 

2. 
Zagospodarowanie wyznaczonych zdegradowanych przestrzeni 

publicznych. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 6. Rozwój miast. 

Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. 

3. 

Adaptacja w celu przywrócenia lub nadania nowych funkcji 

istniejącym budynkom lub obiektom, zgodnie  

z zapotrzebowaniem mieszkańców. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 6. Rozwój miast. 

Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. 

4. 
Modernizacja elewacji zewnętrznych budynków zlokalizowanych  

w zabytkowym centrum Szydłowa. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 6. Rozwój miast. 

Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. 

5. 
Aktywizacja i wzmacnianie więzi społecznych mieszkańców 

zdegradowanego obszaru. 

FIO  

2014–2020 

Priorytet 1. Małe inicjatywy.  

Kierunek działania 3. Wspieranie młodych organizacji 
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pozarządowych. 

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo.  

Kierunek działania 3. Poprawa zdolności organizacji pozarządowych 

do mobilizowania zasobów. 

Kierunek działania 5. Wspieranie aktywnych form integracji 

społecznej. 

6. 

Budowanie lokalnych, międzysektorowych partnerstw na rzecz 

rozwiązania zidentyfikowanych problemów i wykorzystania 

potencjału obszaru. 

FIO  

2014–2020 

Priorytet 3. Aktywni obywatele.  

Kierunek działania 4. Wspieranie tworzenia partnerstw (w tym 

partnerstwa publiczno-społecznego) i innych form współpracy, 

służących aktywizacji obywateli oraz przekazywaniu im realizacji 

zadań publicznych. 

7. 
Realizacja projektów aktywizujących osoby bezrobotne oraz 

znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy – współpraca z PUP.  
RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy.  

Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności 

zawodowej osób powyżej 29. roku życia.  

Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 

29. roku życia pozostających bez zatrudnienia. 

Cel operacyjny 2.1. Rozwój nowoczesnej produkcji rolniczej i przetwórstwa rolno-spożywczego 

Działanie 2.1.1. Modernizacja gospodarstw rolnych i przetwórstwa rolno-spożywczego 

1. 
Wspieranie działań przedsiębiorstw w podniesieniu efektywności 

energetycznej oraz zwiększeniu wykorzystania OZE. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia. 

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

w przedsiębiorstwach. 

2. Rozwój przetwórstwa i magazynowania produktów lokalnych. 
PROW 

2014–2020 

M04 – Inwestycje w środki trwałe. 

8.2.4.3.4. Przetwórstwo i marketing produktów rolnych. 

3. Tworzenie specjalistycznych gospodarstw modelowych. 
PROW 

2014–2020 

M01 – Transfer wiedzy i działalność informacyjna. 

8.2.1.3.2. Wsparcie na demonstracje i działania informacyjne. 

4. Budowa dróg dojazdowych do gospodarstw rolnych. Środki finansowe pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego. 

5. Organizacja punktów poboru wody. Środki finansowe budżetu gminy. 

Cel operacyjny 2.1. Rozwój nowoczesnej produkcji rolniczej i przetwórstwa rolno-spożywczego 

Działanie 2.1.2. Wspieranie grup i organizacji producentów 

1. Inicjowanie współpracy producentów rolnych. Zadanie niewymagające nakładów finansowych. 

2. 
Wspieranie planowania i organizowania produkcji w celu zapewnienia 

odpowiedniej wielkości i jakości produktów. 

PROW 

2014–2020 

M04 – Inwestycje w środki trwałe. 

8.2.4.3.4. Przetwórstwo i marketing produktów rolnych. 
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M09 – Tworzenie grup i organizacji producentów. 

8.2.9.3.1. Tworzenie grup i organizacji producentów w sektorze 

rolnym i leśnym. 

3. Inicjowanie przygotowania wspólnego produktu do sprzedaży. 
PROW 

2014–2020 

M09 – Tworzenie grup i organizacji producentów. 

8.2.9.3.1. Tworzenie grup i organizacji producentów w sektorze 

rolnym i leśnym. 

4. Budowanie sieci kontaktów handlowych. 
PROW 

2014–2020 

M09 – Tworzenie grup i organizacji producentów. 

8.2.9.3.1. Tworzenie grup i organizacji producentów w sektorze 

rolnym i leśnym. 

5. Organizowanie szkoleń dla producentów rolnych. PROW 

2014–2020 

M09 – Tworzenie grup i organizacji producentów. 

8.2.9.3.1. Tworzenie grup i organizacji producentów w sektorze 

rolnym i leśnym. 

Cel operacyjny 2.2. Wzrost przedsiębiorczości i aktywności społecznej mieszkańców 

Działanie 2.2.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców 

1. Powołanie pełnomocnika ds. przedsiębiorców. Środki finansowe budżetu gminy. 

2. Organizacja corocznego Forum Przedsiębiorców. Środki finansowe budżetu gminy. 

3. 
Inicjowanie współpracy podmiotów branży turystycznej  

i okołoturystycznej.  
Zadanie niewymagające nakładów finansowych. 

4. 
Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia finansowego  

i doradczego dla sektora MŚP z terenu gminy. 

RPO WŚ  

2014–2020 

Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy.  

Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności 

zawodowej osób powyżej 29. roku życia.  

Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 

29. roku życia pozostających bez zatrudnienia.  

Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych 

miejsc pracy.  

Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez 

zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych. 

5. 

Inicjowanie oraz prowadzenie kampanii informacyjnej o dostępnych 

zewnętrznych środkach finansowych na rozpoczęcie i rozwój 

działalności gospodarczej. 

Środki finansowe budżetu gminy (współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy oraz 

LGD „Białe Ługi” i „LGR Świętokrzyski Karp”). 

6. 

Opracowywanie i wdrażanie kompleksowych programów 

dotyczących podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji kadr sektora 

MŚP. 

RPO WŚ  

2014–2020 

Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. 

Działanie 8.4 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych. 

Poddziałanie 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób 

dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację 

oddolnych inicjatyw edukacyjnych. 

Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego 
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oraz kształcenia ustawicznego.  

Poddziałanie 8.5.3. Edukacja formalna i pozaformalna osób 

dorosłych. 

7. 
Kreowanie platformy współpracy w ramach wspólnych projektów 

sektorów MŚP i B+R.  

RPO WŚ  

2014–2020 

Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka. 

Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej 

przedsiębiorczości. 

8. 

Wdrożenie systemu wsparcia związanego z powstawaniem nowych 

podmiotów ekonomii społecznej lub tworzeniem miejsc pracy w już 

funkcjonujących. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.  

Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej  

w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia. 

Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej. 

9. 
Stworzenie systemu wsparcia merytorycznego i finansowego 

istniejących podmiotów ekonomii społecznej. 

PO WER 

2014–2020 

Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy.  

Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. 

10. 
Wspieranie podnoszenia kwalifikacji, umiejętności  

i doświadczenia zawodowego kadry podmiotów ekonomii społecznej. 
FIO  

2014–2020 

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo. 

Kierunek działania 6. Rozwój przedsiębiorczości społecznej. 

Cel operacyjny 2.2. Wzrost przedsiębiorczości i aktywności społecznej mieszkańców 

Działanie 2.2.2. Budowanie partnerstw międzysektorowych i wspieranie inicjatyw oddolnych 

1. Wspieranie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe. Środki finansowe budżetu gminy. 

2. 

Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia doradczego  

w zakresie możliwości pozyskania zewnętrznych środków 

finansowych. 

FIO  

2014–2020 

Priorytet 1. Małe inicjatywy.  

Kierunek działania 3. Wspieranie młodych organizacji 

pozarządowych. 

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo.  

Kierunek działania 3. Poprawa zdolności organizacji pozarządowych 

do mobilizowania zasobów. 

3. 

Wspieranie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności kadr organizacji 

społecznych, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania środków 

finansowych. 

FIO  

2014–2020 

Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe. 

Kierunek działania 1. Zwiększanie kompetencji organizacji 

obywatelskich. 

4. 
Kreowanie pozytywnych relacji oraz dialogu między organizacjami 

pozarządowymi, przedsiębiorcami i samorządem. 
Zadanie niewymagające nakładów finansowych. 

5. Wspieranie młodzieżowych inicjatyw społecznych. 
FIO 

2014–2020 

Priorytet 1. Małe inicjatywy. 

Kierunek działania 1. Zwiększanie roli inicjatyw nieformalnych. 

6. 
Budowa nowych i remont istniejących obiektów służących 

aktywizacji mieszkańców. 

PROW 

2014–2020 

M07 – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.  

8.2.7.3.3. Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub 

kształtowanie przestrzeni publicznej. 
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7. 

Zwiększanie i podnoszenie jakości oraz dostosowanie do potrzeb 

społeczności lokalnej oferty usług świadczonych przez ośrodek 

kultury. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe.  

Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 

8. Organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych o różnej skali. 
RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe.  

Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 

9. 
Inicjowanie form aktywności obywatelskiej lokalnej społeczności 

poprzez organizację wydarzeń gminnych. 

FIO 

2014–2020 

Priorytet 1. Małe inicjatywy.  

Kierunek działania 1. Zwiększanie roli inicjatyw nieformalnych.  

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo.  

Kierunek działania 1. Aktywizacja obywateli w sprawach 

wspólnotowych. 

10. 

Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby 

starsze i niepełnosprawne – zaspokajanie ich potrzeb kulturalnych, 

rekreacyjnych i edukacyjnych poprzez organizowanie cyklicznych 

imprez i spotkań integracyjnych, warsztatów międzypokoleniowych, 

wycieczek itp. 

ASOS  

2014–2020 

Priorytet I. Edukacja osób starszych.  

Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz-  

i międzypokoleniową. 

Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi 

zewnętrzne). 

FIO  

2014–2020 

Priorytet 1. Małe inicjatywy. 

Kierunek działania 1. Zwiększanie roli inicjatyw nieformalnych. 

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo. 

Kierunek działania 1. Aktywizacja obywateli w sprawach 

wspólnotowych.  

Kierunek działania 5. Wspieranie aktywnych form integracji 

społecznej. 

11. 

Organizacja dla dzieci i młodzieży alternatywnych form spędzania 

czasu wolnego, w tym m.in. zajęć sportowo-rekreacyjnych  

i kulturalnych, a także różnych form wypoczynku. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. 

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług 

społecznych i zdrowotnych. 

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. 

FIO 

2014–2020 

Priorytet 1. Małe inicjatywy. 

Kierunek działania 1. Zwiększanie roli inicjatyw nieformalnych. 

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo. 

Kierunek działania 5. Wspieranie aktywnych form integracji 

społecznej.  

Kierunek działania 6. Rozwój przedsiębiorczości społecznej. 

12. 
Opracowywanie i wdrażanie programów zdrowotnych wynikających  

z rozeznanych potrzeb i stanu zdrowia mieszkańców. 
RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy. 

Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności 

zawodowej osób powyżej 29. roku życia.  

Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 

29. roku życia pozostających bez zatrudnienia. 

Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się. 
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Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu 

rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej. 

Cel operacyjny 2.2. Wzrost przedsiębiorczości i aktywności społecznej mieszkańców 

Działanie 2.2.3. Włączanie społeczne osób wykluczonych oraz zagrożonych ubóstwem 

1. 

Monitorowanie bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców gminy 

poprzez ścisłą współpracę z różnymi instytucjami działającymi  

w sferze społecznej. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne. 

Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna. 

PO WER 

2014–2020 

Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, 

gospodarki i edukacji.  

Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. 

FIO 

2014–2020 

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo. 

Kierunek działania 4. Aktywizacja współpracy wspólnot lokalnych  

i instytucji publicznych. 

2. 
Wdrażanie różnorodnych form integracji i pracy socjalnej oraz 

aktywizacji zawodowej. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.  

Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na 

zatrudnienie. 

3. 
Zwiększanie zasobu mieszkań komunalnych oraz socjalnych dla osób 

potrzebujących z terenu gminy. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne. 

Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna. 

4. 

Udzielanie wsparcia finansowego osobom w trudnej sytuacji 

materialnej z systemu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych  

i alimentacyjnych. 

Środki finansowe budżetu gminy (zadanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Szydłowie). 

5. 

Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących,  

w celu zapewnienia dostępu do żywności, wyposażenia w podręczniki 

i pomoce szkolne oraz odzież. 

FIO  

2014–2020 

Priorytet 1. Małe inicjatywy. 

Kierunek działania 1. Zwiększanie roli inicjatyw nieformalnych. 

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo. 

Kierunek działania 1. Aktywizacja obywateli w sprawach 

wspólnotowych. 

6. 

Propagowanie idei wolontariatu oraz pozyskiwanie wolontariuszy do 

udziału w realizacji zadań dotyczących rozwiązywania problemów 

społecznych. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.  

Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na 

zatrudnienie. 

FIO  

2014–2020 

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo.  

Kierunek działania 1. Aktywizacja obywateli w sprawach 

wspólnotowych.  

Kierunek działania 2. Rozwijanie wolontariatu. 

7. 
Prowadzenie szkoleń i warsztatów na temat korzystania z urządzeń 

komputerowych i internetu dla osób wykluczonych cyfrowo. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.  

Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse  

na zatrudnienie. 

ASOS  

2014–2020 

Priorytet I. Edukacja osób starszych. 

Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz-  
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i międzypokoleniową. 

Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi 

zewnętrzne). 

RPO WŚ  

2014–2020 

Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. 

Działanie 8.4 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych. 

Poddziałanie 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób 

dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację 

oddolnych inicjatyw edukacyjnych. 

Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego 

oraz kształcenia ustawicznego.  

Poddziałanie 8.5.3. Edukacja formalna i pozaformalna osób 

dorosłych. 

Źródło: Opracowanie własne
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2.3. Ocena spójności celów strategicznych z dokumentami wyższego rzędu 

 

 Strategia Rozwoju odnosząc się w swych założeniach (celach strategicznych, celach 

operacyjnych i działaniach priorytetowych) do zidentyfikowanych problemów mieszkańców 

na obszarze gminy uwzględnia kontekst innych dokumentów strategicznych regulujących 

działania w przedmiotowym obszarze na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym  

i subregionalnym. W związku 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 6. 

Tabela 6 Wykaz powiązań celów Strategii Rozwoju z dokumentami strategicznymi 

Lp. Program Misja/Cel/Priorytet/Działanie
1
 

POZIOM EUROPEJSKI 

1. 
Strategia Europa 

2020 

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 1990 r.; 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. 

POZIOM KRAJOWY 

2. 
Strategia Rozwoju 

Kraju 2020 

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. 

                                                 

 

1
 Zapisy w tabeli przytoczono w niezmienionej formie. 
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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. 

Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych. 

III.2.1. Podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych. 

3. 

Koncepcja 

Przestrzennego 

Zagospodarowania 

Kraju 2030 

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. 

4. 

Krajowa Strategia 

Rozwoju 

Regionalnego  

2010–2020: 

Regiony, miasta, 

obszary wiejskie 

(KSRR) 

Cel 1 Wzmocnienie wzrostu konkurencyjności rozwoju regionów. 

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. 

5. 

Strategia Rozwoju 

Społeczno- 

-Gospodarczego  

Polski Wschodniej  

do roku 2020 – 

aktualizacja 

 

(Warszawa 2013 r.) 

 

Cel główny: Wzrost wydajności pracy we wszystkich sektorach gospodarki 

Polski Wschodniej. 

Obszar strategiczny: Innowacyjność.  

Strategiczny kierunek działań: Budowa trwałych przewag konkurencyjnych 

poprzez działania na rzecz podnoszenia poziomu technologicznego 

zaawansowania i innowacyjności w obszarze wiodących endogenicznych 

ponadregionalnych specjalizacji gospodarczych.  

Obszar strategiczny: Zasoby pracy i jakość kapitału ludzkiego.  

Strategiczny kierunek działań: Przeciwdziałanie wykluczeniu na rynku 

pracy. Wzmocnienie potencjału nowoczesnych kadr dla gospodarki opartej na 

wiedzy.  

Obszar strategiczny: Infrastruktura transportowa i elektroenergetyczna. 

Strategiczny kierunek działań: Przełamywanie barier związanych  

z peryferyjnym położeniem Polski Wschodniej. Wzmocnienie spójności 

wewnętrznej Polski Wschodniej. 
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POZIOM REGIONALNY I SUBREGIONALNY 

6. 

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. 

7. 

Strategia Rozwoju 

Powiatu 

Staszowskiego  

na lata 2014–2020 

Cel generalny: Tworzenie optymalnych warunków zrównoważonego rozwoju 

gospodarczego i społecznego powiatu. 

Cel strategiczny I – Wyzwalanie inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości  

i rozwoju gospodarczego powiatu oraz przeciwdziałanie bezrobociu. 

Cel strategiczny II – Rozbudowa infrastruktury drogowej, gospodarczej, 

technicznej i informatycznej. 

Cel strategiczny III – Ochrona środowiska, racjonalne wykorzystanie 

zasobów przyrody, aktywizacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich. 

Cel strategiczny IV – Opieka zdrowotna, pomoc społeczna i psychologiczna, 

wsparcie osób z dysfunkcjami. 

Cel strategiczny V – Rozwój nauki i oświaty, upowszechnianie sportu  

i zdrowego trybu życia. Troska o zachowanie dóbr kultury. 

Cel strategiczny VI – Poprawa bezpieczeństwa obywateli, przeciwdziałanie 

zagrożeniom. 

Cel strategiczny VII Rozwój powiatu poprzez kontakty krajowe  

i zagraniczne. Promocja sztandarowych produktów turystycznych i dóbr 

kultury. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wskazanych w tabeli dokumentów strategicznych  
 

W tabeli 7 przedstawione zostały zależności między celami 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 Szydłów do realizacji w obszary 

                                                 

 

2
 Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał województwa 

świętokrzyskiego 2014–2020+. 
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strategicznej interwencji oraz inteligentne specjalizacje regionu zwiększa szanse uzyskania 

dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014–2020.  
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Tabela 7 Matryca zależności między celami Strategii a dokumentami regionalnymi 

Dokument 

Cele strategiczne 

Szydłów – markowym 

produktem turystycznym 

Szydłów – kapitał ludzki 

podstawą rozwoju 

gospodarczego gminy 

S
tr

a
te

g
ia

 B
a
d

a
ń

 i
 I

n
n

o
w

a
cy

jn
o

śc
i 

(R
IS

3
).

 
O

d
 a

b
so

rp
cj

i 
d

o
 r

ez
u

lt
a

tó
w

 –
 j

a
k

 p
o

b
u

d
zi

ć 
p

o
te

n
cj

a
ł 

 

w
o
je

w
ó
d

zt
w

a
 ś

w
ię

to
k

rz
y

sk
ie

g
o

 2
0

1
4
–

2
0

2
0

+
 

Inteligentne specjalizacje 

Przemysł metalowo- 

-odlewniczy 
– – 

Zasobooszczędne 

budownictwo 
X X 

Nowoczesne rolnictwo  

i przetwórstwo 

spożywcze 
X X 

Turystyka zdrowotna  

i prozdrowotna 
X X 

Specjalizacje horyzontalne 

TIK X X 

Branża targowo- 

-kongresowa 
– – 

Zrównoważony rozwój 

energetyczny 
X 

 

 
X 

 

 

R
eg

io
n

a
ln

y
 P

ro
g

ra
m

 O
p

er
a
cy

jn
y
  

W
o

je
w

ó
d

zt
w

a
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w
ię

to
k
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y
sk

ie
g
o
  

n
a

 l
a

ta
 2

0
1

4
–
2
0
2
0

, 
w

er
sj

a
 5

.0
 

Obszary strategicznej interwencji 

Obszar Gór 

Świętokrzyskich 
– – 

Obszar uzdrowiskowy – – 

Obszary wiejskie  

o najgorszym dostępie 

do usług publicznych 
X X 

Obszary funkcjonalne 

miast tracących 

funkcje społeczno- 

-gospodarcze 

– – 

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 2015 r.) 

  



Strategia Rozwoju Gminy Szydłów na lata 2016–2023 

40 

 

2.4. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – wpływ 

zadań na środowisko 

 

W świetle zapisów artykułu 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. z 2013 r. 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 Szydłów na lata 2016–2023 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. z 2016 r. 

poz. 71) w Prognozie dokonano analizy w kontekście kwalifikacji przedsięwzięć ujętych  

w Strategii wg podziału zawartego w powyższym akcie prawnym. 

W obowiązującym w Polsce prawie, ochrona przyrody regulowana jest przepisami 

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. 
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zm.). Gmina Szydłów odznacza się wartościowymi walorami przyrodniczymi  

i krajobrazowymi. Cały obszar znajduje się w granicach Chmielnicko-Szydłowskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu (Ch-Sz OChK), utworzonego 29 września 1995 r. 

Rozporządzeniem nr 12/95 Wojewody Kieleckiego (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego nr 21 poz. 

145). Ponadto na terenie gminy występują pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej
3
: 

1. Odsłonięcie geologiczne w Szydłowie (nr w rej. RDOŚ 232) to pomnik przyrody 

utworzony na podstawie: Zarządzenia Nr 23/87 Wojewody Kieleckiego z dnia  

2 października 1987 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. 

Kieleckiego Nr 19 poz. 223), Rozporządzenia Nr 6/94 Wojewody Kieleckiego z dnia 20 

czerwca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. 

Urz. Woj. Kieleckiego Nr 8 poz. 54 z dn. 30.08.1994 r.), Rozporządzenia Nr 7/94 

Wojewody Kieleckiego z dnia 4 sierpnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 8 poz. 55 z dn. 30.08.1994 r.) 

oraz Rozporządzenia Nr 276/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2001 r. 

zmieniającego zarządzenia i rozporządzenia w sprawie uznania za pomniki przyrody  

(Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 85 poz. 987 z dn. 16.08.2001 r.).  

2. Odsłonięcie geologiczne w Kotuszowie (nr w rej. RDOŚ 233) to pomnik przyrody 

utworzony na podstawie: Zarządzenia Nr 23/87 Wojewody Kieleckiego z dnia  

2 października 1987 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. 

Kieleckiego Nr 19 poz. 223), Rozporządzenia Nr 6/94 Wojewody Kieleckiego z dnia 20 

czerwca 1994 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. 

Urz. Woj. Kieleckiego Nr 8 poz. 54 z dn. 30.08.1994 r.), Rozporządzenia Nr 7/94 

Wojewody Kieleckiego z dnia 4 sierpnia 1994 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie 

uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 8 poz. 55 z dn. 30.08.1994 r.) 

oraz Rozporządzenia Nr 276/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2001 r. 

zmieniające zarządzenia i rozporządzenia w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. 

Urz. Woj. Święt. Nr 85 poz. 987 z dn. 16.08.2001 r.). 

3. Dąb szypułkowy w Kotuszowie (nr w rej. RDOŚ 316) to pomnik przyrody utworzony na 

podstawie: Rozporządzenia Nr 13/93 Wojewody Kieleckiego z dnia 30 grudnia 1993 r.  

w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 1 poz. 1 z dn. 

03.02.1994 r.), Rozporządzenia Nr 38/99 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia  

                                                 

 

3
 Serwis Regionalnej Dyrekcji Ochrony Przyrody w Kielcach, kielce.rdos.gov.pl, stan na 12.11.2015 r.,  

inf. z 20.11.2015 r. 
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6 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za pomniki 

przyrody (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 63 poz. 1029 z dn. 12.10.1999 r.) oraz Rozporządzenia 

Nr 11/2003 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 kwietnia 2003 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 79 poz. 

826). 

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 Szydłów na lata 2016–2023 przeprowadzono wstępną 

analizę i ocenę oddziaływania na środowisko. 

Przygotowanie i realizacja zadań omawianych w niniejszym dokumencie 

obligatoryjnie uwzględniać będzie obowiązujące przepisy prawne i respektować 

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 

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. 

Prognoza oddziaływania na środowisko został przygotowany jako pierwszy element  

w procesie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego rodzaju 

dokumentów. Dokument ma na celu identyfikację przewidywanych ewentualnych skutków 

wpływu ustaleń Strategii na środowisko, ocenę zaproponowanych w nim rozwiązań 

funkcjonalno-przestrzennych, a także ich zgodność z przepisami prawa z zakresu ochrony 

środowiska. Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie 

Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Szydłów na lata 2016–2023 został 

uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach (pismo z dnia 10 

marca 2016 r., znak: WPN-II.411.5.2016.MK) oraz Świętokrzyskim Państwowym 

Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Kielcach (pismo z dnia 7 marca 2016 r., znak: 

NZ.9022.5.19.2016). Sporządzoną Prognozę poddano ocenie przez właściwe organy oraz 

procesowi konsultacji społecznych. Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
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w Kielcach w piśmie z dnia 8 kwietnia 2016 r., znak: WPN-II.410.34.2016.MK, jak  

i Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w piśmie z dnia 6 kwietnia 

2016 r., znak:  NZ.9022.5.44.2016  nie wnieśli zastrzeżeń oraz wyrazili pozytywną opinię 

przedstawionych dokumentów. W ramach konsultacji społecznych mieszkańcy Gminy 

Szydłów 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. 

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 i dróg, uregulowaniu gospodarki 

wodno-ściekowej, a także zabiegach modernizacyjno-remontowych. Znaczący wpływ na 

środowisko będzie odczuwalny poprzez: 

 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 modernizacji energetycznej budynków zmniejszy się zapotrzebowanie 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 pozwoli spotęgować ten efekt. Przygotowanie i prowadzenie prac 
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polegających na dociepleniu budynków w ramach modernizacji 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. 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 tworzeniu obszarów zielonych sprawią, iż tereny zniszczone  

i zaniedbane będą lepiej komponować się z otaczającym krajobrazem. Istniejąca zieleń 

zostanie poddana pielęgnacji, 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 spowoduje napływ przedsiębiorców oraz 

powstanie nowych budynków gospodarczo-usługowych. Funkcjonowanie powstałych 

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; 
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 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 Szydłów oraz charakter zadań 

przewidzianych do realizacji w ramach Strategii – nie przewiduje się wystąpienia 

oddziaływań transgranicznych. 
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3. Część wdrożeniowa 

 

 Strategia Rozwoju Gminy Szydłów jest dokumentem długookresowym, określającym 

cele strategiczne, cele operacyjne i działania priorytetowe na lata 2016–2023, dlatego 

ważnym elementem decydującym o skuteczności i efektywności realizacji jej założeń jest 

zintegrowany system wdrażania, monitorowania oraz aktualizacji i ewaluacji tego 

dokumentu. 

 

3.1. Wdrażanie i monitoring Strategii Rozwoju 

 

Proces wdrażania jest przedsięwzięciem złożonym, które wymaga odpowiedniego 

przygotowania informacyjnego oraz stałej komunikacji z otoczeniem, opierającej się  

o pozyskiwanie obiektywnej informacji dotyczącej jego przebiegu, skutków i publicznego 

odbioru. Monitoring ma na celu gromadzenie oraz analizę danych na temat przebiegu 

realizacji danego programu, pozwala na zidentyfikowanie ewentualnych nieprawidłowości  

w jego realizacji oraz wprowadzanie niezbędnych korekt umożliwiających osiągnięcie 

wcześniejszych założeń. 

Określenie 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 dokumentu. Zakres monitoringu Strategii 

wyznaczają określone w niej cele strategiczne, cele operacyjne, działania priorytetowe oraz 

zaplanowane zadania. 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 Gminy Szydłów, natomiast za 

prowadzenie procesu monitorowania – 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 priorytetowych, 

– gromadzenie i analizowanie informacji w układzie przedstawionego w tabeli 8 zestawu 

wskaźników, 
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– 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, poprzez:  

– akceptację sprawozdań z realizacji Strategii, 

– uwzględnienie zadań zaplanowanych do realizacji przy przyjmowaniu budżetu gminy 

oraz wieloletnich planów inwestycyjnych lub innych dokumentów strategicznych 

o znaczeniu lokalnym. 

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 8. 

Informacje na temat stanu realizacji Strategii będą przekazywane mieszkańcom 

gminy, jak również wszystkim zainteresowanym, za pośrednictwem oficjalnej strony 

internetowej Urzędu Gminy Szydłów, a także podczas spotkań z różnymi grupami 

społecznymi, w tym mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi itp. 

 

3.2. Aktualizacja i ewaluacja Strategii 

 

Strategia Rozwoju ma formułę otwartą, co oznacza, że w przypadku zmiany zarówno 

zewnętrznych, jak i wewnętrznych uwarunkowań społecznych i gospodarczych oraz 

wykreowania nowych projektów – możliwa będzie jej aktualizacja. Co najmniej dwukrotnie 

w trakcie obowiązywania dokumentu analizowane będą postępy w realizacji zapisów, celem 

podjęcia decyzji dotyczącej potrzeby uaktualnienia jej założeń. Z wnioskiem o aktualizację 

Strategii Rozwoju może wystąpić: Zespół ds. Strategii, Wójt Gminy, inicjatywa co najmniej 

25 mieszkańców lub 3 członków Rady Gminy, natomiast Rada Gminy jako instytucja 

kontrolna i uchwałodawcza będzie mieć za zadanie analizowanie i zatwierdzanie wniosków  

o zmianę treści dokumentu, a także jego aktualizację. 

Wprowadzenie systemu monitoringu oraz powiązanej z nim procedury ewaluacji 

pozwoli wyeliminować w znacznym 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 
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modyfikacji poszczególnych elementów dokumentu w trakcie jego realizacji możliwe będzie 

uwzględnienie nowych zadań i projektów, które będą wpisywać się w cele strategiczne  

i działania priorytetowe. 

Ewaluacja ma na celu poprawę jakości, skuteczności i spójności realizacji Strategii 

Rozwoju w odniesieniu do konkretnych problemów gminy z jednoczesnym uwzględnieniem 

celów strategicznych podejmowanych działań. Jej zadaniem jest 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, 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. 

Ewaluacja działań zawartych w Strategii Rozwoju Gminy Szydłów na lata 2016–2023 

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 ds. Strategii 

Rozwoju, 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.  
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Tabela 8 Wskaźniki monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Szydłów 

Lp. Nazwa wskaźnika 

Wartość wskaźnika 

dla Gminy Szydłów 

na koniec: 

Wartość wskaźnika  

– średnia ogółem  

dla województwa 

świętokrzyskiego  

na koniec: 

Wartość wskaźnika  

– średnia ogółem 

dla Polski  

na koniec: 

Pożądana wartość 

wskaźnika na: 

2009 r. 2014 r. 2014 r. 2014 r. 2023 r. 

1. Liczba ludności ogółem 4 837 4 779 1 263 176 38 478 602 – 

2. 

Udział % ludności  

wg ekonomicznych grup wieku  

w ludności ogółem 

w wieku przedprodukcyjnym 18,6 16,2 17,0 18,0 

powyżej średniej 

krajowej na koniec 

2023 r. 

w wieku produkcyjnym 61,9 63,3 62,6 63,0 
utrzymanie aktualnego 

poziomu 

w wieku poprodukcyjnym 19,5 20,5 20,4 19,0 – 

3. Przyrost naturalny na 1 000 mieszkańców -4,9 -3,1 -2,3 0,0 powyżej 0,0 

4. Saldo migracji na pobyt stały na 1 000 mieszkańców -2,1 -1,0 -2,0 -0,4 powyżej 0,0 

5. 
Odsetek dzieci w wieku 3–5 lat objętych wychowaniem 

przedszkolnym 
23,7 53,2 76,4 79,4 

min. 85% średniej 

krajowej na koniec 

2023 r. 

6. 
Liczba uczniów w szkołach podstawowych w przeliczeniu  

na 1 000 mieszkańców 
47 49 56 60 

min. 90% średniej 

krajowej na koniec 

2023 r. 

7. Liczba uczniów w gimnazjach w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców 33 21 28 29 

min. 90% średniej 

krajowej na koniec 

2023 r. 
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8. Średnie wyniki % z egzaminu gimnazjalnego 50,80
4
 50,57 57,60 58,60 

powyżej średniej 

wojewódzkiej na koniec 

2023 r. 

9. 
Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. 

mieszkańców 
33 42 30 33 

utrzymanie aktualnego 

poziomu 

10. 
Osoby w gospodarstwach domowych korzystających z pomocy 

społecznej w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców 
118 96 102 77 

poniżej średniej dla 

kraju na koniec 2023 r. 

11. 
Udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym 
6,7 5,8 9,5 7,5 

utrzymanie aktualnego 

poziomu 

12. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności 339 391 872 1 071 

min. 80% średniej 

wojewódzkiej na koniec 

2023 r. 

13. 
Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. 

ludności 
29 19 71 93 

min. 80% średniej 

wojewódzkiej na koniec 

2023 r. 

14. Podmioty na 1 000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 55 62 139 170 

min. 80% średniej 

wojewódzkiej na koniec 

2023 r. 

15. 
Budynki nowo oddane do użytkowania w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców 
12 54 23 25 

utrzymanie aktualnego 

poziomu 

16. Dochody budżetu ogółem na 1 mieszkańca w złotych 2 211 3 324 3 468 3 971 

powyżej średniej 

wojewódzkiej na koniec 

2023 r. 

17. Dochody własne na 1 mieszkańca w złotych 549 1 193 1 506 2 198 

powyżej średniej 

wojewódzkiej na koniec 

2023 r. 

18. Udział % dochodów własnych w dochodach ogółem 44 46 43 55 

powyżej średniej 

krajowej na koniec 

2023 r. 

19. 
Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 

podatek dochodowy od osób fizycznych na 1 mieszkańca w złotych 
134 227 538 783 

powyżej średniej 

wojewódzkiej na koniec 

2023 r. 

                                                 

 

4
 Dane podano dla roku 2010. Nie podano wyników dla Gminy Szydłów z 2009 roku, z powodu wprowadzonych zmian w egzaminach gimnazjalnych. 
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20. 
Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 

podatek dochodowy od osób prawnych na 1 mieszkańca w złotych 
11,42 34,61 23,41 55,35 

utrzymanie aktualnego 

poziomu 

21. Wydatki budżetu ogółem na 1 mieszkańca w złotych 2 263 3 357 3 541 4 021 
utrzymanie aktualnego 

poziomu 

22. Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca w złotych 552 787 637 780 
utrzymanie aktualnego 

poziomu 

23. Wydatki bieżące na 1 mieszkańca w złotych 1 727 2 561 2 910 3 241 
utrzymanie aktualnego 

poziomu 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, stat.gov.pl, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, cke.edu.pl,  

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, oke.lodz.pl
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3.3. Promocja Strategii Rozwoju 

 

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 – będzie Zespół ds. 

Strategii, we współpracy z Urzędem Gminy w Szydłowie. 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, do realizacji wskazanych zadań 

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 publicznego, gospodarczego i społecznego oraz ekspertami  

i specjalistami zewnętrznymi, 

– spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami co najmniej raz w roku. 

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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Wstęp 

 

Strategia rozwoju gminy jest długookresowym programem, który zawiera zbiór celów 

jej rozwoju, a także określa takie kierunki i priorytety działania oraz alokację środków 

finansowych, które są niezbędne do ich osiągnięcia w określonym horyzoncie czasowym. 

Strategia pełni kluczową rolę jako zasadniczy plan postępowania władz samorządowych, 

partnerów gospodarczych i społecznych, którzy mogą się na nią powoływać w procesie 

pozyskiwania środków zewnętrznych oraz w oparciu o nią budować własne plany 

strategiczne. Zapisy Strategii stanowią zatem wyznacznik decyzji merytorycznych, 

organizacyjnych i finansowych podejmowanych przez władze samorządowe. Dokument ten 

jest również narzędziem kierowania i intensyfikowania współpracy z partnerami prywatnymi 

i pozarządowymi. 

Konieczność tworzenia lub weryfikacji dokumentów strategicznych jednostek 

samorządu terytorialnego wynika z licznych przesłanek formalno-prawnych, w tym między 

innymi z Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm.) oraz wiąże się z aktualizacją dokumentów 

europejskich, krajowych i regionalnych, a także przyjęciem nowego modelu polityki 

regionalnej. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Szydłów na lata 2016–2023 jest także 

odpowiedzią na dynamikę zmian społecznych i gospodarczych, zachodzących w obrębie 

gminy, jak i w jej otoczeniu (w skali powiatu, województwa czy kraju). 

Rozwój terytorialny danego obszaru determinują zarówno czynniki wewnętrzne, jak  

i zewnętrzne, dlatego podstawę do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szydłów na lata 

2016–2023 stanowi Diagnoza strategiczna. Jest ona syntetycznym ujęciem sytuacji 

przestrzennej i społeczno-gospodarczej Gminy Szydłów na tle powiatu staszowskiego, 

województwa świętokrzyskiego oraz Polski wraz ze wskazaniem trendów, które miały 

miejsce na przestrzeni ostatnich lat. Wszelkie dane wykorzystane w Diagnozie służą 

wskazaniu mocnych i słabych stron gminy oraz problemów, z którymi się boryka, ale także 

potencjałów, które posiada. To z kolei stanowi podstawę do sformułowania celów  

i wyznaczenia najważniejszych kierunków rozwoju na kolejne lata. 
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1. Uwarunkowania przestrzenne 

 

Gmina Szydłów leży w województwie świętokrzyskim, ok. 40 km na południowy- 

-wschód od stolicy regionu – Kielc. Jest jedną z ośmiu jednostek samorządowych 

wchodzących w skład powiatu staszowskiego. Sąsiaduje od wschodu z Gminą Staszów,  

od zachodu z Gminą Gnojno (powiat buski), od południa z Gminą Tuczępy (powiat buski),  

od północy z gminami Pierzchnica i Raków (powiat kielecki)
1
. 

W Szydłowie krzyżują się dwie drogi wojewódzkie, są to
2
: 

 droga wojewódzka nr 756 relacji Starachowice – Nowa Słupia – Łagów – Szydłów  

– Stopnica, o łącznej długości 73,682 km; 

 droga wojewódzka nr 765 relacji Chmielnik – Szydłów – Staszów – Osiek, o łącznej 

długości 53,172 km. 

Uzupełnieniem podstawowego układu komunikacyjnego są drogi gminne. Na terenie 

Gminy Szydłów brak jest połączeń kolejowych.  

Powierzchnia Gminy wynosi 108 km
2
, co stanowi 0,92% powierzchni województwa 

świętokrzyskiego oraz 11,68% powierzchni powiatu staszowskiego. Liczba ludności  

w Gminie Szydłów według stanu na koniec 2014 roku wyniosła 4 779 osób, w tym 2 407 

mężczyzn i 2 372 kobiety. Gęstość zaludnienia w 2014 roku wyniosła 44 osoby/km
2
, co było 

wartością niższą w stosunku do
 
średniej powiatu staszowskiego (79 osób/km

2
), województwa 

świętokrzyskiego (108 osób/km
2
) oraz Polski (123 osoby/km

2
)
3
. 

Rysunek 1 przedstawia położenie Gminy Szydłów na tle kraju, województwa 

świętokrzyskiego oraz powiatu staszowskiego.  

                                                 
1
 Strona internetowa Gminy Szydłów, szydlow.pl, inf. z 13.11.2015 r. 

2
 Strona internetowa Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, szdw.kielce.com.pl,  

inf. z 13.11.2015 r. 
3
 Strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych Lokalnych, stat.gov.pl,  

inf. z 16.11.2015 r. 
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Rysunek 1 Położenie Gminy Szydłów na tle kraju, województwa  

świętokrzyskiego i powiatu staszowskiego 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Portal internetowy Interaktywna Mapa Polski, mapapolski.com.pl 
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Szczegółowy podział struktury użytkowania gruntów w Gminie Szydłów w 2014 roku 

przedstawia tabela 1.  

 

Tabela 1 Struktura użytkowania gruntów w Gminie Szydłów w 2014 roku  

Gmina 

Szydłów 

Grunty 

orne 
Sady 

Łąki 

trwałe 

Pastwiska 

trwałe 

Pozostałe 

użytki rolne 

Grunty 

leśne 

Pozostałe 

grunty 
Ogółem 

[ha] 5 957 1 726 600 66 302 1 661 478 10 790 

[%] 55,21 16,00 5,56 0,61 2,80 15,39 4,43 100,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych gminy 

 

Największy udział w powierzchni gminy mają grunty orne (55,2%) oraz sady (16,0%) 

co stanowi o rolniczym charakterze gminy. Łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi 

80,2% powierzchni Gminy Szydłów, zaś grunty leśne stanowią 15,4% powierzchni. 
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2. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze  

 
Zgodnie z danymi GUS na koniec 2014 roku Gminę Szydłów zamieszkiwało 4 779 

osób, w tym 2 407 mężczyzn i 2 372 kobiety, co stanowiło 0,37% populacji województwa 

świętokrzyskiego oraz 6,5% populacji powiatu staszowskiego. Od 2011 roku odnotowuje się 

w Gminie Szydłów spadek liczby ludności – zmiana o 77 osób (wykres 1). 

 

Wykres 1 Liczba ludności w Gminie Szydłów w latach 2009–2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Trendy demograficzne odzwierciedla prognoza ludności na lata 2020, 2025 i 2030  

w województwie świętokrzyskim (wykres 2) oraz w powiecie staszowskim (wykres 3), dane 

podano według stanu ludności z 2014 roku. 

Wykres 2 Prognoza ludności w województwie świętokrzyskim na lata 2020, 2025 i 2030 

(wg danych z 2014 roku) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 3 Prognoza ludności w powiecie staszowskim na lata 2020, 2025 i 2030 (wg danych z 2014 roku) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Prognozy wskazują, iż liczba ludności zarówno w województwie świętokrzyskim, jak 

i w powiecie staszowskim zmniejszy się. W województwie świętokrzyskim już do 2020 roku 

szacuje się spadek liczby mieszkańców o ponad 30 tys. w stosunku do 2014 roku, a do roku 

2030 liczba ta spadnie o prawie 100 tys. Prognoza ludności w powiecie staszowskim 

wskazuje, iż do roku 2030 także nastąpi spadek liczby mieszkańców o ponad 6 tys.  

w stosunku do roku 2014.  

Sytuacja demograficzna województwa i powiatu będzie miała bezpośredni wpływ na 

liczbę ludności w Gminie Szydłów. Biorąc pod uwagę powyższe należy przyjąć, iż liczba 

mieszkańców gminy również będzie spadać, co będzie mieć wpływ na jej sytuację społeczno- 

-gospodarczą i ekonomiczną. Należy podkreślić, że w ostatnich latach liczba ludności Gminy 

Szydłów również uległa spadkowi.  

Na zmiany liczby ludności wpływ mają uwarunkowania demograficzne, które 

określają między innymi wskaźnik przyrostu naturalnego oraz saldo migracji. Współczynnik 

przyrostu naturalnego, który określa różnicę pomiędzy liczbą urodzeń żywych, a liczbą 

zgonów w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców, przyjmował na analizowanym obszarze  

w latach 2009–2014 wartości ujemne (wykres 4). Jest to sytuacja określana jako ubytek 

naturalny, który powoduje spadek liczby osób zamieszkujących obszar gminy.  

W 2014 roku współczynnik przyrostu naturalnego wyniósł -3,1 i był lepszy od średniej 

powiatowej, ale w porównaniu ze średnią dla Polski i województwa świętokrzyskiego wypadł 

niekorzystnie (wykres 5).  

Wykres 4 Przyrost naturalny w Gminie Szydłów na 1 000 mieszkańców w latach 2009–2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wykres 5 Przyrost naturalny na 1 000 mieszkańców w 2014 roku – porównanie średniej  

Gminy Szydłów, powiatu staszowskiego, województwa świętokrzyskiego oraz Polski 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Udział migracji we wzroście populacji określa wskaźnik salda migracji, którego 

wartość na przestrzeni lat 2009–2014 w każdym roku była ujemna. W roku 2014 saldo 

migracji uplasowało się na poziomie -1,0 (wykres 6), co wskazuje na niekorzystną tendencję 

odpływu ludności. W 2014 roku saldo migracji w Gminie Szydłów było korzystniejsze od 

średniej powiatowej i wojewódzkiej, a wypadło niekorzystnie w porównaniu ze średnią dla 

Polski (wykres 7). 

 

Wykres 6 Saldo migracji na pobyt stały na 1 000 mieszkańców w Gminie Szydłów w latach 2009–2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wykres 7 Saldo migracji na pobyt stały na 1 000 mieszkańców w 2014 roku – porównanie średniej  

Gminy Szydłów, powiatu staszowskiego, województwa świętokrzyskiego oraz Polski 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w Gminie Szydłów  

w analizowanym okresie wskazuje na negatywną sytuacją demograficzną. W latach  

2009–2014 liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym spadła o 2,4%. Wzrosła natomiast  

o 1,4% liczba osób w wieku produkcyjnym oraz o 1% w wieku poprodukcyjnym, co 

przedstawiono na wykresie 8.  

Na tle jednostek terytorialnych wyższego rzędu w 2014 roku Gmina Szydłów 

prezentowała się niekorzystanie biorąc pod uwagę udział osób w wieku przedprodukcyjnym 

oraz w wieku poprodukcyjnym (wykres 9). 

 

Wykres 8 Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem w Gminie Szydłów  

w latach 2009–2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 9 Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem w 2014 roku – porównanie 

średniej Gminy Szydłów, powiatu staszowskiego, województwa świętokrzyskiego oraz Polski 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

  

Struktura ludności według płci i wieku, zobrazowana na wykresie 10, przyjmuje 

postać piramidy regresywnej, odznaczającej się stosunkowo wąską podstawą, co oznacza 

małą liczbę ludzi młodych (niski udział osób w wieku przedprodukcyjnym). Jest to sytuacja 

niekorzystna w obrębie społecznym i gospodarczym gminy. Największa liczba mieszkańców 
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gminy znajduje się w grupach osób w wieku 50–54 lata oraz 25–29 lat. Największa liczba 

kobiet znajduje się w przedziale wiekowym 50–54 lata, a najmniejsza w wieku 70–74 lata. 

Największa liczba mężczyzn znajduje się w wieku 50–54 lata, najmniejsza zaś w wieku  

80–84 lata. 

 

Wykres 10 Struktura ludności według płci i wieku w Gminie Szydłów w 2014 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Jednym ze wskaźników, który opisuje dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 

jest odsetek dzieci w wieku 3–5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym. W 2009 roku 

odsetek ten w Gminie Szydłów wyniósł zaledwie 23,7%, a w 2014 roku – 53,2%.  

W latach 2009–2014 nastąpił więc wzrost o 29,5% (wykres 11). Odsetek dzieci w wieku 3–5 

lat objętych wychowaniem przedszkolnym w roku 2014 w Gminie Szydłów pozostawał 

niższy w porównaniu ze średnią dla jednostek wyższego rzędu (wykres 12). Należy również 

dodać, że na terenie Gminy Szydłów działają dwa punkty przedszkolne, do których według 

danych gminy uczęszczało 42 dzieci w 2013 r. i 38 dzieci w 2014 r, co dało odpowiednio 

78,6% i 82,1% dzieci objętych wychowaniem i opieką przedszkolną. 
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Wykres 11 Odsetek dzieci w wieku 3–5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w Gminie Szydłów  

w latach 2009–2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 12 Odsetek dzieci w wieku 3–5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w 2014 roku 

– porównanie średniej Gminy Szydłów, powiatu staszowskiego, województwa świętokrzyskiego  

oraz Polski 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Kolejnym analizowanym wskaźnikiem jest wskaźnik odnoszący się do liczby uczniów 

szkół podstawowych w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców Gminy Szydłów. W porównaniu  

z rokiem 2009 wskaźnik liczby uczniów szkół podstawowych wzrósł o 2 i w roku 2014 

uplasował się na poziomie 49 uczniów. Należy jednak naznaczyć, że w porównaniu z rokiem 

2013 (41) wskaźnik wzrósł o 8 (wykres 13). Jednak na tle średniej dla kraju, województwa 

świętokrzyskiego i powiatu staszowskiego Gmina Szydłów prezentuje się niekorzystnie 

(wykres 14). 

 

Wykres 13 Liczba uczniów w szkołach podstawowych na 1 000 mieszkańców w Gminie Szydłów  

w latach 2009–2014 
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Wykres 14 Liczba uczniów w szkołach podstawowych na 1 000 mieszkańców w 2014 roku – porównanie 

średniej Gminy Szydłów, powiatu staszowskiego, województwa świętokrzyskiego oraz Polski 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

O poziomie nauczania i jakości szkolnictwa w gminie świadczą wyniki sprawdzianów 

w klasie 6 szkoły podstawowej, będące zakończeniem tego poziomu nauki. W 2014 roku 

średni wynik uzyskany przez szóstoklasistów z Gminy Szydłów wynosił 26 pkt i był wyższy 

niż w roku poprzednim (wykres 15). Porównując wyniki egzaminów ze średnią dla kraju, 

województwa świętokrzyskiego, powiatu staszowskiego (wykres 16) oraz pozostałych gmin 

powiatu (tabela 2) Gmina Szydłów wypadła korzystnie. Od roku 2012 zauważalny jest wzrost 

uzyskanych przez uczniów punktów z egzaminów. W roku 2014 uczniowie Gminy Szydłów 

uzyskali czwartą lokatę wśród porównywanych ośmiu jednostek powiatu staszowskiego.   

Wykres 15 Średnie wyniki w punktach uzyskane ze sprawdzianu po 6 klasie szkoły podstawowej 

w Gminie Szydłów w latach 2010–2014 (maks. liczba punktów 40) 
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Wykres 16 Średnie wyniki w punktach uzyskane ze sprawdzianu po 6 klasie szkoły podstawowej 

w 2014 roku – porównanie średniej Gminy Szydłów, powiatu staszowskiego, województwa 

świętokrzyskiego oraz Polski 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, cke.edu.pl 

 oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, oke.lodz.pl 

Tabela 2 Średnie wyniki w punktach uzyskane ze sprawdzianu po klasie 6 szkoły podstawowej 

w wybranych jednostkach terytorialnych w latach 2010–2014 

Jednostka terytorialna 
Średni wynik w punktach 

2010 2011 2012 2013 2014 

Polska 24,56 25,27 22,75 24,03 25,82 

województwo świętokrzyskie 24,18 24,84 22,33 23,72 25,80 

powiat staszowski 24,21 24,82 22,96 22,88 25,40 

Gmina Bogoria 27,36 28,09 23,80 23,44 27,33 

Gmina Łubnice 26,21 27,39 24,76 26,87 28,00 

Gmina Oleśnica 19,50 24,34 24,20 21,41 24,59 

Miasto i Gmina Osiek 23,07 23,24 21,15 23,36 25,33 

Miasto i Gmina Połaniec 21,83 22,80 22,41 20,81 24,48 

Gmina Rytwiany 23,24 25,66 22,98 23,56 26,39 

Miasto i Gmina Staszów 25,53 24,49 23,27 22,98 24,49 

Gmina Szydłów 24,30 25,80 21,26 22,92 26,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, cke.edu.pl 

 oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, oke.lodz.pl 

 

Nie mniej jednak analizując wskaźnik odnoszący się do liczby uczniów szkół 

gimnazjalnych w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców w Gminie Szydłów, zauważalny jest 

znaczny spadek.  W 2009 r. liczba uczniów w szkołach gimnazjalnych na 1 000 mieszkańców 

w gminie wynosiła  33, natomiast w  2014 roku spadła do 21 (wykres 17). Na tle średniej dla 

kraju, województwa świętokrzyskiego i powiatu staszowskiego Gmina Szydłów prezentowała 

się równie niekorzystnie (wykres 18). 
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Wykres 17 Liczba uczniów w szkołach gimnazjalnych na 1 000 mieszkańców w Gminie Szydłów  

w latach 2009–2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wykres 18 Liczba uczniów w szkołach gimnazjalnych na 1 000 mieszkańców w 2014 roku – porównanie 

średniej Gminy Szydłów, powiatu staszowskiego, województwa świętokrzyskiego oraz Polski 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wskaźnikiem poziomu szkolnictwa są wyniki egzaminów gimnazjalnych – w tabeli 3 

zostały przedstawione średnie procentowe wyniki uczniów z egzaminów gimnazjalnych od 

2010 do 2014 roku. Z powodu wprowadzonych zmian w egzaminach gimnazjalnych możliwe 

jest porównanie między sobą jedynie osiągnięć uczniów w latach 2010–2011 oraz  

2012–2013. Wykres 19 przedstawia średnią procentową uzyskaną przez uczniów ze 

wszystkich egzaminów w 2014 roku w Gminie Szydłów w porównaniu ze średnim 

procentowym wynikiem dla Polski, województwa świętokrzyskiego i powiatu staszowskiego. 

Analizując zamieszczone dane zauważyć można, że wyniki z egzaminu kończącego ten etap 

kształcenia uczniów gimnazjów z terenu Gminy Szydłów są niższe od średnich wyników dla 

jednostek wyższego rzędu.  
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Tabela 3 Średnie wyniki % uzyskane ze wszystkich egzaminów gimnazjalnych w Polsce, województwie 

świętokrzyskim, powiecie staszowskim i Gminie Szydłów w latach 2010–2014 

Jednostka terytorialna 

Średnie wyniki % ze wszystkich egzaminów gimnazjalnych  

w danym roku 

2010 2011 2012 2013 2014 

Polska 56,08 51,40 57,20 58,00 58,60 

województwo świętokrzyskie 54,34 49,37 56,04 57,22 57,60 

powiat staszowski 52,60 48,44 52,25 52,56 50,93 

Gmina Szydłów 50,80 48,76 53,63 52,57 50,57 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, cke.edu.pl 

 oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, oke.lodz.pl 

Wykres 19 Średnie wyniki % uzyskane ze wszystkich egzaminów gimnazjalnych w 2014 roku  

– porównanie średniej Gminy Szydłów, powiatu staszowskiego, województwa  

świętokrzyskiego oraz Polski 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, cke.edu.pl 

 oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, oke.lodz.pl 

Obrazem sytuacji gospodarczej Gminy Szydłów są wartości wskaźników: liczba 

podmiotów wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności, liczba 

jednostek nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności oraz 

liczba podmiotów w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców w wieku produkcyjnym.  

Od roku 2009 liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 

10 tys. ludności ulegała nieznacznym wahaniom. W 2014 roku wyniosła 391, a w całym 

analizowanym okresie odnotowano wzrost wartości wskaźnika o 52 podmioty (wykres 20). 

Wartość ta była znacznie niższa od średniej powiatowej, wojewódzkiej oraz krajowej (wykres 

21).  

 

Wykres 20 Podmioty wpisane do rejestru REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności w Gminie Szydłów 

 w latach 2009–2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

50,57 50,93 57,60 58,60 

0

20

40

60

Gmina Szydłów powiat staszowski województwo
świętokrzyskie

Polska

339 338 348 377 404 391 

0

200

400

2009 2010 2011 2012 2013 2014



Diagnoza strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szydłów na lata 2016–2023 

 

17 
 

 

Wykres 21 Podmioty wpisane do rejestru REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności w 2014 roku 

– porównanie średniej Gminy Szydłów, powiatu staszowskiego, województwa świętokrzyskiego  

oraz Polski

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Liczba jednostek nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON podlegała dużym 

wahaniom w latach 2009–2014 (wykres 22). W 2014 roku w Gminie Szydłów wskaźnik 

nowo zakładanych przedsiębiorstw w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców wynosił 19 i był  

o 33 niższy niż w roku 2013. W porównaniu ze średnią wartością jednostek wyższego rzędu 

osiągnięty poziom wskaźnika wypada bardzo niekorzystnie (wykres 23).  

Wykres 22 Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności 

w Gminie Szydłów w latach 2009–2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 23 Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w 2014 roku 

– porównanie średniej Gminy Szydłów, powiatu staszowskiego, województwa świętokrzyskiego  

oraz Polski 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wskaźnik ilości podmiotów gospodarki narodowej w przeliczeniu na 1 000 

mieszkańców w wieku produkcyjnym w analizowanym okresie ulegał wahaniom (wykres 24), 

w 2014 roku wynosił 62.  Wartość wskaźnika w roku 2014 była niższa niż średnia dla 

powiatu staszowskiego, województwa świętokrzyskiego oraz kraju (wykres 25). 

 

Wykres 24 Podmioty gospodarki narodowej w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

w Gminie Szydłów w latach 2009–2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
Wykres 25 Podmioty gospodarki narodowej w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

w 2014 roku – porównanie średniej Gminy Szydłów, powiatu staszowskiego, województwa 

świętokrzyskiego oraz Polski 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Biorąc pod uwagę ogólną liczbę podmiotów, w 2014 roku w rejestrze REGON 

zarejestrowanych było 187 podmiotów gospodarki narodowej. Wśród nich 5 w sektorze 

rolnictwa, leśnictwa łowiectwa i rybactwa, 40 w sektorze przemysłu i budownictwa oraz 142 

w pozostałych branżach.  

Liczba działających fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych w przeliczeniu 

na 10 tys. mieszkańców w roku 2014 wynosiła 42. Wartość ta na przestrzeni lat 2009–2014 

wzrosła o 9 podmiotów (wykres 26). Organizacje pozarządowe są przejawem społeczeństwa 

obywatelskiego oraz jedną z form aktywności lokalnej. Odgrywają ważną rolę w umacnianiu 

więzi społecznych, wzmacnianiu władz lokalnych oraz zwiększają możliwości rozwoju 
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społecznego obszaru. Porównując wartość wskaźnika ze średnią jednostek wyższego rzędu 

Gmina Szydłów wypada korzystnie (wykres 27). 

 

Wykres 26 Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 

w Gminie Szydłów w latach 2009–2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
Wykres 27 Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 

w 2014 roku – porównanie średniej Gminy Szydłów, powiatu staszowskiego, województwa 

świętokrzyskiego oraz Polski 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wskaźnikiem, który charakteryzuje sytuację na rynku pracy jest procentowy udział 

bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. Jest to jeden ze 

sposobów podawania wielkości bezrobocia, a stopa bezrobocia obliczona tym sposobem 

będzie zawsze niższa, ponieważ liczebność ludności w wieku produkcyjnym jest większa od 

liczebności ludności aktywnej ekonomicznie
4
. W Polsce najczęściej podawaną stopą 

bezrobocia jest wartość bezrobocia rejestrowanego obliczana na poziomie powiatu, która 

wypada przeciętnie ok. 1,5% poniżej stopy bezrobocia ustalonej w badaniu BAEL. 

Udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

w Gminie Szydłów w 2014 roku wynosił 5,8%, a w porównaniu z rokiem poprzednim – 

odnotowano spadek jego wartości o 1,1% (wykres 28). Wyniki Gminy Szydłów prezentują się 

                                                 
4
 Stopa bezrobocia według definicji Międzynarodowej Organizacji Pracy (w ramach BAEL – Badania 

Aktywności Ekonomicznej Ludności, co kwartał na próbie rotacyjnej 20 000 gospodarstw domowych). 
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korzystnie w odniesieniu do średniej dla Polski, województwa świętokrzyskiego i powiatu 

staszowskiego (wykres 29).. Powodem niskiej wartości wskaźnika jest rolniczy charakter 

gminy. 

Wykres 28 Udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

w Gminie Szydłów w latach 2009–2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
Wykres 29 Udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

w 2014 roku – porównanie średniej Gminy Szydłów, powiatu staszowskiego, województwa 

świętokrzyskiego oraz Polski 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

  

Kolejnym z ważnych wskaźników określających sytuację ekonomiczną w gminie jest 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w relacji do średniej krajowej. Dane dotyczące 

wynagrodzeń określa się w statystykach na poziomie powiatu, dlatego też nie można 

jednoznacznie określić poziomu dochodów mieszkańców analizowanej jednostki. Jednak 

sytuacja jaka ma miejsce w powiecie staszowskim obrazuje również możliwości finansowe 

mieszkańców poszczególnych gmin leżących administracyjnie w jego granicach. Należy 

również w tym miejscu założyć, iż miasta powiatowe są jednostkami, które generują 

najwyższą wartość wskaźników.   

 Powiat staszowski w 2014 roku z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto 

na poziomie 89,6% średniej krajowej prezentował się korzystniej od województwa 

świętokrzyskiego (85,8%). W analizowanym okresie zamożność mieszkańców zarówno 
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Wykres 30 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej (Polska=100) 

w województwie świętokrzyskim i powiecie staszowskim w latach 2009 i 2014 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Na sytuację gospodarczą na danym obszarze ma wpływ wiele czynników 

określających atrakcyjność inwestycyjną. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową określił 

atrakcyjność inwestycyjną w następujący sposób: „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”
5
. Tabela 4 przedstawia 

atrakcyjność inwestycyjną województwa świętokrzyskiego w 2014 roku.  

Tabela 4 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 

  

Porównując czynniki atrakcyjności inwestycyjnej wszystkich województw, 

województwo świętokrzyskie uplasowało się ostatecznie na 13. miejscu w skali kraju.  

                                                 
5
 Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2014, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 

Gdańsk 2014, str. 5.  
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Jest to bardzo słaba lokata. Główny atut województwa świętokrzyskiego to bezpieczeństwo 

powszechne – jest to jednak za mało, by przyciągnąć inwestorów. 

Oprócz województw także podregiony ocenione zostały pod względem atrakcyjności 

inwestycyjnej. Gmina Szydłów położona jest w podregionie sandomiersko-jędrzejowskim. 

Podregion ten znalazł się wśród podregionów o najniższej atrakcyjności do prowadzenia 

działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowanej technologicznie (tabela 5). 

Tabela 5 Atrakcyjność inwestycyjna podregionu sandomiersko-jędrzejowskiego w 2014 roku 

Atrakcyjność inwestycyjna 
Podregion sandomiersko- 

-jędrzejowski 

dla działalności przemysłowej najniższa 

dla działalności usługowej najniższa 

dla działalności zaawansowanej technologicznie najniższa 

*Klasy atrakcyjności: najwyższa, wysoka, przeciętna, niska, najniższa. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Atrakcyjność inwestycyjna województw  

i podregionów Polski 2014, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2014 

 

Kolejną analizowaną kategorią są wskaźniki dochodów i wydatków w przeliczeniu  

na 1 mieszkańca, które obrazują sytuację finansową gminy. Dochody budżetu ogółem  

w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Gminie Szydłów w latach 2009–2014 ulegały wahaniom,  

a w roku 2014 uplasowały się na poziomie 3 324 zł (wykres 31). Uzyskany w 2014 roku 

dochód, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, był niższy od wyników jednostek wyższego 

rzędu (wykres 32). 

Wykres 31 Dochody budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł) w Gminie Szydłów  

w latach 2009–2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (dane zaokrąglone do pełnych wartości) 
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Wykres 32 Dochody budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł) w 2014 roku – porównanie średniej 

Gminy Szydłów, powiatu staszowskiego, województwa świętokrzyskiego oraz Polski 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Dochody własne w przeliczeniu na 1 mieszkańca zwiększyły się w 2014 roku 

w porównaniu z rokiem 2009 prawie dwukrotnie (wykres 33). W ostatnim badanym roku 

kwota ta wyniosła 1 193 zł i była prawie dwukrotnie niższa od średniej dla Polski, niższa od 

średniej dla województwa świętokrzyskiego i powiatu staszowskiego (wykres 34). 

Wykres 33 Dochody własne w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł) w Gminie Szydłów  

w latach 2009–2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 34 Dochody własne w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł) w 2014 roku – porównanie średniej 

Gminy Szydłów, powiatu staszowskiego, województwa świętokrzyskiego oraz Polski 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Na podstawie ogólnych dochodów budżetu oraz dochodów własnych można 

sprawdzić samodzielność finansową danej jednostki. Obrazuje ją procentowy wskaźnik 

udziału dochodów własnych w dochodach ogółem (wykres 35).  
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Wykres 35 Udział % dochodów własnych w dochodach ogółem w Gminie Szydłów w latach 2009–2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W latach 2009–2014 udział dochodów własnych w dochodach ogółem ulegał 

wahaniom. Najniższą wartość wskaźnik przyjął w roku 2011 (39,3%), a najwyższą w roku 

2014 (45,7%). Wynik ten był wyższy od średniej województwa, natomiast niższy od średniej 

powiatowej i kraju (wykres 36). Wysoki udział dochodów własnych w dochodach ogółem 

obrazuje jakimi możliwościami finansowymi dysponuje jednostka.  

Wykres 36 Udział % dochodów własnych w dochodach ogółem w 2014 roku – porównanie średniej  

Gminy Szydłów, powiatu staszowskiego, województwa świętokrzyskiego oraz Polski 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wykres 37 Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – podatek dochodowy od osób 

fizycznych w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł) w Gminie Szydłów w latach 2009–2014  

  

 

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

Wykres 38 Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – podatek dochodowy od osób 

fizycznych w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł) w 2014 roku – porównanie średniej Gminy Szydłów, 

powiatu staszowskiego, województwa świętokrzyskiego oraz Polski 

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

 

Biorąc pod uwagę wpływy z podatku od osób prawnych w przeliczeniu  

na 1 mieszkańca w 2014 roku Gmina Szydłów nie wypadła źle. Zauważyć można wahania 

wskaźnika w analizowanym okresie oraz wzrost wpływów o 25,69 zł w porównaniu z rokiem 

2013 (wykres 39).  

Wykres 39 Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – podatek dochodowy od osób 

prawnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł) w Gminie Szydłów w latach 2009–2014  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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W ostatnim analizowanym roku gmina uzyskała z tego tytułu 34,61 zł w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca – wartość ta była korzystniejsza niż średnia dla powiatu oraz województwa, 

ale niższa od średniej dla kraju (wykres 40). 

Wykres 40 Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – podatek dochodowy od osób 

prawnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł) w 2014 roku – porównanie średniej Gminy Szydłów, 

powiatu staszowskiego, województwa świętokrzyskiego oraz Polski 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Gminie Szydłów w całym 

analizowanym okresie wahały się. W roku 2014 wydatki uplasowały się na poziomie 3 357 zł 

(wykres 41) i wartość ta była niższa od średniej dla jednostek wyższego rzędu (wykres 42). 

Wykres 41 Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł) w Gminie Szydłów  

w latach 2009–2014  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (dane zaokrąglone do pełnych wartości) 
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Wykres 42 Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł) w 2014 roku – porównanie średniej 

Gminy Szydłów, powiatu staszowskiego, województwa świętokrzyskiego oraz Polski 

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

Wydatki bieżące w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Gminie Szydłów w analizowanym 

okresie ulegały wahaniom (wykres 43). W 2014 roku uplasowały się na poziomie 2 561 zł  

i wartość ta była najwyższa w badanych latach. Mimo to, w roku 2014 wartość wydatków 

bieżących była niższa od średniej jednostek wyższego rzędu (wykres 44). 

Wykres 43 Wydatki bieżące w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł) w Gminie Szydłów  

w latach 2009–2014  

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

 

 

Wykres 44 Wydatki bieżące w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł) w 2014 roku – porównanie średniej 

Gminy Szydłów, powiatu staszowskiego, województwa świętokrzyskiego oraz Polski 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (dane zaokrąglone do pełnych wartości) 
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Analizie poddano również wydatki majątkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca, które 

na przestrzeni lat 2009–2014 ulegały znacznym wahaniom (wykres 45). Ich wartość w 2014 

roku wyniosła 787 zł – w porównaniu do średniej kraju, województwa i powiatu, wydatki 

gminy były wyższe niż średnie jednostek wyższego rzędu (wykres 46). 

 

Wykres 45 Wydatki majątkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł) w Gminie Szydłów  

w latach 2009–2014 

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

 
 

Wykres 46 Wydatki majątkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł) w 2014 roku – porównanie średniej 

Gminy Szydłów, powiatu staszowskiego, województwa świętokrzyskiego oraz Polski 

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

  

Aktywność samorządu obrazuje wielkość pozyskanych funduszy unijnych oraz 

wartość dofinansowania z UE przypadająca na 1 mieszkańca. W tabeli 6 zaprezentowano 

dane dla gmin powiatu staszowskiego odnośnie liczby projektów, wartości dofinansowania 

oraz wartości dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca z RPO WŚ 2007–2013. Gmina 

Szydłów zrealizowała 3 projekty, a wartość dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

wyniosła 1 098,05 zł, co uplasowało ją na czwartym miejscu spośród ośmiu analizowanych 

jednostek. Najwięcej projektów wśród gmin powiatu staszowskiego zrealizowało Miasto  

i Gmina Połaniec – 8 projektów, jednostka ta uzyskała również najwyższą wartość 

dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca – 2 128,67 zł. Na ostatnim miejscu 

uplasowało się Miasto i Gmina Staszów uzyskując dofinansowanie w wysokości 427,25 zł na 

1 mieszkańca (wykres 47).  
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Tabela 6 Wartość dofinansowania z RPO WŚ 2007–2013 w gminach powiatu staszowskiego 

Gmina Liczba projektów 

Wartość 

dofinansowania z UE 

[zł] 

Wartość dofinansowania  

z UE w przeliczeniu  

na 1 osobę [zł] 

Gmina Bogoria 5 11 187 581,34 1 417,05 

Gmina Łubnice 3 4 098 626,76 970,78 

Gmina Oleśnica 3 5 184 844,54 1 330,47 

Miasto i Gmina Osiek 3 3 992 270,94 509,73 

Miasto i Gmina Połaniec 8 25 475 992,96 2 128,67 

Gmina Rytwiany 4 5 156 542,04 811,03 

Miasto i Gmina Staszów 4 11 266 123,18 427,25 

Gmina Szydłów 3 5 247 593,10 1 098,05 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2007–2013, rpo-swietokrzyskie.pl/mapa_dotacji/mapa/porownaniegmin (inf. z 18.11.2015 r.) 

 

Wykres 47 Wartość dofinansowania z RPO WŚ 2007–2013 w przeliczeniu na 1 osobę (w zł) 

w gminach powiatu staszowskiego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2007–2013, rpo-swietokrzyskie.pl/mapa_dotacji/mapa/porownaniegmin (inf. z 18.11.2015 r.) 

 

Wskaźnik liczby osób w gospodarstwach domowych korzystających z pomocy 

społecznej w 2014 roku wyniósł 96 (wykres 48). Wartość ta była wyższa od średniej kraju, 

ale niższa od średniej dla powiatu oraz województwa (wykres 49).  
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Wykres 48 Osoby w gospodarstwach domowych korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu  

na 1 000 mieszkańców w Gminie Szydłów w latach 2009–2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 49 Osoby w gospodarstwach domowych korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 

1 000 mieszkańców w 2014 roku – porównanie średniej Gminy Szydłów, powiatu staszowskiego, 

województwa świętokrzyskiego oraz Polski 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wskaźnik dotyczący liczby dzieci, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny  

w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców osiągnął w 2014 roku wartość 92 (wykres 50),  

a w całym analizowanym okresie uległ spadkowi (spadek o 56). Jednak nadal wartość 

wskaźnika pozostawała wyższa od średniej dla powiatu, województwa oraz kraju (wykres 

51).  

Wykres 50 Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny w przeliczeniu na 1 000 

mieszkańców w Gminie Szydłów w latach 2009–2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wykres 51 Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny w przeliczeniu na 1 000 

mieszkańców w 2014 roku – porównanie średniej Gminy Szydłów, powiatu staszowskiego,  

województwa świętokrzyskiego oraz Polski 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Kolejnym obszarem, który poddano analizie był stan sieciowej infrastruktury 

technicznej na obszarze Gminy Szydłów – wodociągowej (wykres 52) oraz kanalizacyjnej 

(wykres 53). 

Wykres 52 Korzystający z wodociągu w % ogółu ludności – porównanie Gminy Szydłów, powiatu 

staszowskiego, województwa świętokrzyskiego i Polski w roku 2009 i 2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wykres 53 Korzystający z kanalizacji w % ogółu ludności – porównanie Gminy Szydłów, powiatu 

staszowskiego, województwa świętokrzyskiego i Polski w roku 2009 i 2014 
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Z sieci wodociągowej korzystało w 2014 roku 90,2% mieszkańców. Wartość ta była 

nieznacznie niższa od średniej dla jednostek wyższego rzędu. Należy zwrócić uwagę na 

wzrost wartości odsetka osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, gdzie w 2014 r. 

korzystało z niej 15,5% mieszkańców, podczas gdy w 2009 r. tylko 5%. Niemniej jednak była 

to wartość znacznie niższa niż średnia powiatowa, wojewódzka oraz krajowa. Wartości 

wskaźników w roku 2014 i w roku 2009 obrazują zmianę tj. procentowy wzrost osób 

korzystających z sieci kanalizacyjnej (zmiana o 10,5%).  

Niewielki odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej nie zawsze świadczy 

o niskim stopniu rozwoju technicznego gminy. Często do oczyszczania ścieków bytowo- 

-gospodarczych służą oczyszczalnie przydomowe, które są jednym ze stosowanych rozwiązań 

w gospodarce ściekowej. Na terenie Gminy Szydłów w roku 2014 wartość wskaźnika 

przydomowych oczyszczalni wynosiła zaledwie 1 – był on znacznie niższy od średnich dla 

jednostek wyższego rzędu (wykres 54). 

 

Wykres 54 Liczba oczyszczalni przydomowych na 10 tys. mieszkańców w 2014 roku – porównanie Gminy 

Szydłów, powiatu staszowskiego, województwa świętokrzyskiego i Polski 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wykres 55 Budynki nowe oddane do użytkowania na 10 tys. mieszkańców w Gminie Szydłów  

w latach 2009–2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

Wykres 56 Budynki nowe oddane do użytkowania na 10 tys. mieszkańców w 2014 roku – porównanie 

Gminy Szydłów, powiatu staszowskiego, województwa świętokrzyskiego i Polski 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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3. Uwarunkowania turystyczno-przyrodnicze 

 

3.1. Walory przyrodnicze 

 
Gmina Szydłów odznacza się wartościowymi walorami przyrodniczymi  

i krajobrazowymi – niemal cały obszar znajduje się w granicach Chmielnicko-Szydłowskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu. 15,8% powierzchni gminy stanowią lasy,  

w większości naturalne, a w nich bogactwo ciekawych roślin, zwierząt i grzybów. Na Czarnej 

w pobliżu Kotuszowa swe siedziby mają bobry. W tych samych okolicach bociany urządzają 

sejmiki przed odlotem na południe. Warte obejrzenia są jaskinie w Szydłowie oraz pomniki 

przyrody w postaci drzew i odsłonięć geologicznych
6
. 

Chmielnicko-Szydłowski Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony  

29 września 1995 r. na mocy Rozporządzenia Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego (Dz. Urz. 

Woj. Kieleckiego Nr 21 poz. 145). Położony jest w centralnej części województwa, zajmuje 

powierzchnię 60 733 ha. Przyrodniczymi funkcjami tego terenu jest ochrona wód 

powierzchniowych, a szczególnie rzeki Czarnej Staszowskiej, Wschodniej i Sanicy oraz rola 

korytarza ekologicznego o znaczeniu regionalnym i lokalnym. Obszar obejmuje gminy 

Szydłów i Gnojno oraz części obszarów gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Łagów, Kije, 

Morawica, Pierzchnica, Stopnica, Raków i Tuczępy. Obowiązującą podstawą prawną jest 

Uchwała Nr XXXV/620/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 

2013 r. dotycząca wyznaczenia Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3312)
7
. 

Według stanu na dzień 12.11.2015 r. na terenie Gminy Szydłów występują 

następujące pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej: 

1. Odsłonięcie geologiczne w Szydłowie (nr w rej. RDOŚ 232) to pomnik przyrody 

utworzony na podstawie: Zarządzenia Nr 23/87 Wojewody Kieleckiego z dnia  

2 października 1987 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. 

Kieleckiego Nr 19 poz. 223), Rozporządzenia Nr 6/94 Wojewody Kieleckiego z dnia 20 

czerwca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. 

Urz. Woj. Kieleckiego Nr 8 poz. 54 z dn. 30.08.1994 r.), Rozporządzenia Nr 7/94 

Wojewody Kieleckiego z dnia 4 sierpnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

                                                 
6
 Strona internetowa Gminy Szydłów, szydlow.pl, inf. z 13.11.2015 r. 

7
 Serwis Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, kielce.rdos.gov.pl, inf. z 20.11.2015 r. 
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uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 8 poz. 55 z dn. 30.08.1994 

r.) oraz Rozporządzenia Nr 276/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2001 

r. zmieniającego zarządzenia i rozporządzenia w sprawie uznania za pomniki przyrody 

(Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 85 poz. 987 z dn. 16.08.2001 r.). Jest to wyrobisko o charakterze 

stokowym, nieczynne. Wymiary wyrobiska: długość 100 m, szerokość 20 m, wysokość 

10–20 m. W profilu wyrobiska odsłaniają się typowe dla sarmatu (trzeciorzęd–miocen) 

wapienie organodendrytyczne (kalkiityty). 

2. Odsłonięcie geologiczne w Kotuszowie (nr w rej. RDOŚ 233) to pomnik przyrody 

utworzony na podstawie: Zarządzenia Nr 23/87 Wojewody Kieleckiego z dnia  

2 października 1987 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. 

Kieleckiego Nr 19 poz. 223), Rozporządzenia Nr 6/94 Wojewody Kieleckiego z dnia 20 

czerwca 1994 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. 

Urz. Woj. Kieleckiego Nr 8 poz. 54 z dn. 30.08.1994 r.), Rozporządzenia Nr 7/94 

Wojewody Kieleckiego z dnia 4 sierpnia 1994 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie 

uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 8 poz. 55 z dn. 30.08.1994 

r.) oraz Rozporządzenia Nr 276/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2001 

r. zmieniające zarządzenia i rozporządzenia w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. 

Urz. Woj. Święt. Nr 85 poz. 987 z dn. 16.08.2001 r.). Jest to odsłonięcie geologiczne  

o długości ok. 30 m i wysokości 3–4 m. W skarpie przydrożnej odsłaniają się 

szarobrązowe, oliwkowobrązowe silnie zdiagenezowane iłowce i mułowce z wkładkami 

zielonkawych drobnoziarnistych piaskowców. 

3. Dąb szypułkowy w Kotuszowie (nr w rej. RDOŚ 316) to pomnik przyrody utworzony na 

podstawie: Rozporządzenia Nr 13/93 Wojewody Kieleckiego z dnia 30 grudnia 1993 r.  

w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 1 poz. 1 z dn. 

03.02.1994 r.), Rozporządzenia Nr 38/99 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia  

6 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za pomniki 

przyrody (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 63 poz. 1029 z dn. 12.10.1999 r.) oraz Rozporządzenia 

Nr 11/2003 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 kwietnia 2003 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 79 poz. 

826). Dąb ma średnicę pnia na wysokości 1,3 m od ziemi – 2,00 m
8
. 

 

                                                 
8
 Serwis Regionalnej Dyrekcji Ochrony Przyrody w Kielcach, kielce.rdos.gov.pl, stan na 12.11.2015 r.,  

inf. z 20.11.2015 r. 
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3.2. Walory kulturowe 

 

 Pierwsza pisemna wzmianka o Szydłowie pochodzi z 1191 r. – jest to informacja  

o powinności mieszkańców książęcego Szydłowa do dziesięciny na rzecz kolegiaty 

sandomierskiej. Jan Długosz wzmiankuje o Szydłowie w kontekście najazdu Tatarów:  

w 1241 r. wojska małopolskie stoczyły bitwę z Tatarami „we wsi Chmielnik pod 

miasteczkiem Szydłów”. 1 lipca 1329 r. Władysław Łokietek sprzedał mieszczaninowi 

krakowskiemu Zammeloniemu wójtostwo w Szydłowie lokowane na prawie średzkim. 

Oznacza to, iż Szydłów już wtedy posiadał prawa miejskie. W połowie XIV wieku król 

Kazimierz Wielki otoczył miasto murami obronnymi, rezydencję królewską przekształcił  

w warowny zamek i wzniósł okazały kościół. Tym samym miasto stało się jedną z warowni 

strzegących Małopolski. Dostać się do miasta można było jedną z trzech pobudowanych 

bram: Krakowską, Opatowską i Wodną. Gospodarczemu ożywieniu miasta sprzyjała częsta 

obecność dworu królewskiego oraz fakt, iż stał się on siedzibą starostwa niegrodowego. 

 Prawdopodobnie na początku XV wieku powstały w Szydłowie pierwsze cechy 

rzemieślników wytwarzających wszelkiego rodzaju dobra na potrzeby rynku lokalnego. 

Dzięki korzystnemu położeniu miasta rozwijały się bardziej rozległe stosunki handlowe – 

przez Szydłów odbywał się tranzyt m.in. wina, chmielu i stad bydła, co było znacznym 

źródłem dochodów dla miasta. Kupcy i sukiennicy szydłowscy jeździli ze swymi wyrobami 

do Sandomierza. Stało się to również źródłem zatargu pomiędzy nimi, a mieszkańcami grodu 

nad Wisłą. Spór dotyczył zajmowania placu targowego. W 1488 r. król Kazimierz 

Jagiellończyk rozstrzygnął sprawę na korzyść kupców szydłowskich, którzy obowiązani byli 

płacić tylko za zajmowanie miejsca na rynku, nie zaś uiszczać opłatę za plac położony poza 

miastem, na którym handlowali. 

 W 1523 r. Zygmunt Stary potwierdził w Szydłowie istnienie zbiorowego cechu 

kowali, ślusarzy, kotlarzy, mieczników, wędzidlarzy, siodlarzy, czapników, stelmachów, 

bednarzy. W mieście istniały również cechy piekarzy, szewców, prasołów, krawców, 

garncarzy. Miasto słynęło przede wszystkim z produkcji sukna. W połowie XVI wieku cech 

krawiecki postawił „sukiennice”. 

 Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej otworzyła się przed gminą szansa na 

poprawę gminnej infrastruktury i rewitalizacji zabytków. To przede wszystkim dzięki 
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funduszom unijnym zbudowano kanalizację wraz z oczyszczalnią ścieków w Grabkach 

Dużych i Szydłowie, zrewitalizowano centrum Szydłowa i odnowiono część zabytków
9
. 

Na terenie Gminy Szydłów znajdują się również obiekty dziedzictwa kulturowego  

i zespoły o najwyższych wartościach zabytkowych, świadczące o historii gminy – zostały 

objęte ścisłą ochroną konserwatorską. Wykaz zabytków wpisanych do rejestru Narodowego 

Instytutu Dziedzictwa prezentuje tabela 7. 

 

Tabela 7 Wykaz zabytków w Gminie Szydłów wpisanych do rejestru  

Narodowego Instytutu Dziedzictwa  

Miejscowość Zabytki Nr rejestru 

Grabki Duże 
zespół pałacowy, 2 połowa XVIII w. (pałac, dwa pawilony, 

baszta, oficyna, park – pozostałość) 

5 z 13.07.1946 

105 z 19.02.1966 

Kotuszów kościół parafialny pw. św. Jakuba Starszego 
A.901 z 8.02.1958  

i z 15.04.1967 

Potok 
kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP 

A.902 z 4.01.1957  

i z 15.04.1967 

cmentarz „stary”, nieczynny, 2 połowa XIX w. A–7 z 23.06.2006 

Szydłów 

układ urbanistyczny 
A.903 z 13.01.1947  

i z 28.10.1971 

zespół kościoła parafialnego: 

- kościół pw. św. Władysława, XIV–XVII w., 1945–1948; 

- dzwonnica (dawna baszta miejska), XIV w., XVII, 1948; 

- brama na cmentarz kościelny, XVIII w., 1948 

A.903/1-3 z 14.01.1957,  

z 8.02.1958  

i z 15.04.1967 

kościół filialny pw. Wszystkich Świętych, XV w. 
A.905 z 14.01.1957  

i z 15.04.1967 

- ruiny kościoła szpitalnego Świętego Ducha, 1650–1653; 

- ruiny szpitala, 1640 

A.906/1-2 z 12.04.1957,  

z 8.02.1958 i z 15.04.1967 

synagoga, obecny dom kultury, pocz. XVI w., XX w. 
A.907 z 12.04.1957  

i z 15.04.1967 

zespół zamkowy, 2 połowa XIV–XVII w.: 

- „Sala Rycerska” (trwała ruina), XIV w., 1946; 

- „Skarbczyk”, 1528, 1960; 

- budynek bramny, pocz. XVII w.; 

- mury obronne 

A.908/1-4 z 12.04.1957,  

z 29.06.1959 i z 15.04.1967 

- mury miejskie, 2 połowa XIV w.; 

- brama Krakowska, ul. Kazimierza Wielkiego; 

- relikty bramy przy ul. Staszowskiej 

A.909/1-3 z 21.06.1932  

i z 16.09.1972 

zagroda, ul. Krakowska 11 (d.16), drewniana, XVIII–XIX w.: 

- chałupa; 

- budynek inwentarski (stajnia, obora, chlew) 

A.910/1-2 z 3.11.1976 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa  

(stan na dzień 30 września 2015 roku), nid.pl 

 

  

                                                 
9
 Strona internetowa Gminy Szydłów, szydlow.pl, inf. z 13.11.2015 r. 
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4. Porównanie Gminy Szydłów do Polski, województwa świętokrzyskiego 

i innych jednostek samorządu terytorialnego z powiatu staszowskiego 

 

W niniejszym rozdziale (w tabelach 8–20) zestawiono dane statystyczne dla Gminy 

Szydłów i pozostałych gmin powiatu staszowskiego oraz dla województwa świętokrzyskiego 

i Polski. Dane dotyczą sytuacji demograficznej, gospodarczej oraz finansowej 

poszczególnych jednostek i odnoszą się do lat 2009–2014. 

Gmina Szydłów jest piątą co do wielkości powierzchni, gminą powiatu staszowskiego, 

niemniej jednak charakteryzuje się dość niską liczbą mieszkańców (tabela 9) i najniższą 

gęstością zaludnienia wśród analizowanych jednostek (tabela 8).  

 

Tabela 8 Powierzchnia i gęstość zaludnienia w 2014 roku – porównanie wybranych  

jednostek samorządu terytorialnego 

Jednostka terytorialna 
Powierzchnia  

(km
2
) 

Gęstość zaludnienia  

na 1 km
2
 

Polska 312 679 123 

województwo świętokrzyskie 11711 108 

powiat staszowski 925 79 

Gmina Bogoria 123 64 

Gmina Łubnice 84 50 

Gmina Oleśnica 53 73 

Miasto i Gmina Osiek 129 61 

Miasto i Gmina Połaniec 75 160 

Gmina Rytwiany 125 51 

Miasto i Gmina Staszów 228 116 

Gmina Szydłów 108 44 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Tabela 9 Liczba ludności – porównanie wybranych jednostek samorządu terytorialnego 

Jednostka terytorialna 
Liczba ludności 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Polska 38 167 329 38 529 866 38 538 447 38 533 299 38 495 659 38 478 602 

województwo 

świętokrzyskie 
1 270 120 1 282 546 1 278 116 1 273 995 1 268 239 1 263 176 

powiat staszowski 73 277 74 411 74 126 73 858 73 505 73 320 

Gmina Bogoria 7 984 7 992 7 988 7 961 7 933 7 895 

Gmina Łubnice 4 377 4 381 4 332 4 306 4 247 4 222 

Gmina Oleśnica 3 909 3 971 3 949 3 928 3 907 3 897 

Miasto i Gmina Osiek 7 908 7 896 7 863 7 841 7 819 7 832 

Miasto i Gmina Połaniec 11 864 12 090 12 046 11 991 11 989 11 968 

Gmina Rytwiany 6 267 6 430 6 433 6 448 6 392 6 358 

Miasto i Gmina Staszów 26 131 26 795 26 692 26 582 26 436 26 369 

Gmina Szydłów 4 837 4 856 4 823 4 801 4 782 4 779 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Strukturę ludności według ekonomicznych grup wieku omówiono szczegółowo 

w rozdziale drugim. Analizując przedstawione dane należy stwierdzić, iż jednostkę 

charakteryzuje najniższy udział ludności w wieku przedprodukcyjnym wśród analizowanych 

jednostek oraz jeden z najwyższych udział ludności w wieku poprodukcyjnym (tabela 10). 

Taka sytuacja negatywnie wpływa na sferę społeczno-gospodarczą gminy.  

 

Tabela 10 Ludność wg ekonomicznych grup wieku [%] – porównanie jednostek samorządu terytorialnego 

Jednostka terytorialna 

Ludność w wieku 

przedprodukcyjnym 

Ludność w wieku 

produkcyjnym 

Ludność w wieku 

poprodukcyjnym 

2009 2014 2009 2014 2009 2014 

Polska 18,9 18,0 64,5 63,0 16,5 19,0 

województwo świętokrzyskie 18,5 17,0 63,5 62,6 17,9 20,4 

powiat staszowski 20,4 18,1 63,0 63,2 16,7 18,7 

Gmina Bogoria 22,4 20,1 59,5 60,9 18,0 19,0 

Gmina Łubnice 19,7 17,1 58,8 60,3 21,5 22,6 

Gmina Oleśnica 19,7 17,8 60,9 63,3 19,4 18,9 

Miasto i Gmina Osiek 21,7 19,4 60,4 61,6 17,9 19,0 

Miasto i Gmina Połaniec 19,7 18,3 69,5 68,0 10,8 13,7 

Gmina Rytwiany 21,3 18,3 60,8 62,8 17,9 18,9 

Miasto i Gmina Staszów 19,9 17,5 63,5 62,7 16,6 19,8 

Gmina Szydłów 18,6 16,2 61,9 63,3 19,5 20,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Obszar powiatu staszowskiego jest dość zróżnicowany pod względem bezrobocia. 

Udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym  

w Gminie Szydłów w 2014 roku był niższy w porównaniu z jednostkami wyższego rzędu 

oraz pozostałymi gminami należącymi administracyjne do powiatu staszowskiego (tabela 11). 

Udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym  

w Gminie Szydłów był w 2014 roku tylko o 0,1% wyższy od najniższej wartości wskaźnika  

w tym zestawieniu, osiągniętej przez Miasto i Gminę Połaniec.  

 

Tabela 11 Udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

– porównanie wybranych jednostek samorządu terytorialnego 

Jednostka terytorialna 

Udział [%] bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności  

w wieku produkcyjnym  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Polska 7,7 7,9 8,0 8,7 8,8 7,5 

województwo świętokrzyskie 10,4 10,1 10,3 10,8 11,3 9,5 

powiat staszowski 8,5 8,0 8,6 8,9 8,9 7,9 

Gmina Bogoria 9,5 8,9 10,0 10,2 10,2 9,5 

Gmina Łubnice 7,4 7,0 6,7 8,1 7,5 6,2 

Gmina Oleśnica 10,3 10,1 9,5 10,5 10,3 9,5 

Miasto i Gmina Osiek 10,6 9,1 10,6 12,5 12,0 10,1 

Miasto i Gmina Połaniec 7,4 7,4 8,3 8,0 7,8 5,7 

Gmina Rytwiany 10,5 8,9 9,4 9,2 9,4 9,0 

Miasto i Gmina Staszów 8,0 7,7 8,1 8,2 8,5 7,9 

Gmina Szydłów 6,7 6,2 6,0 7,0 6,9 5,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wydatki ponoszone przez Gminę Szydłów na gospodarkę komunalną i ochronę 

środowiska w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku były wyższe niż średnia dla kraju 

oraz województwa, ale niższe niż średnia powiatowa (tabela 12). 
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Tabela 12 Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł) 

– porównanie wybranych jednostek samorządu terytorialnego 

Jednostka terytorialna 

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska  

w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Polska 243 257 242 230 264 325 

województwo świętokrzyskie 185 307 292 217 228 286 

powiat staszowski 303 507 472 538 462 406 

Gmina Bogoria 128 1024 590 605 513 266 

Gmina Łubnice 89 106 155 120 146 128 

Gmina Oleśnica 154 145 621 154 357 199 

Miasto i Gmina Osiek 110 352 95 154 316 91 

Miasto i Gmina Połaniec 557 1 318 963 1 930 1 311 761 

Gmina Rytwiany 804 759 316 193 193 451 

Miasto i Gmina Staszów 278 167 451 282 285 455 

Gmina Szydłów 79 88 147 149 195 355 

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

  

Dane dotyczące średnich wydatków jednostek samorządu terytorialnego na pomoc 

społeczną w przeliczeniu na 1 mieszkańca przedstawia tabela 13. Wynika z niej, iż Gmina 

Szydłów w 2014 roku wydała  na pomoc społeczną w przeliczeniu na 1 mieszkańca 542 zł, co 

uplasowało ją w połowie zestawienia wydatków na pomoc społeczną w powiecie 

staszowskim (średnia w Polsce wyniosła 537 zł). Najmniej na ten cel przeznaczyło Miasto  

i Gmina Staszów  – 505 zł, najwięcej zaś Gmina Bogoria – 892 zł.  

Tabela 13 Wydatki na pomoc społeczną w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł) – porównanie wybranych 

jednostek samorządu terytorialnego 

Jednostka terytorialna 
Wydatki na pomoc społeczną w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Polska 473 528 522 502 520 537 

województwo świętokrzyskie 543 715 637 596 611 646 

powiat staszowski 460 965 619 541 564 584 

Gmina Bogoria 612 783 858 809 992 892 

Gmina Łubnice 474 3665 645 592 568 643 

Gmina Oleśnica 488 791 890 719 620 751 

Miasto i Gmina Osiek 535 891 691 527 543 590 

Miasto i Gmina Połaniec 387 1755 652 464 475 517 

Gmina Rytwiany 427 483 521 483 499 537 

Miasto i Gmina Staszów 440 484 508 474 500 505 

Gmina Szydłów 385 421 522 561 496 542 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (dane zaokrąglone do pełnych wartości) 
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W tabelach 14–16 przedstawione zostały dochody uzyskiwane przez poszczególne 

jednostki samorządu terytorialnego z tytułu podatku od nieruchomości, od środków 

transportowych oraz podatku rolnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2009–2014.  

W przypadku wpływów z podatku od nieruchomości w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

w 2014 roku Gmina Szydłów posiadała wpływy wyższe niż średnia województwa, ale niższe 

niż średnia powiatowa oraz krajowa. W przypadku wpływów z podatku od środków 

transportowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca – Gmina Szydłów wypadła niekorzystnie  

w porównaniu ze średnią jednostek wyższego rzędu. Wpływy z podatku rolnego  

w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku w Gminie Szydłów były najwyższe  

w porównaniu ze wszystkimi gminami leżącymi administracyjne w powiecie staszowskim 

oraz z jednostkami wyższego rzędu – wynika to z rolniczego charakteru jednostki.  

Tabela 14 Dochody podatkowe – podatek od nieruchomości w przeliczeniu na 1 mieszkańca  

(w zł) – porównanie wybranych jednostek samorządu terytorialnego 

Jednostka terytorialna 

Dochody podatkowe – podatek od nieruchomości w przeliczeniu  

na 1 mieszkańca (w zł) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Polska 372 392 422 457 487 508 

województwo świętokrzyskie 287 296 317 348 384 403 

powiat staszowski 410 437 484 546 631 685 

Gmina Bogoria 175 145 163 164 178 318 

Gmina Łubnice 48 50 57 69 72 71 

Gmina Oleśnica 363 442 422 426 436 455 

Miasto i Gmina Osiek 575 592 622 660 767 784 

Miasto i Gmina Połaniec 1 141 1 295 1 509 1 716 2 067 2 148 

Gmina Rytwiany 160 164 159 193 204 211 

Miasto i Gmina Staszów 266 259 278 333 360 398 

Gmina Szydłów 200 216 228 245 286 411 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (dane zaokrąglone do pełnych wartości) 
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Tabela 15 Dochody podatkowe – podatek od środków transportowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca  

(w zł) – porównanie wybranych jednostek samorządu terytorialnego 

Jednostka terytorialna 

Dochody podatkowe – podatek od środków transportowych  

w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Polska 22 22 23 24 24 25 

województwo świętokrzyskie 22 23 24 25 25 26 

powiat staszowski 20 19 23 23 24 23 

Gmina Bogoria 11 11 13 12 12 13 

Gmina Łubnice 5 6 5 5 11 13 

Gmina Oleśnica 7 9 10 8 9 9 

Miasto i Gmina Osiek 27 27 34 40 40 37 

Miasto i Gmina Połaniec 21 19 20 23 24 25 

Gmina Rytwiany 17 19 22 27 30 28 

Miasto i Gmina Staszów 25 24 29 26 28 25 

Gmina Szydłów 14 12 14 16 14 17 

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

 

Tabela 16 Dochody podatkowe – podatek rolny w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł) – porównanie 

wybranych jednostek samorządu terytorialnego 

Jednostka terytorialna 

Dochody podatkowe – podatek rolny w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

(w zł) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Polska 32 26 28 40 43 43 

województwo świętokrzyskie 37 32 34 43 46 46 

powiat staszowski 41 31 34 47 47 48 

Gmina Bogoria 72 67 67 81 84 85 

Gmina Łubnice 67 37 68 78 80 81 

Gmina Oleśnica 45 44 43 58 58 59 

Miasto i Gmina Osiek 48 31 40 64 58 56 

Miasto i Gmina Połaniec 9 6 7 9 10 10 

Gmina Rytwiany 39 30 30 47 48 48 

Miasto i Gmina Staszów 27 19 20 29 29 30 

Gmina Szydłów 101 80 88 119 122 120 

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

 

Dane zawarte w tabelach 17 i 18 odnoszą się do dochodów podatkowych 

poszczególnych jednostek – dotyczą udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od osób prawnych.  

Pod tym względem sytuacja Gminy Szydłów wypada niekorzystnie w porównaniu ze 

średnimi wartościami dla kraju, województwa oraz powiatu. W 2014 roku wartość udziału 

podatku dochodowego od osób fizycznych w przeliczeniu na 1 mieszkańca uplasowała Gminę 
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Szydłów na ostatnim miejscu w powiecie. Analizując udział podatku dochodowego od osób 

prawnych gmina uzyskała najlepszy wynik wśród jednostek należących do powiatu 

staszowskiego, który był korzystniejszy od średniej powiatu i województwa, ale niższy  

w porównaniu ze średnią krajową.  

Tabela 17 Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – podatek dochodowy od osób 

fizycznych w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł) – porównanie wybranych jednostek  

samorządu terytorialnego 

Jednostka terytorialna 

Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 

– podatek dochodowy od osób fizycznych w przeliczeniu  

na 1 mieszkańca (w zł) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Polska 611 603 658 687 724 783 

województwo świętokrzyskie 387 388 440 465 498 538 

powiat staszowski 297 328 359 384 409 475 

Gmina Bogoria 153 155 183 205 232 252 

Gmina Łubnice 123 138 166 182 198 241 

Gmina Oleśnica 249 333 346 331 423 426 

Miasto i Gmina Osiek 166 187 218 233 259 305 

Miasto i Gmina Połaniec 449 491 549 565 579 744 

Gmina Rytwiany 214 245 271 304 317 366 

Miasto i Gmina Staszów 398 433 457 497 522 587 

Gmina Szydłów 134 139 165 182 195 227 

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

 

Tabela 18 Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – podatek dochodowy od osób 

prawnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł) – porównanie wybranych jednostek  

samorządu terytorialnego 

Jednostka terytorialna 

Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 

– podatek dochodowy od osób prawnych w przeliczeniu  

na 1 mieszkańca (w zł) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Polska 60,38 52,58 59,19 58,43 54,12 55,35 

województwo świętokrzyskie 42,32 26,88 32,31 26,89 25,59 23,41 

powiat staszowski 116,00 19,19 135,19 67,45 21,04 -6,24 

Gmina Bogoria 0,84 0,71 49,54 24,99 12,39 15,00 

Gmina Łubnice 0,62 0,69 0,65 0,77 0,40 0,55 

Gmina Oleśnica 4,60 0,85 3,21 0,52 1,21 0,83 

Miasto i Gmina Osiek 263,41 3,40 47,67 99,00 22,43 19,88 

Miasto i Gmina Połaniec 459,95 76,01 711,71 269,26 59,00 -118,17 

Gmina Rytwiany 4,13 3,21 1,70 2,54 2,42 2,82 

Miasto i Gmina Staszów 32,39 14,45 20,50 26,86 19,00 18,78 

Gmina Szydłów 11,42 12,99 21,91 7,97 8,92 34,61 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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W tabelach 19 i 20 zaprezentowana została wielkość subwencji ogółem oraz 

subwencji oświatowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wysoka subwencja negatywnie 

odzwierciedla sytuację w gminie. Najwyższą subwencję w 2014 roku posiadała Gmina 

Łubnice (1 515 zł), Gmina Szydłów uplasowała się na czwartym miejscu wśród 

analizowanych gmin powiatu staszowskiego (1 205 zł). Natomiast w 2014 r. miała najniższą 

subwencję oświatową wśród gmin należących administracyjne do powiatu staszowskiego. 

Wartość ta była również niższa niż średnia uzyskana przez jednostki wyższego rzędu.  

Tabela 19 Subwencja ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł) – porównanie wybranych jednostek 

samorządu terytorialnego 

Jednostka terytorialna 
Subwencja ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Polska 872 895 928 984 996 991 

województwo świętokrzyskie 971 997 1 018 1 060 1 072 1 057 

powiat staszowski 990 1 141 1 005 1 058 1 065 1 039 

Gmina Bogoria 1 407 1 448 1 420 1 546 1 432 1 459 

Gmina Łubnice 1 471 2 574 1 522 1 589 1 629 1 515 

Gmina Oleśnica 1 372 1 280 1 182 931 994 1 044 

Miasto i Gmina Osiek 1 110 1 321 1 131 1 250 1 169 1 109 

Miasto i Gmina Połaniec 594 829 609 677 694  653 

Gmina Rytwiany 1 263 1 273 1 337 1 391 1 445 1 382 

Miasto i Gmina Staszów 779 848 807 844 886 877 

Gmina Szydłów 1 128 1 156 1 142 1 246 1 253 1 205 

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

Tabela 20 Subwencja oświatowa w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł) – porównanie wybranych 

jednostek samorządu terytorialnego 

Jednostka terytorialna 
Subwencja oświatowa w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Polska 673 700 738 789 798 803 

województwo świętokrzyskie 677 706 738 773 779 775 

powiat staszowski 675 714 713 751 747 737 

Gmina Bogoria 850 886 924 974 978 951 

Gmina Łubnice 755 940 819 812 833 789 

Gmina Oleśnica 736 769 795 764 746 739 

Miasto i Gmina Osiek 904 1023 991 1022 1003 960 

Miasto i Gmina Połaniec 588 667 604 653 652 629 

Gmina Rytwiany 740 734 761 841 813 815 

Miasto i Gmina Staszów 575 570 606 637 642 653 

Gmina Szydłów 561 565 556 626 603 602 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (dane zaokrąglone do pełnych wartości) 
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5. Wnioski z analizy danych Gminy Szydłów  

 

Po przeprowadzeniu analizy danych dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej 

oraz finansowej Gminy Szydłów postawiono następujące wnioski: 

1. Liczba mieszkańców Gminy Szydłów spada od 2011 roku, wynikiem takiego stanu 

może być kryzys demograficzny. Zmniejszająca się liczba mieszkańców wpływa na 

ujemny współczynnik przyrostu naturalnego (ubytek naturalny), ale także na 

niekorzystne saldo migracji. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku 

obrazuje, iż niski jest udział osób w wieku przedprodukcyjnym, a wysoki (z tendencją 

rosnącą) udział osób w wieku poprodukcyjnym. Zatem można postawić wniosek, iż 

wzrasta liczba osób, które przekraczają potencjalny wiek zdolności do pracy, co 

w perspektywie długoterminowej będzie mieć niekorzystny wpływ na możliwości 

sektora gospodarczego. Analizując piramidę ludności zauważyć można jej wąską 

podstawę, czyli niską liczbę osób w wieku przedprodukcyjnym.  

2. Mając na uwadze dostęp do opieki przedszkolnej, zauważyć można znaczną poprawę 

w tej kwestii na przestrzeni lat 2009–2014 (wzrost o 29,5%). Jednak uzyskana wartość 

wskaźnika nadal pozostaje niższa w stosunku do średnich jednostek wyższego rzędu. 

3. Wskaźniki dotyczące liczby uczniów w szkołach podstawowych ulegały nieznacznym 

wahaniom, w analizowanych latach pozostawały na zbliżonym poziomie. Jednak 

wartość ta była zdecydowanie niższa niż średnia odnotowywana w jednostkach 

terytorialnych wyższego rzędu. Niewielka ilość dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 

jest przyczyną coraz niższej dzietności, czego konsekwencją może być dalsze 

pogarszanie się struktury ludności w gminie.  

4. Na terenie gminy widoczne jest niekorzystne saldo migracji, jak i niski poziom 

przyrostu naturalnego. Taki stan ma duży wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą 

jednostki oraz przedsiębiorczość i rynek pracy na terenie gminy. Należy tutaj 

zaznaczyć, iż Gmina Szydłów ma rolniczy charakter, co również widoczne jest we 

wskaźnikach obrazujących sytuację na rynku pracy. W związku z tym, konieczne jest 

podjęcie działań związanych z zahamowaniem emigracji oraz wzrostem atrakcyjności 

gminy pod względem osiedlania się i mieszkalnictwa. Niezmiernie ważne jest 

zahamowanie negatywnych zjawisk demograficznych, co wpłynie na pobudzenie 

sytuacji społeczno-gospodarczej gminy. Stworzenie atrakcyjnej i kompleksowej oferty 

z pewnością będzie zachętą do osiedlania się i dalszego rozwoju mieszkańców. 

Atutem gminy powinny być wysokiej jakości usługi publicznej (np. przedszkola,  
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i żłobki – w zależności od aktualnych potrzeb mieszkańców, opieka zdrowotna), które 

będą dostępne dla wszystkich mieszkańców.  

5. Gminę Szydłów charakteryzuje niska atrakcyjność inwestycyjna – wniosek taki można 

postawić na podstawie wartości wskaźników: niska ilość podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych przypadających na osoby w wieku produkcyjnym oraz bardzo niska 

ilość jednostek nowo rejestrowanych w rejestrze REGON. Wskaźniki te obrazują 

niewielką aktywność gospodarczą mieszkańców i jednocześnie wskazują na 

niewystarczające działania wspierające przedsiębiorczość.  

6. Gmina Szydłów jest obszarem typowo rolniczym, co związane jest z dużymi 

kompleksami gleb wykorzystywanymi pod uprawy sadownicze. W związku z tym 

rolnictwo jest głównym źródłem zatrudnienia oraz utrzymania dla większości 

mieszkańców. Sytuację tę potwierdzają wskaźniki dotyczące wysokości dochodów 

podatkowych – podatek rolny w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Gminie Szydłów jest 

wyższy niż średnie uzyskane przez gminy położone administracyjne w granicach 

powiatu staszowskiego, a także jest wyższy od średniej powiatowej, wojewódzkiej 

oraz krajowej.  

7. Wskaźniki dotyczące poziomu bezrobocia są korzystne, co z pewnością spowodowane 

jest wysokim udziałem rolników w strukturze ludności. Jednak na terenie powiatu 

staszowskiego zauważyć można niewielkie średnie wynagrodzenie, co wpływa 

niekorzystnie na ilość pieniądza w obiegu lokalnym oraz na pozostałe dochody 

uzyskiwane przez jednostkę. Konieczne jest zatem podjęcie działań, które umożliwią 

aktywizację społeczności lokalnej (osób bezrobotnych czy osób odchodzących  

z rolnictwa), co przekładać się będzie na rozwój gospodarczy. Ważnym aspektem jest 

także wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.  

8. Pozytywnym zjawiskiem na obszarze Gminy Szydłów jest duża liczba działających 

fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych. Wskaźniki dotyczące ilości fundacji, 

stowarzyszeń i organizacji społecznych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców są 

korzystniejsze od średnich: powiatowej, wojewódzkiej oraz krajowej. Organizacje 

pozarządowe jako przejaw społeczeństwa obywatelskiego oraz jedna z form 

aktywności lokalnej odgrywają ważną rolę w umacnianiu więzi społecznych, 

wzmacnianiu władz lokalnych oraz zwiększaniu możliwości rozwoju społecznego 

obszaru.  

9. Analizując dochody i wydatki budżetowe należy stwierdzić, iż sytuacja finansowa 

jednostki jest przeciętna. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem jest na 
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poziomie porównywalnym z jednostkami wyższego rzędu. Poziom dochodów ogółem 

i dochodów własnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest niższy niż średnie: 

powiatowa, wojewódzka i krajowa. Wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych wskazują na niekorzystną sytuację finansową jednostki, jednak wpływy  

z podatku dochodowego od osób prawnych są zadowalające. Niski udział dochodów  

z podatku dochodowego od osób fizycznych może wpłynąć na bariery rozwojowe. 

Samodzielność finansowa jednostki w dużej mierze warunkuje proces świadczenia 

usług publicznych na wysokim poziomie oraz w istotny sposób oddziałuje na zdolność 

realizacji długookresowych zadań o charakterze rozwojowym. Natomiast wysokie 

wydatki majątkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca, które przeznaczone są na  

długo- lub krótkookresowe cele inwestycyjne, pokazują korzystną sytuację finansową 

jednostki.  

10. Ważnym czynnikiem, który odzwierciedla rozwój społeczno-gospodarczy gminy są 

inwestycje realizowane z funduszy unijnych. W latach 2007–2013 na terenie Gminy 

Szydłów zrealizowano 3 projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego, a średnie dofinansowanie na 1 mieszkańca wyniosło 

1 098,05 zł. Ponadto jednostka korzystała również z innym programów pomocowych 

m.in. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 oraz Programu 

Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007–2013 (PO Ryby 2007–2013). Gmina powinna dalej korzystać  

z funduszy unijnych, pozyskując jak najwięcej środków w ramach nowej perspektywy 

finansowej na lata 2014–2020.  

11. Gmina Szydłów ma wiele unikatowych zabytków, które powodują, iż jest ona 

rozpoznawalna przez turystów z Polski i zagranicy. W latach 2007–2013 zrealizowano 

wiele projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych, które pomogły 

zrewitalizować i odnowić zabytkowe centrum miasteczka oraz zabytki. Ponadto 

organizowane są cykliczne imprezy promujące dziedzictwo kulturalne miasteczka, co 

także ma znaczenie dla aktywności lokalnej społeczności. W okresie programowania 

2014–2020 gmina nadal powinna ubiegać się o środki na realizację kolejnych działań 

w obrębie sfery zabytkowej i kulturalnej. 

12. Należy zwrócić również uwagę na aktywnie działające Gminne Centrum Kultury 

(GCK) w Szydłowie będące gminną instytucją kultury. Świadczy ono ofertę 

kulturalną, edukacyjną, artystyczną i sportową dla mieszkańców gminy, jak też 

odwiedzających Szydłów turystów (jednostka zajmuje się obsługą ruchu 
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turystycznego i opieką nad zabytkami). GCK jest również organizatorem lub 

współorganizatorem wielu imprez cyklicznych o zasięgu lokalnym, regionalnym,  

a także międzynarodowym takich jak Spotkania z Kulturą Żydowską, Plenery 

Malarskie, Plenery Rzeźbiarskie, Święto Śliwki, Turniej Rycerski czy 

Międzynarodowe Biegi Sylwestrowe.  Prowadzone są też różnego rodzaju sekcje 

tematyczne (m.in. taneczna, muzyczna, rycerska, malarska, zespół folklorystyczny). 

Jednostka prowadzi również dwa punkty przedszkolne na terenie gminy, które 

rozpoczęły swoją działalność na skutek realizacji przez GCK projektu POKL. 

Jednostka od 2009 realizowała blisko 30 różnego typu projektów polskich i unijnych 

na łączną kwotę dofinansowania prawie 2 mln zł. Świadczona oferta prowadzona 

przez ośrodek pozwala na zwiększanie się integracji społecznej mieszkańców, ich 

tożsamości regionalnej oraz aktywności społecznej. 
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