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Wstęp 

Strategia Rozwoju Gminy Szydłów na lata 2016–2023 została uchwalona 18 kwietnia 2016 roku 
Uchwałą Nr XXII/127/2016. Opracowywana została poprzez przeprowadzenie otwartego wywiadu z 
przedstawicielami różnych środowisk gminnych. Dyskusje obejmowały analizę obecnej sytuacji 
społeczno-gospodarczej gminy oraz możliwości jej dalszego rozwoju. 

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.  
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.  
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”. 
Wypełnienie przyjętej wizji i misji jest uwarunkowane realizacją postawionych celów strategicznych, 
celów operacyjnych oraz zaplanowanych do realizacji działań priorytetowych. 
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Realizacja przyjętych celów, działań priorytetowych i zadań w okresie dwóch lat od uchwalenia 
Strategii Rozwoju. 
 
Cel strategiczny 1. 
Szydłów – markowym produktem turystycznym. 
 
Cel operacyjny 1.1. 
Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 
 
Działanie 1.1.1. 
Rozwój lokalnego produktu „śliwka szydłowska” 
Zadania: 
1. Wspieranie marketingu produktu lokalnego. 
2. Budowanie marki „śliwki szydłowskiej”. 
3. Tworzenie miejsc przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktów lokalnych. 

Działanie realizowane jest poprzez promocję „śliwki szydłowskiej” na imprezach społeczno-
kulturalnych oraz w artykułach prasowych, audycjach radiowych i telewizyjnych. 
 
Działanie 1.1.2. 
Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów przyrody. 
Zadania: 
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. 
 

Stan realizacji. 
Zabezpieczenie i udostępnienie odsłonięcia geologicznego dla mieszkańców i turystów w 

Szydłowie planowane jest w ramach projektu rewitalizacyjnego pn. „Kompleksowa rewitalizacja 
wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia 
mieszkańców” 

Działania w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej dotyczące segregacji i 
zagospodarowania odpadów stałych  prowadzone są poprzez organizowanie spotkań informacyjnych 
raz w roku dla mieszkańców poszczególnych miejscowości przez firmę odbierająca odpady z terenów 
zamieszkałych. Spotkania edukacyjne o tej tematyce dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz 
przedszkolaków w każdym roku prowadzone są przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej przy 
Ekologicznym Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie. Centrum Edukacji 
Ekologicznej prowadzi również konkursy o tematyce ekologicznej w których mogą brać udział 
mieszkańcy gmin należących do związku w tym gminy Szydłów lub podmioty i organizacje pozarządowe 
z terenu gminy. 

Infrastruktury turystyczna i okołoturystyczna oparta na potencjale zalewu w Chańczy realizowana 
jest przez podmioty prywatne posiadające nieruchomości w tym rejonie. 
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Działanie 1.1.3.  
Wykorzystanie potencjału zabytków w Szydłowie. 
Zadania: 
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 
 

Stan realizacji. 
 Zabezpieczenie pięciu obiektów zabytkowych wraz z zagospodarowaniem przyległego 
otoczenia, których gmina jest właścicielem lub jest gminie użyczony, realizowane będzie w ramach 
projektu pn. „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa 
kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych”. Na realizację 
projektu gmina pozyskała dotację w ramach programu RPO WŚ na lata 2014-2020 w wysokości 
7 893 393,60 PLN oraz 815 142,52 PLN na wkład własny z MKiDN w ramach programu Promesa 
Ministra. Realizacja robót została rozpoczęta w 2018 roku, planowany termin zakończenia realizacji 
projektu 31-12-2019 roku. 

W każdym roku kalendarzowym organizowane  są imprezy kulturalne i historyczne o 
charakterze masowym nawiązujące do tradycji oraz dziedzictwa kulturowego Szydłowa, oraz imprezy 
lokalne w poszczególnych miejscowościach, służące integracji mieszkańców i turystów. 

Systematycznie prowadzone są badania archeologiczne i architektoniczne na terenie Szydłowa 
weryfikujące wiedzę na temat genezy i historii poszczególnych obiektów. Badania te prowadzone są 
na zlecenie gminy oraz innych podmiotów zainteresowanych historią Szydłowa. 
 
Cel operacyjny 1.2. 
Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni dla mieszkańców i turystów. 
Działanie 1.2.1. 
Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej 
Zadania: 
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 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. 
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Stan realizacji. 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej został opracowany i uchwalony przez Radę Gminy Szydłów 

Uchwałą Nr XXXII/189/2017 z dnia 30 stycznia 2017, zaktualizowany Uchwałą Nr XLII/261/2017. 
Gmina sukcesywnie remontuje i przebudowuje drogi gminne i wewnętrzne. Wymienione w 

strategii drogi również są sukcesywnie modernizowane. Droga nr 390011T Szydłów –Korytnica została 
w całości przebudowana. Droga 390029T Potok - Kamienna Góra została przebudowana w terenie 
zabudowanym. Droga 390002T Życiny – Wymysłów została w całości przebudowana. Droga nr 390025T 
Korytnica – Osówka została przebudowana w terenie zabudowanym. Droga 390004T Brzeziny przez 
wieś przebudowana została na odcinku 215 mb. i obecnie cała jest w dobrym stanie. Przebudowano 
również drogę gminną nr 390059T Wymysłów przez wieś i drogę nr 390058T Korytnica pod las. 

W okresie sprawozdawczym zamontowane zostały urządzenia rekreacyjne dla dzieci w Woli Żyznej 
i Wolicy, wiaty rekreacyjno-grilowe w Potoku i Solcu. Małe fragmenty zieleni urządzonej wykonane 
zostały w Szydłowie. 

Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej w Gackach, zakupiono 
schodołaz do budynku Urzędu Gminy w Szydłowie. Montowana jest winda w budynku SP ZOZ w 
Szydłowie. 

Wykonane zostały projekty budowlano-wykonawcze dla modernizacji i przebudowy obiektów 
pełniących funkcje publiczne związane z organizowaniem wydarzeń o różnej skali tj. budynku byłej 
synagogi stanowiącego siedzibę Gminnego Centrum Kultury, budynku dawnej bramy zamkowej, 
„Skarbczyka” i „Sali rycerskiej” stanowiących elementy dawnego zamku w Szydłowie służące funkcjom 
kulturalnym i turystycznym. 

W ramach ograniczenia zużycia energii przez podmioty z sektora publicznego i społecznego 
zaprojektowano panele fotowoltaiczne na budynku SP ZOZ w Szydłowie. W budynku tym wykonywane 
są również roboty termomodernizacyjne.  

Złożono wniosek do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Kielcach w ramach 
programu RPO WŚ na lata 20014-2020 o dofinansowanie modernizacji 595 lamp oświetlenia ulicznego. 

 
Działanie 1.2.2. 
Podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych. 
Zadania: 
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. 
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Stan realizacji. 
W okresie sprawozdawczym przystąpiono do zakończenia przebudowy i remontu Szkoły 

Podstawowej w Szydłowie. Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę na dostarczenie 
wyposażenia do szkoły między innymi w sprzęt informatyczny, pracownię językową, meble i szafki do 
szatni. Wykonano projekt odwodnienia Szkoły Podstawowej w Solcu. Podpisano umowę z wykonawcą 
na jego realizację w 2018 roku. 

Projekt na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, edukacyjno-
wychowawczych, doradczych, psychologiczno-pedagogicznych dla uczniów oraz rozwijanie 
kompetencji zawodowych nauczycieli w Szkole Podstawowej w Szydłowie w ramach RPO WŚ na lata 
2014-2020,  złożyło Gminne Centrum Kultury w Szydłowie. 

Projekt na dofinansowanie w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, dotyczący podnoszenia 
jakości usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz rozszerzenie oferty usług 
specjalistycznych wraz z modernizacją i przebudową budynku SP ZOZ w Szydłowie złożył Dyrektor 
placówki. Obecnie projekt jest w trakcie realizacji i ma zostać ukończony w 2018 roku. 

W trakcie realizacji jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Szydłowie oraz 
przebudowa odcinka wodociągu. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 
i ma zostać ukończony w 2018 roku. 
W Urzędzie Gminy w Szydłowie wdrażany jest elektroniczny obieg dokumentów. 

Utworzenie centrum czytelnictwa integrującego społeczność lokalną oraz stwarzającego 
warunki dla zwiększenia uczestnictwa w kulturze i wiedzy planowane w ramach projektu 
rewitalizacyjnego po przebudowie budynku przy ul. Łokietka po dawnym urzędzie gminy. Na realizację 
projektu w br. popisana została Pre-Umowa na dofinansowanie w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020. 
Po wykonaniu projektów budowlano-wykonawczych realizacja robót planowana jest na lata 2020-
2021. 

W bieżącym roku zakupiono sprzęt ratownictwa medycznego dla OSP Kotuszów, Szydłów oraz 
Wola Żyzna. 

 
Działanie 1.2.3. 
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. 
Zadania: 
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. 
 
Stan realizacji. 
 Opracowano Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2023 który Rada Gminy Szydłów 
zatwierdziła Uchwała Nr XXXIV/210/2017 z dnia: 28 marca 2017 r. zmieniony Uchwałą 
XXXVII/236/2017 z dnia 18 lipca 2017 roku. Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni 
publicznych oraz adaptacja budynku dawnej gminy w celu przywrócenia lub nadania nowych funkcji 
planowana jest do realizacji w ramach projektu rewitalizacyjnego na lata 2020-2021. 
 Gmina na bieżąco współpracuje z PUP w Staszowie w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych 
z terenu gminy. 
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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. 
Zadania: 
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. 
 
Stan realizacji: 
Na terenie gminy tworzą się gospodarstwa specjalistyczne w zakresie sadownictwa w szczególności 
uprawy drzew śliwy, krzewów borówki i jagody kamczackiej oraz szparagów. 
 Drogi dojazdowe do gospodarstw i gruntów rolnych są na bieżąco remontowane a niektóre 
przebudowywane. 
 
Działanie 2.1.2. 
Wspieranie grup i organizacji producentów. 
Zadania: 
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. 
 
Stan realizacji: 
Szkolenia w zakresie aplikowania o środki na dofinansowanie modernizacji gospodarstw rolnych, 
dopłat bezpośrednich do produkcji rolnej, rozwoju gospodarstw przez młodych rolników oraz 
stosowania środków ochrony roślin odbywają się na bieżąco w  przypadku ogłaszania konkursów w 
ramach PROW na lata 2014-2020. Szkolenia prowadzone są przez pracowników Biura Powiatowego 
ARiMR w Staszowie oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Staszowie. 
 
Cel operacyjny 2.2. 
Wzrost przedsiębiorczości i aktywności społecznej mieszkańców. 
Działanie 2.2.1. 
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców. 
Zadania: 

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. 
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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. 
 
Stan realizacji: 
Nie rozpoczęto jeszcze realizacji tego działania. W urzędzie gminy nie ma komórki organizacyjnej 
zajmującej się tego typu zagadnieniami. 
 
Działanie 2.2.2. 
Budowanie partnerstw międzysektorowych i wspieranie inicjatyw oddolnych. 
Zadania: 

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 

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. 

 
Stan realizacji: 
 Gmina czynnie wspiera organizacje pozarządowe i projekty przez nich realizowane organizacyjnie i 
finansowo poprzez: 

a) Wsparcie finansowe ze środków gminy na prowadzenie inicjatyw lokalnych udzielane w trybie 
konkursowym. 

b) Obsługę administracyjną prowadzoną przez pracowników urzędu gminy dla Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej. 

c) Sporządzanie informacji zbiorczej z przebiegu Walnych Zebrań Sprawozdawczych dla 
wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Szydłów oraz zamieszczanie w systemie centralnym 
raportów z Walnych Zebrań Sprawozdawczych poszczególnych jednostek OSP. 

d) Wykonywanie w każdym roku sprawozdań finansowych dla OSP Osówka i Grabki Duże oraz 

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej. 
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e) Wspieranie organizacyjne inicjatyw społecznych, sportowych i kulturalnych inicjowanych przez 
organizacje pozarządowe i grupy nieformalne utworzone przez mieszkańców gminy. 

f) Wspieranie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych w okresie sprawozdawczym OSP Grabki 
Duże, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej, Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie. 
 

      Wyremontowano część budynku po byłej szkole w Gackach na świetlicę wiejską dostosowując 
ją do osób niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdu. Sukcesywnie przeprowadzane są drobne 
remonty w świetlicach wiejskich i remizach OSP pełniących również rolę świetlic wiejskich. 

Gmina wspólnie z Gminnym Centrum Kultury i organizacjami społecznymi corocznie organizuje  
wydarzenia kulturalne i artystycznych o różnej skali. Niektóre z nich takie jak „Święto śliwki”, plenery 
malarski i rzeźbiarskie oraz „Turniej Rycerski o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego” są wydarzeniami 
cyklicznymi. Ponadto GCK posiada dużą ofertę imprez kulturalnych okolicznościowych oraz koncertów 
i spotkań z ciekawymi ludźmi. 

Prowadzone są działania w zakresie alternatywnych form spędzania czasu wolnego poprzez 
prowadzenie zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci w okresie roku szkolnego przez osobę 
zatrudnioną na umowę zlecenie. Gminne Centrum Kultury w Szydłowie prowadzi cyklicznie zajęcia z 
dziećmi i młodzieżą w zakresie: tańca nowoczesnego ( cztery grupy wiekowe), zajęcia plastyczno-
artystyczne (dwie grupy wiekowe), naukę gry na instrumentach, taniec dawny, zajęcia rycerskie oraz 
chór. Gminne Centrum Kultury 

 
Działanie 2.2.3.  
Włączanie społeczne osób wykluczonych oraz zagrożonych ubóstwem. 
Zadania: 
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. 
 

Stan realizacji 
Monitorowanie bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców gminy odbywa się na bieżąco przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie.  
Zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie został powołany Zarządzeniem 
Wójta Gminy Nr 17/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 roku, Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, który zajmuje się realizacją gminnego programu przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2018.    
Spotkanie całego Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają  się raz na kwartał. Natomiast spotkania grup 
roboczych w 2016 r odbyły się 36 razy , a w 2017 roku  - 54 razy. Do realizacji zadań z przeciwdziałania 
przemocy oddelegowani są przedstawiciele służb pomocowych tj. policji, sądu , prokuratury, szkoły , 
ochrony zdrowia , organizacji pozarządowych. 
W ramach działań pomocowych dla bezpieczeństwa i wsparcia podejmowane są działania w kierunku 
leczenia odwykowego , terapii w Punkcie Konsultacyjnym, udziału w programach korekcyjno – 
edukacyjnych. Na koniec roku 2017 z powodu ustania przemocy w rodzinie i zrealizowaniu planu 
pomocy rodzinie - procedurę Niebieskiej Karty zakończono  dla 10 rodzin w 2016 roku 8 rodzin. 
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 Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej współpracują ze szkołami i innymi instytucjami w celu 
rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych, pomagają w wypełnianiu wniosków o ustalenie 
niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności, pomagają w staraniach podopiecznych o 
przyznanie zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków, przeprowadzają rozmowy wspierające, 
udzielają informacji, gdzie osoby, rodziny mogą uzyskać pomoc, która nie leży w kompetencji Ośrodka 
Pomocy Społecznej itp.  Pracownicy socjalni poprzez prace zawodową współdziałają na środowisko, 
kreują zmiany i trendy w dalszej pracy socjalnej. Najważniejszym narzędziem jakie stosowane jest w 
pracy to kontrakt socjalny, pisemna umowa z klientem na realizacje celów głównych i szczegółowych 
umowy. Pracownicy poprzez umowę z klientem częstokroć aktywizują klienta do działania i zmiany 
swojej sytuacji życiowej.  
 W 2017 roku oddanych zostało do użytkowania 6 lokali/ mieszkań socjalnych powstałych w 
wyniku przebudowy budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej w Gackach. Wszystkie lokale 
zostały zasiedlone. 

Pomoc społeczna udzielana jest osobom i rodzinom w szczególności z powodu : ubóstwa , 
sieroctwa , bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby 
ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu 
zakładu karnego, alkoholizm, narkomania , zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej 
lub ekologicznej. W roku 2016 - wypłacono 14 osobom zasiłek stały, tyle samo w roku 2017 . W roku 
2016 – wypłacono 11 osobom/rodzinom zasiłki okresowe, w roku 2017 wypłacono zasiłki okresowe 7 
osobom/rodzinom. W roku 2016 trzem osobom samotnym  udzielono wsparcia w formie usług 
opiekuńczych, natomiast w roku 2017 takiego wsparcia udzielono pięciu osobom. W roku 2016 z 
pomocy społecznej skorzystało 121 rodzin (183 rodziny), a roku 2017 skorzystało 118 rodzin (158 osób). 
Udzielanie wsparcia finansowego na terenie Gminy Szydłów realizowane jest również poprzez system 
zabezpieczenia społecznego tj. świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia 
wychowawcze. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie w 2016 r. wypłacił 5 252 świadczeń rodzinnych , 
natomiast w 2017 r. liczba świadczeń wynosiła 5 377. Przy zasiłkach rodzinnych przysługują dodatki z 
tytułu urodzenia dziecka, wielodzietności, samotnego wychowywania , kształcenia i rehabilitacji oraz 
rozpoczęcia roku szkolnego . System zabezpieczenia społecznego obejmuje również wypłacanie 
świadczeń opiekuńczych tj. zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku dla opiekuna 
i specjalnego zasiłku opiekuńczego.  Udziela się również pomocy w formie świadczenia rodzicielskiego.  
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  wprowadziła fundusz alimentacyjny 
obowiązujący od 1 października 2008 r. .Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w kwocie 
bieżąco zasądzonych alimentów , ale nie więcej niż 500 zł na każde z uprawnionych do alimentacji 
dzieci. W roku 2016 z funduszu alimentacyjnego wypłacono 284 świadczeń , natomiast w  2017 r. 
zrealizowano -345 świadczeń dla osób uprawnionych. 
Od 1 lipca 2014 roku zaczęła funkcjonować ogólnopolska Karta Dużej rodziny .Karta Dużej rodziny 
przysługuje tym rodzicom, które posiadają co najmniej trójkę dzieci do ukończenia 18 lub 25roku życia( 
jeśli się uczą lub studiują). Nie ma ograniczeń wiekowych dla dzieci      z orzeczeniem o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie ( płacimy jedynie za 
ewentualne wydanie duplikatu, jeśli ją zgubimy. Korzystać z niej można w miejscach oznaczonych 
znakiem ”Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. W roku sprawozdawczym wydano 110 kart w tym 41 
dla rodziców i 69 dla dzieci. W 2016 roku  wydano 20 kart w tym 8 dla rodziców i 12  dla dzieci. 
Od 2016 r. realizowane jest również wsparcie dla rodzin z dziećmi w formie świadczenia 
wychowawczego tzw. 500+ .W 2017  r. 385 rodzin z terenu Gminy Szydłów było uprawnionych do 
powyższego wsparcia. 
  W 2017 roku Gmina Szydłów przystąpiła pierwszy raz do Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020. Jednostka organizacyjna GOPS oraz Parafia w Szydłowie realizowali wspólnie 
działania na rzecz osób najbardziej potrzebujących z terenu gminy. Wsparcie objętych zostało 350 osób  
(137 rodzin)  w formie artykułów żywnościowych o szerokim asortymencie. W ramach programu 
organizowano również warsztaty/ działania towarzyszące o tematyce „Żywność jest cenna – warto nie 
marnować”. 
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Na terenie Gminy Szydłów działania pomocowe dla osób potrzebujących wsparcia i pomocy 
udzielane są przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Prowadzone są 
również pomoce w środowisku w formie tzw. „pomocy sąsiedzkich” tj. usług opiekuńczych, gdzie osoby 
z pobliskiego środowiska pomagają potrzebującym w zarobieniu zakupów, zakupie leków i 
umożliwienie  kontaktu ze środowiskiem.  

 
 
Analiza wskaźników. 
 
Efektem prowadzonych działań powinna być  realizacja celów zapisanych w Strategii Rozwoju Gminy 
Szydłów, określonych wskaźnikami w tabeli nr 8.  
Wartości i zmiany tych wskaźników na koniec 2016 roku przedstawione zostały w tabeli nr 1 
stanowiącej załącznik do niniejszego raportu. Nie jest możliwym pokazanie bardziej aktualnych 
wskaźników, ponieważ nie są jeszcze opublikowane przez GUS. Wskaźniki te w niniejszym raporcie nie 
odzwierciedlają więc faktycznego dwuletniego okresu realizacji strategii. 

1. Liczba ludności ogółem. Wskaźnik ma tendencję malejącą i zmniejszyła się w porównaniu do 
lat poprzednich zarówno w kraju jak również w województwie i gminie. 

2. Udział % ludności wg ekonomicznych grup wieku w ludności ogółem: 
- w wieku przedprodukcyjnym; na terenie gminy wskaźnik nieznacznie wzrósł w porównaniu 
do roku 2014 jest jednak niższy od średniej krajowej, 
-  w wieku produkcyjnym; wskaźnik zmniejszył się w stosunku do roku 2014, jest jednak      
wyższy o wskaźnika dla kraju i województwa, 
- w wieku poprodukcyjnym; wskaźnik zwiększył się o 0,3 % w stosunku do roku 2014 i jest 
wyższy od średniej dla kraju i niższy od średniej dla województwa.  
Mając na uwadze wzrost liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym można mieć nadzieję, że 
liczba ludności w wieku produkcyjnym na zakończenie realizacji strategii wzrośnie i wskaźnik 
zostanie osiągnięty zgodnie z założeniami. 

3. Przyrost naturalny na 1 000 mieszkańców. Wartość ujemna wskaźnika wzrosła co wskazuje na 
niekorzystną prognozę dla osiągnięcia zakładanego celu. Tendencję tą mogą odwrócić 
programy rządowe np. 500+. 

4. Saldo migracji na pobyt stały na 1 000 mieszkańców. Wartość ujemna wskaźnika wzrosła co 
prognozuje problemy z osiągnięciem celu. Nadzieją jest wdrażanie i realizacja projektów 
infrastrukturalnych  zwiększających atrakcyjność miejscowości stanowiącej siedzibę gminy i 
całej gminy.  

5. Odsetek dzieci w wieku 3–5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym. Wskaźnik ten 
znacznie wzrósł w porównaniu do roku 2014 co prognozuje korzystne zmiany i nadzieje na 
osiągnięcie zakładanego celu. 

6.  Liczba uczniów w szkołach podstawowych w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców.  
Wskaźnik pozostał na poziomie roku 2014 i na koniec roku 2016 wynosił 83% średniej krajowej. 
Osiągnięcie celu zależne jest od wskaźników i trendów demograficznych. 

7. Liczba uczniów w gimnazjach w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców. Na koniec 2016 roku 
wskaźnik ten stanowił 71% średniej krajowej. Wskaźnik ten nie będzie mierzalny na koniec 
realizacji strategii w związku z wprowadzona reformą oświaty likwidującą gimnazja. 

8.  Średnie wyniki % z egzaminu gimnazjalnego. W 2016 roku średni wynik z egzaminu 
gimnazjalnego w gminie był wyższy od średniej wojewódzkiej. Wskaźnik ten nie będzie 
mierzalny na koniec realizacji strategii w związku z wprowadzona reformą oświaty likwidującą 
gimnazja. 

9. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców. Liczba organizacji 
i stowarzyszeń na terenie gminy wzrosła. Według stanu na koniec 2016 roku cel został 
osiągnięty. 

10. Osoby w gospodarstwach domowych korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 
1 000 mieszkańców.  



 

12 
 

Liczba osób w gospodarstwach domowych korzystających z pomocy społecznej w 2016 roku 
znacznie zmniejszyła się w stosunku do roku 2014. Wskaźnik ma tendencję malejącą i jest 
niewiele większy od średniej krajowej i znacznie mniejszy od średniej wojewódzkiej. Prognozy 
w zakresie osiągniecia zakładanego celu są optymistyczne. 

11. Udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym.  
Wskaźnik na koniec roku 2016 jest niższy niż w 2014. Cel na koniec 2016 roku został osiągnięty. 

12. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności. Liczba podmiotów wpisanych do 
rejestru REGON na 10 tys. ludności na koniec 2016 roku nieznacznie wzrosła w porównaniu do 
roku 2014, jednak stanowi zaledwie 45% średniej wojewódzkiej. 

13. Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności. Wartość wskaźnika w 
2016 roku znacznie wzrosła w stosunku do roku 2014, prognozy w są więc optymistyczne 
jednak do osiągnięcia celu musi nastąpić bardzo duży wzrost liczby podmiotów nowo 
zarejestrowanych. 

14. Podmioty na 1 000 mieszkańców w wieku produkcyjnym. Nastąpił nieznaczny wzrost 
wskaźnika.  

15. Budynki nowo oddane do użytkowania w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. Nastąpił duży 
wzrost wskaźnika. Prognozy są więc optymistyczne. 

16. Dochody budżetu ogółem na 1 mieszkańca w złotych. W 2016 roku dochody budżetu ogółem 
na 1 mieszkańca w gminie Szydłów wzrosły w porównaniu do roku 2014, jednak wzrost ten był 
mniejszy niż wzrost dochodów w województwie i kraju. 

17. Dochody własne na 1 mieszkańca w złotych. Dochody własne na jednego mieszkańca 
zmniejszyły się w stosunku do roku 2014, natomiast średnia wojewódzka i krajowa wzrosła. 
Prognozy dla osiągnięcia tego wskaźnika na rok 2023 są pesymistyczne. 

18. Udział % dochodów własnych w dochodach ogółem. Podobnie jak w punkcie 17, prognozy dla 
osiągnięcia tego wskaźnika na rok 2023 są pesymistyczne, ponieważ spadek dochodów 
własnych gminy przy wzroście dochodów własnych w województwie powoduje zmniejszenie 
wartości wskaźnika. 

19.  Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – podatek dochodowy od osób 
fizycznych na 1 mieszkańca w złotych. Wskaźnik nieznacznie wzrósł w porównaniu do roku 
2014 jednak do osiągnięcia celu ten wzrost musi być dużo większy. 

20. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – podatek dochodowy od osób 
prawnych na 1 mieszkańca w złotych. Wskaźnik ten niepokojąco się zmniejszył co może 
oznaczać, iż kondycja osób prawnych jest bardzo słaba lub w przedsiębiorstwach są 
prowadzone duże inwestycje własne wpływające na obniżenie dochodu. 

21. Wydatki budżetu ogółem na 1 mieszkańca w złotych.  Wydatki budżetu gminy na jednego 
mieszkańca wzrosły, biorąc jednak pod uwagę wzrost dochodów sytuacja w zakresie 
osiągnięcia celu jest dobra. 

22. Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca w złotych.  
Nastąpił znaczny spadek wydatków majątkowych na jednego mieszkańca co wiąże się głównie 
z zakończeniem realizacji inwestycji dofinansowywanych  ze środków Unii Europejskiej okresu 
programowania na lata 2007-2013. W okresie bieżącym ta sytuacja znacznie się zmieni 
ponieważ realizowane są nowe inwestycje. 

23. Wydatki bieżące na 1 mieszkańca w złotych. 
Wydatki bieżące wzrosły, jednak biorąc pod uwagę wzrost wydatków bieżących na 1 
mieszkańca w województwie i kraju fakt ten nie daje powodów do powstawania niepokojących 
trendów w tym zakresie. 
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Podsumowanie 
 Raport z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Szydłów na lata 2016-2023 to dokument 
opracowany zgodnie z założeniami monitoringu strategii w celu przedstawienia społeczności lokalnej 
postępu w rozwoju gminy. Przedstawia wykonane działania w okresie dwuletnim. Podsumowując 
dwuletni okres realizacji strategii należy stwierdzić, iż w okresie tym podjęto wiele cennych inicjatyw 
oraz realizację zadań inwestycyjnych. Nie pozwoliły wprawdzie na pełne rozwiązanie wszystkich 
problemów ale na pewno przybliżyło do osiągnięcia celów wyznaczonych w strategii. Na chwilę obecną 
nie zachodzi potrzeba dokonywania zmian w Strategii Rozwoju Gminy Szydłów na lata 2016-2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie raportu: 
                             
   Bożena Stępień 
   Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 
   Urząd Gminy Szydłów 
 


