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 Wstęp 
 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z 
siedmiu programów operacyjnych, które słuŜą realizacji Narodowego Planu 
Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/PWW). ZPORR 
rozwija cele NPR, określając priorytety i kierunki polityki regionalnej państwa w 
pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Realizacja tej polityki w 
ramach ZPORR, będzie współfinansowana ze środków Funduszy Strukturalnych. 
Plan niniejszy opracowany został według wytycznych Zintegrowanego Programu 
Rozwoju Regionalnego - Uzupełnienia Programu z dnia 16 kwietnia 2004 r. (wersja 
ostateczna) przy realizacji zadań Działania 3.1. Obszary wiejskie i 3.2. Obszary 
podlegające restrukturyzacji. W Działaniu 3.1. Obszary wiejskie oraz w Działaniu 
3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji przewidziane są do realizacji projekty, 
które mają wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru 
objętego projektem oraz tworzą warunki dla wzrostu zatrudnienia. W ramach obu 
Działań do realizacji przewiduje się projekty inwestycyjne zlokalizowane na 
obszarach wiejskich oraz miast do 20.000 mieszkańców wynikające z planu rozwoju 
lokalnego.  

Rodzaje kwalifikujących się projektów do złoŜenia w działaniu 3.1 i 3.2 zawierają się 
w obszarach: 

- budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków 
- budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody 
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
- poprawa jakości powietrza 
- gospodarka odpadami 
- przeciwdziałanie powodziom 
- budowa lub modernizacja dróg gminnych i powiatowych o znaczeniu lokalnym 
- kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje 
- budowa lub modernizacja lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej 
oraz dodatkowo w Działaniu 3.2: 
- inkubatory przedsiębiorczości. 

Według ZPORR-u warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania w ramach 
Działania 3.1 oraz 3.2 jest załączenie do wniosku o dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego Planu Rozwoju Lokalnego gminy. W planie tym powinno być ujęte 
zadanie, o dofinansowanie którego ubiega się Gmina. 

Plan Rozwoju Lokalnego – jest nowoczesnym narzędziem zarządzania. SłuŜy 
realizacji polityki programowania rozwoju lokalnego, regionalnego. Obejmuje on 
analizę i diagnozę sytuacji obecnej, wyznacza wizję rozwoju samorządu, opis 
planowanych zadań inwestycyjnych na lata 2004-2006, plan finansowy na lata 2004-
2006 obligatoryjnie, a w latach 2007 – 2013 fakultatywnie.  

Przygotowany dokument jest dokumentem kroczącym. Zakłada się jego cykliczny 
monitoring i ocenę realizowanych zadań inwestycyjnych przynajmniej raz w roku. 
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Projekt po konsultacjach społecznych przedstawiony Komisji 
Infrastruktury Rady Gminy oraz Radzie Gminy 
Uchwała Rady Gminy 
w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy 
Waśniów 
 

Uspołecznienie planu: 
- konsultacje społeczne (2 warsztaty rozwoju lokalnego, ankieta 
potrzeb rozwojowych rozesłana do partnerów społecznych); 

- wywiady z partnerami społecznymi 

Wójt Gminy wydaje Zarządzenie nr 31/2004 z dnia 21 października 2004 r. 
w sprawie  powołania zespołu koordynującego opracowanie Planu Rozwoju 
Lokalnego Gminy Waśniów na lata 2004-2013,  
na mocy którego za czynności przygotowawcze odpowiada zespół koordynujący: 
(Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Organizacyjnego, Starszy Specjalista ds. 
Inwestycji), korzystający z pomocy instytucji specjalistycznej 
 

Praca zespołu zadaniowego ds. planu rozwoju lokalnego wspomaganego 
konsultacjami ekspertów zewnętrznych ze Świętokrzyskiego Centrum Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach 
Przygotowanie projektu planu 

 
 
 
1. PROCEDURA PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY 
WAŚNIÓW NA LATA 2004-2013 
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2. METODYKA  PRACY 
 

Plan Rozwoju Lokalnego jest wynikiem prac zespołu koordynującego opracowanie 
planu rozwoju lokalnego (Zarządzenie Wójta Gminy Waśniów nr 31/2004 z dnia 21 
października 2004 r., wspomaganego przez konsultantów Świętokrzyskiego Centrum 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach (instytucja specjalistyczna, 
ekspert zewnętrzny), gminnych jednostek organizacyjnych i osób prawnych oraz 
społeczności lokalnej. 

Przystępując do pracy wykorzystano zapisy z obowiązujących dokumentów (Strategii 
ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy Waśniów, Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju 
Powiatu Ostrowieckiego, Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, 
Programu Ochrony Środowiska Gminy Waśniów, Planu Gospodarki Odpadami 
Gminy Waśniów, i innych) oraz informacje i materiały udostępnione przez Urząd 
Statystyczny i inne wyspecjalizowane jednostki (m. in. Urząd Pracy, Państwową 
Inspekcję Ochrony Środowiska, informacje Powszechnego Spisu Ludności, 
Koncepcji programowej inwestycji drogowych na terenie powiatu ostrowieckiego, 
Projektu wdroŜenia systemu zarządzania środowiskowego w Gminie Waśniów). Ich 
celem było zdiagnozowanie stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy w 
odniesieniu do moŜliwości wykorzystania jej potencjału. Prace studialne oraz 
informacje uzyskane ze wszystkich ww. instytucji pozwoliły na przeprowadzenie 
analizy mocnych i słabych stron, a w konsekwencji wskazały moŜliwe i konieczne 
obszary aktywności prowadzące do zrównowaŜonego rozwoju Gminy. 

Ponadto gminny zespół ds. rozwoju lokalnego wykorzystał wyniki spotkań  
informacyjno-dyskusyjnych z przedstawicielami sołectw, z członkami Rady Gminy i 
innymi przedstawicielami instytucji wspierających rozwój Gminy. Spotkania te 
umoŜliwiły weryfikację danych i przygotowanie harmonogramu planowanych zadań 
inwestycyjnych na lata 2004 – 2006 z odpowiednimi zabezpieczaniem finansowym 
oraz prognozowanych zadań inwestycyjnych na lata 2007- 2013.  
 
Na podstawie analiz tendencji rozwojowych w gospodarce gminy, powiatu, 
województwa oraz kraju uznano za właściwe opracowanie planu rozwoju regionu 
nakierowanego na intensyfikację działań inwestycyjnych, na trwałe zwiększenie 
konkurencyjności, dbając tym samym o zrównowaŜony rozwój środowiska.  
 
Materiał ten jest wstępem do długookresowego planowania rozwoju społeczno -
gospodarczego, a tym samym czynnikiem sprzyjającym redukcji strukturalnego 
bezrobocia i przeciwdziałaniu marginalizacji obszarów wiejskich.   
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I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego 

 

Okresy programowania Unii Europejskiej - lata 2004 – 2006 i 2007 – 2013, narzucają 
ramy czasowe realizacji planu, natomiast określone w ZPORR priorytety, wyznaczają 
obszary działalności Gminy Waśniów poddane w tym dokumencie diagnozie. Analizie 
poddano: sferę społeczną, gospodarczą, techniczną i finansową. 

Przygotowany przez nas dokument stanowi, zatem krótko - (na lata 2004 – 2006)  
i długoterminową (na lata 2007 -2013) wizję rozwoju potencjału gospodarczego  
Gminy, który warunkuje wzrost konkurencyjności oraz przeciwdziałanie dalszej  
marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu 
rozwojowi społecznemu Gminy, jej spójności ekonomicznej i społecznej oraz 
integracji z Unią Europejską. 
 
II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym 
wdraŜaniem planu  

Dla przeprowadzenia analizy porównawczej Gminy Waśniów na tle powiatu 
ostrowieckiego i województwa świętokrzyskiego posłuŜono się danymi zawartymi w 
raporcie z wyników spisów powszechnych w trakcie Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego 
przeprowadzonego w 2002 roku i opracowanym przez Urząd Statystyczny w 
Kielcach. Dodatkowe dane (z lat 2003 i 2004) uzyskano z publikacji statystycznych 
wydanych przez Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Kielcach oraz ze 
Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Powiatowego Urzędu Pracy w 
Ostrowcu Świętokrzyskim, a przede wszystkim Urzędu Gminy Waśniów.   

 
 
 
 

1. Gmina Waśniów na tle powiatu ostrowieckiego  
i województwa świętokrzyskiego 

Gmina Waśniów połoŜona jest w północno-zachodniej części województwa 
świętokrzyskiego i południowo-zachodniej części powiatu ostrowieckiego. Graniczy z 
gminami: Pawłów, Kunów, Bodzechów, Łagów i Nowa Słupia. 

  

Liczba ludności w województwie świętokrzyskim (wg stanu na 31.12.2003 r.) 
wynosiła: 
Ogółem    1.291.598 osób, w tym: 

• kobiety  660.897 
• męŜczyźni   630.701 
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W powiecie ostrowieckim (wg stanu na 31.12.2003 r.) liczba ludności wynosiła: 
Ogółem   117.262 osób, w tym: 

• kobiety  60.994 
• męŜczyźni  52.268 

 
 
 
 
W Gminie Waśniów (wg stanu na 31.12.2003 r.) liczba ludności wynosiła: 
Ogółem   7.132 osób, w tym: 

• kobiety  3.594 
• męŜczyźni  3.538 

Natomiast wg danych z 21.10.2004 r. osób zameldowanych na stałe w Gminie 
Waśniów było: 7.265 (dane z ewidencji ludności Urzędu Gminy Waśniów), z czego 
było 3.670 kobiet i 3.595 męŜczyzn. 

W porównaniu do roku 1980 liczba mieszkańców Gminy zmniejszyła  się o 833 osób 
tj. o 10,3%. 

W Gminie na 102,1 kobiet przypada 100 męŜczyzn. 

Gmina Waśniów zajmuje 5 miejsce w powiecie ostrowieckim (wśród 6 gmin), a  57 
miejsce w województwie świętokrzyskim (wśród 102 gmin) pod względem liczby 
ludności (6,1 % wszystkich mieszkańców powiatu).  

Warto równieŜ zauwaŜyć, iŜ liczba faktycznie zamieszkujących Gminę mieszkańców 
jest mniejsza i wynosi (wg stanu na 31.12.2003 r.) 7.074 osoby. Głównym powodem 
takiego stanu rzeczy są czasowe migracje młodzieŜy kontynuującej naukę do 
ośrodków miejskich.  
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2. Ogólna charakterystyka Gminy Waśniów 

Waśniów naleŜy do najstarszych miejscowości w województwie świętokrzyskim. Jego 
geneza sięga XI wieku, jednak pierwsze waŜniejsze wzmianki o Waśniowie 
występują w dokumencie nadania dla klasztoru w Trzemesznie, wydanym w roku 
1145 przez Mieszka III Starego. Waśniów był wczesnośredniowiecznym ośrodkiem 
targowym i kościelnym. W roku 1351, dokładnie 7 stycznia król Kazimierz Wielki 
wydał w Krakowie dokument nadający osadzie Waśniów prawa miejskie. Waśniów 
posiadał statut miasta aŜ do drugiej połowy XIX wieku, kiedy to w 1869 roku władze 
carskie odebrały mu prawa miejskie za czynny udział mieszkańców w powstaniu 
styczniowym. Nazwa miejscowości -"Waśniów" nie została jednoznacznie 
zinterpretowana przez naukowców. Herbem Waśniowa obrano białego łabędzia w 
polu czerwonym kroczącego w prawo (heraldycznie). Waśniów i pobliskie tereny 
budzą do dziś wielkie zainteresowanie archeologów i geologów. W latach 50-tych, 
60-tych i 70-tych prowadzono aktywne badania archeologiczne, w ich wyniku 
potwierdzone zostały ślady osadnictwa i hutnictwa z okresu rzymskiego w Waśniowie 
oraz takich miejscowościach jak: Boleszyn, Pękosławice, Kowalkowice, 
Mirogonowice, Garbacz, Janowice, Skoszyn Nowy. Na obszarze gminy odnaleziono 
równieŜ ślady osad obronnych z młodszej epoki kamienia oraz cmentarzyska 
całopalne w Grzegorzowicach oraz cmentarzyska kurchanowe w Garbaczu. Gmina 
Waśniów w roku 1995 obchodziła uroczyście 850-lecie Waśniowa. NaleŜy 
wspomnieć, Ŝe tereny gminy naleŜą do najbogatszych, jeśli chodzi o dworki 
szlacheckie i naleŜące do nich cenne kompleksy parkowe jest ich aŜ dziewięć, a 
sześć utrzymanych w jeszcze dobrym stanie. Do najwybitniejszych mieszkańców 
gminy, zaliczamy jednego z największych XVII-wiecznych wieszczów Wespezjana 
Kochowskiego, urodzonego w miejscowości Strupice - Gaj. W miejscowości Garbacz 
w XIX wieku mieszkał jeden z największych polskich filozofów Józef Gołuchowski. W 
miejscowości Janowice stoi rodzinny dom legendarnego dowódcy partyzanckiego 
oddziału Armii Krajowej mjr Jana Piwnika "Ponurego".  

2.1. Powierzchnia i uŜytkowanie terenu 

Gmina Waśniów zajmuje powierzchnię 11.129 ha (111 km2) i tym samym zajmuje 4 
miejsce wśród gmin (6) pod względem powierzchni w powiecie (18,06 % jego 
całkowitej powierzchni). Zajmuje ona obszar stanowiący 0,95 % powierzchni 
województwa.  

W skład Gminy Waśniów wchodzi 29 sołectw: Waśniów, Boksyce, Boleszyn, 
Czajęcice, CzaŜów, Dobruchna, Garbacz, Grzegorzowie, Janowice, JeŜów, 
Kotarszyn, Kraszków, Milejowice, Momina, Nosów, Pękosławice, Piotrów, 
Prusinowice, Roztylice, Sarnia Zwola, Nowy Skoszyn, Sławęcice, Strupie, 
Stryczowice, ŚnieŜkowice, Wojciechowice, Worowice, Wronów i Zajączkowice. 

Na terenie Gminy Waśniów znajdują się 42 miejscowości, spośród których 4 
miejscowości (Waśniów, Boleszyn, Garbacz  i Wronów spełniają funkcje o znaczeniu 
lokalnym w zakresie obsługi ludności, pozostałe jedynie funkcje mieszkalno-rolne). 
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Tabela 1. Powierzchnia sołectw wchodzących w skład Gminy Waśniów (wg stanu na 31.12.2003 r.) 

Lp. Nazwa sołectwa Powierzchnia w ha 

1. Kotarszyn 328 

2.  Boleszyn 593 

3. CzaŜów 162 

4. Nosów 377 

5. Piotrów 223 

6. Prusinowice 333 

7. Pękosławice 236 

8. Waśniów 276 

9. Strupice 128 

10. ŚnieŜkowice 332 

11. Wojciechowice 140 

12. Czajęcice 314 

13. Zajączkowice 219 

14. Grzegorzowice 408 

15. Dobruchna 301 

16. Boksyce 151 

17. JeŜów 375 

18. Garbacz 497 

19. Momina 195 

20. Stryczowice 440 

21. Sarnia Zwola 316 

22. Nowy Skoszyn 582 

23. Wronów 617 

24. Roztylice 438 

25. Janowice 363 

26. Worowice 420 

27. Milejowice 296 

28. Kraszków 385 

29. Sławęcice 316 

Źródło: Dane Urzędu Gminy Waśniów 
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Z ogólnej powierzchni 11.129 ha (stan na 31.12.2003 r.) 8.941 ha (80,3%) 
stanowią uŜytki rolne, z czego: 

• grunty orne - 7.872 ha; 

• sady – 267 ha 

• łąki – 682 ha 

• pastwiska – 120 ha 

Ponadto w Gminie Waśniów znajduje się 1.677 ha lasów (15,0% ogólnej 
powierzchni ), w tym lasy prywatne zajmują 328 ha a lasy ochronne – 140 ha, a 511 
ha to pozostałe grunty i nieuŜytki. 

Gmina Waśniów charakteryzuje się niskim wskaźnikiem zalesienia, znacząco 
odbiegającym od średniej w województwie i powiecie.  

Tabela 2. UŜytkowanie gruntów według granic administracyjnych  
- wyniki Powszechnego Spisu Rolnego w oku 2002. 

w tym 
uŜytki rolne 

razem 
grunty 
orne 

sady łąki 
pastwisk

a 
lasy 

Jednostka 
samorządu 

terytorialnego 

Powierzchnia 
ogólna w ha 

Udział % w powierzchni ogólnej 

Województwo 
świętokrzyskie 

1.145.319  54,90 41,50 2,20 9,30 1,80 28,30 

Powiat 
ostrowiecki 

61.977 53,00 45,40 2,20 4,60 0,80 30,00 

Gmina 
Waśniów 

11.129 80,30 68,40 2,40 6,10 1,10 15,00 

Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach – Kielce 2003 

 

2.2. Powierzchnia nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych 

przeznaczonych pod działalność gospodarczą 

MoŜliwości i kierunki rozwoju Gminy uzaleŜnione są w znacznym stopniu od 
obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Jego zapisy decydują o 
moŜliwości oraz skali realizacji przedsięwzięć na terenie Gminy. W szczególności ma 
to znaczenie dla podmiotów gospodarczych, osób fizycznych pragnących rozpocząć 
lub rozszerzyć działalność gospodarczą. Od 1 stycznia br. Gmina nie posiada 
aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Do chwili obecnej nie 
przystąpiła do jego sporządzenia. 

Z nieobowiązującego dokumentu i analizy aktywności gospodarczej wynika, Ŝe w 
Gminie brakuje wolnych terenów pod inwestycje gospodarcze. Z danych Urzędu 
Gminy Waśniów wynika takŜe, Ŝe jedynie w miejscowościach: ŚnieŜkowice i 
Czajęcice znajdują się nieruchomości częściowo zabudowane, wolno stojące, które 
nadają się pod cele inwestycyjne. Nieruchomości te stanowią byłe bazy miejscowej 
Spółdzielni Kółek Rolniczych oraz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.  
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Gmina jest w części właścicielem tych nieruchomości. Działki stanowiące mienie 
komunalne zajmują powierzchnię odpowiednio: 0,44 ha i 0,42 ha. Nieruchomość w 
ŚnieŜkowicach przeznaczona moŜe być na bazę transportową, a w Czajęcicach na 
zakład rolno-spoŜywczy. 

Ogółem grunty skomunalizowane zajmują 48,7 ha, z czego 2 ha znajdują się w 
uŜytkowaniu wieczystym osób fizycznych. 

Opisany stan faktyczny realnie zmniejsza moŜliwości rozwojowe Gminy. 
 

3. Sfera społeczna  

 
Gęstość zaludnienia w Gminie Waśniów jest względnie niska (wynosi średnio 65,7 
osób na km2 – stan na 31.12.2003 r.) w porównaniu do gęstości zaludnienia w 
województwie świętokrzyskim (110,5 osób na km2). Taki obraz statystyczny jest 
skutkiem oddziaływania miast Ostrowca Świętokrzyskiego i Starachowic oraz 
aglomeracji o znaczeniu ponadregionalnym  - miasta Kielce. 
 
 
 

3.1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w Gminie Waśniów 

3.1.1. Struktura demograficzna 

Ludność Gminy Waśniów (wg stanu na 31.12.2003 r.) liczyła 7.132 mieszkańców co 
stanowiło  ponad 6% ogólnej liczby mieszkańców  powiatu ostrowieckiego.  

Zmiany demograficzne zachodzące na przestrzenie lat od roku 1980 przedstawia 
poniŜszy wykres: 

Wykres 1. Zmiany liczby ludności zameldowanej na pobyt stały w Gminie Waśniów w latach 1980-
2004 
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Tabela 2. Charakterystyka ludności - stan w dniu 31.12.2003 r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 

 

 

 

 

Jednostka 
samorządu 

terytorialnego 

Kobiety na 
100 

męŜczyzn 

Ludność na 1 
km2 

Ludność w wieku 
nieprodukcyjnym 
na 100 osób w 

wieku 
produkcyjnym 

Województwo 
świętokrzyskie 

105 110,5 66,5 

Powiat ostrowiecki 108 190 62,2 

Gmina Waśniów 102 66 71,5 
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Struktura ludności według podziału na podstawowe grupy wiekowe wskazuje na 23% 
udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców Gminy. 
Udział ten jest nieznacznie niŜszy do średniej krajowej wynoszącej 23,19% oraz 
wojewódzkiej – 23,2%. Łącznie na terenie Gminy Waśniów mieszka 1.624 osoby w 
wieku przedprodukcyjnym.  

 

NaleŜy zwrócić uwagę na postępujący odpływ osób w wieku przedprodukcyjnym, 
który świadczy o stopniowym starzeniu się społeczeństwa (jest to równieŜ trend 
ogólnonarodowy). Jeszcze w roku 1996 osób w wieku przedprodukcyjnym było tu 
1946. 

 

 

Udział ludności w wieku produkcyjnym wynoszący 58,3% (4.124 osoby) jest niŜszy 
do średniej krajowej (61,9 %) oraz wojewódzkiej (60,04%).  
W 2003 roku powiat zamieszkiwało 1.326 osób w wieku poprodukcyjnym. 
Negatywnym zjawiskiem jest natomiast stosunkowo wysoki udział osób w wieku 
poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców (18,7%).  
 

W 2003 r. w Gminie Waśniów odnotowano 69 Ŝywych urodzeń oraz 74 zgony. 
NaleŜy zwrócić uwagę, iŜ w latach 1997-2003 zanotowano więcej zgonów niŜ 
urodzeń (poza wyjątkiem roku 2001). W roku 2003 r. przyrost naturalny był ujemny 
i wyniósł -5 osób. NaleŜy zwrócić uwagę, iŜ Gmina posiada ujemną wartość przyrostu 
naturalnego przypadającego na 1000 mieszkańców (wskaźnik ten wynosi -0,13 
osoby). Jest on wyŜszy od średniej krajowej (-0,15 osoby) oraz średniej wojewódzkiej 
(-1,30 osoby).  

Wykres 2. Przyrost naturalny na terenie Gminy Waśniów w latach 1995 – 2003 r. 

 

 

Źródło: GUS – Internet  (Bank Danych Regionalnych) 
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Równie waŜnym wskaźnikiem ukazującym bieŜące tendencje mieszkańców jest ilość 
zawieranych małŜeństw. Ilość zawieranych małŜeństw świadczy między innymi o 
skłonności mieszkańców do dalszego pobytu w miejscu dotychczasowego 
zamieszkiwania. 

W roku 2003 zawarto 38 małŜeństw (5,20 na 1000 mieszkańców) i jest to wartość 
wyŜsza od średniej krajowej (5,02) a niŜsza od średniej wojewódzkiej (5,50).  

NaleŜy stwierdzić, iŜ utrzymywanie się wysokiego poziomu zawieranych małŜeństw 
wpływa między innymi na zwiększenie się potrzeb mieszkaniowych zgłaszanych 
przez mieszkańców Gminy.  

W ciągu ostatnich lat (1996-2003) najwięcej małŜeństw zawarto w roku 1999 – 61. 
Średnia ilość zawieranych małŜeństw w skali roku wynosi 42. 

 

 

3.1.2. Struktura zatrudnienia ludności  

 

Na terenie Gminy Waśniów (wg stanu na 31.12.2003 r.) zatrudnienie znalazło jedynie 
233 osób, w tym przewaŜającą większość stanowią kobiety (170). ZatrwaŜające jest 
to, Ŝe aŜ 191 osób znajduje pracę w sektorze publicznym, a tylko 42 w sektorze 
prywatnym. Z analizy szczegółowych danych wynika, Ŝe 174 osoby zatrudnione są w 
sektorze usług nierynkowych (głównie instytucje uŜyteczności publicznej), 40 – w 
sektorze usług rynkowych, 17 – w sektorze przemysłowym, a 2 – w sektorze 
rolniczym. 

Jednocześnie w Gminie w tym samym okresie było 1.612 gospodarstw rolnych (o 
średniej powierzchni 5,5 ha), w tym 1.581 powyŜej 1 ha.. 

PowyŜsze dane jednoznacznie wskazują na rolniczy charakter Gminy i brak miejsc 
pracy poza rolnictwem. Taką strukturę zatrudnienia uznać za niekorzystną i zalecać 
naleŜy podjęcie działań nastawionych na zdywersyfikowanie źródeł dochodów 
mieszkańców Gminy. 

 

 

3.1.3. Bezrobocie 

 

W dniu 31.12.2003 r. na terenie Gminy Waśniów zamieszkiwały 602 osoby 
zarejestrowane jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. Wśród nich znajdowało się 278 kobiet, które stanowiły jedynie 
47,2% populacji osób bezrobotnych. Dla porównania wskaźnik ten dla powiatu 
ostrowieckiego w tym czasie wynosił 50,0%. 
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Liczba bezrobotnych w powiecie  ostrowieckim na dzień 31.05.2004 wynosiła  
13 177osób , w tym: 
• 6 651 bezrobotnych kobiet (50,5% ), w 2003 roku  6706, tj. 50,0 % 
• 3698 bezrobotnych zamieszkałych na wsi (28,1%), w 2003 r. 3796, tj. 28,3 % 
• 2025 bezrobotnych z prawem do zasiłku (15,4%), w 2003 r. 2140, tj. 16,0 % 
• 335 absolwentów (2,5%), w 2003 r. 432, tj. 3,2 % 
• 600 bezrobotnych niepełnosprawnych (4,6 %), w 2003 r. 494, tj. 3,7 % 
• 895 bezrobotnych zarejestrowane po zwolnieniach z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy (6,8%), w 2003 r. 1003, tj. 7,5 %   
• 2758 bezrobotnych w wieku 18-24 lata (20,9%), w 2003r. 3033, tj. 22,6 % 
• 7278 bezrobotnych pozostawało bez pracy powyŜej 12 miesięcy (55,2%), w 2003 

r. 7278, tj. 54,3 %  
• 3229 było zarejestrowanych po raz pierwszy (24,5 %), w 2003 r. 3552, tj. 26,5 

% 
 
 
 
Liczba bezrobotnych w powiecie ostrowieckim na koniec maja 2004 r. spadła w 
stosunku do maja 2003 roku o  233 osoby (o 1,7%). 
W stosunku do grudnia 2003r. bezrobocie było niŜsze o  898 osób ( -6,4 %) 
Stopa bezrobocia dla powiatu ostrowieckiego na koniec kwietnia 2004 r. wynosiła 
28,7 % , dla województwa świętokrzyskiego 22,4 %,  w kraju: 20,0 %.  
Pod względem stopy bezrobocia powiat ostrowiecki zajmuje czwartą pozycję w 
województwie świętokrzyskim po powiecie skarŜyskim , koneckim i kieleckim 
ziemskim.  
 
Tabela 3. Podstawowe dane o bezrobociu w powiecie ostrowieckim 

Zarejestrowani bezrobotni (stan na koniec miesiąca) 

Miesiąc/rok 
Ogółem 

Wzrost / spadek w 
odniesieniu do 

poprzedniego mies. / roku 
Kobiety MęŜczyźni 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

styczeń 
luty 
marzec 
kwiecień  
maj 

9297 
7603 
7246 
10876 
12384 
14316 
14260 

         14075 
 

14529 
14360 
14089 
13526 
13177 

-755 
-1694 
-357 
3630 
1508 
1932 
-56 
-185 
 

-454 
-473 
-727 
-457 
-233 

5387 
4358 
4049 
5606 
6541 
7300 
7098 

    7167 
 

7044 
7015 
6905 
6712 
6651 

3910 
3245 
3197 
5270 
5843 
7016 
7162 
7573 
 

7485 
7345 
7184 
6814 
6526 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim 
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W maju 2004 r. na obszarach wiejskich powiatu ostrowieckiego mieszkało 
1.123 nowozarejestrowanych osób bezrobotnych (w ciągu 5 miesięcy roku 2004). 
W porównaniu do końca 2002 r. było ich o 15,1% więcej. Ogółem na wsi 
mieszka 3.698 bezrobotnych. 

NaleŜy jednak zaznaczyć, iŜ duŜa część bezrobotnych nie rejestruje się w PUP, 
co w znaczącym stopniu zaniŜa wskaźnik realnego poziomu bezrobocia. 
Sytuacja ta w szczególności dotyczy osób mieszkających na terenach 
wiejskich. 

Większość mieszkańców wsi powraca do rejestracji po raz kolejny – 80,3% (902 
osoby). Z ewidencji bezrobotnych wyłączono 1.424 osoby mieszkające na wsi 
(przed rokiem – 1.285 osób). 

Wyłączenia z ewidencji z powodu podjęcia zatrudnienia stanowiły 57,9% (825 
wyrejestrowanych z tej przyczyny). Porównując rok miniony obserwuje się tu  
przyrost  o 128 osób tj. o 18,4 % . 

 

 

Ponad połowa zatrudnionych uzyskała zatrudnienie niesubsydiowane - 438 
osób,  tj. 53,1 % ogółu podejmujących pracę 

 

Pracę subsydiowaną podjęło 387 osób – w 2003 roku 220 osób. 

W stosunku do ogółu bezrobotnych wyłączonych z ewidencji z powodu 
podjęcia zatrudnienia (2.668 osób) bezrobotni mieszkańcy wsi stanowili 30,9% 
(przed rokiem: 31,0%).  

Kobiety zamieszkujące wieś stanowiły mniejszość wśród ogółu zatrudnionych z tej 
kategorii bezrobotnych – 271 kobiet, tj. 32,8%. Pracę subsydiowaną uzyskało 152 
kobiet, tj. 39,3% . 
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3.2. Oświata i pomoc społeczna w Gminie Waśniów 

3.2.1. Nauczanie przedszkolne 

W Gminie Waśniów nie znajduje się Ŝadne przedszkole. Przy wszystkich 
funkcjonujących na obszarze Gminy szkołach podstawowych (7) działają oddziały 
przedszkolne. W roku szkolnym 2004/2005 obowiązkowym wychowaniem 
przedszkolnym objętych jest 81 dzieci. Średnio w jednym oddziale uczy się 12 dzieci. 
Z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół wynika, Ŝe w następnych latach planuje 
się objęciem wychowaniem przedszkolnym dzieci pięcioletnich i młodszych. 
 

3.2.2. Szkolnictwo podstawowe 

 

Na terenie Gminy Waśniów funkcjonuje 7 szkół podstawowych. W roku szkolnym 
2004/2005 uczęszczało do nich 595 dzieci. Średnio w jednym oddziale uczy się 17,5 
uczniów. Trzy spośród 7 placówek oświatowych tego typu prowadzi nauczanie w 
klasach I – III (szkoły podstawowe w Janowicach, JeŜowie i Nagorzycach). Są to 
najmniejsze placówki oświatowe, w których uczy się ogółem od 15 do 27 uczniów. 
Największymi placówkami są: Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie (225 
uczniów) i Publiczna Szkoła Podstawowa w Mominie (195 uczniów). 

 

Tabela 4. Szkoły podstawowe w Gminie Waśniów 

Lp. Szkoła Klasy Liczba uczniów 

1. PSP Boleszyn 0-VI 84 

2. PSP Janowice 0, I i III 15 

3. PSP JeŜów 0-III 27 

4. PSP Momina 0-VI 195 

5. PSP Nagorzyce 0-III 24 

6. PSP Nowy Skoszyn 0-VI 106 

7. PSP Waśniów 0-VI 225 

Źródło: Urząd Gminy Waśniów, Zakład Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Placówek Oświaty w 
Waśniowie 
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Tabela 5. Szkoły w Gminie Waśniów – porównanie realnych kosztów utrzymania szkół a wysokości subwencji oświatowej przypadającej na daną szkołę 

lp § WYSZCZEGÓLNIENIE 
WYKONANIE 
2003 ROK BOLESZYN JANOWICE JEśÓW MOMINA NAGORZYCE 

NOWY 
SKOSZYN WAŚNIÓW 

1 3240 STYPENDIA I INNE FORMY POMOCY 3 806,00 671,4   298,4 373 298,4 746,2 1 418,60 

2 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE 125 157,00 15 896,00 14 821,00 13 670,00 17 482,00 14 204,00 18 064,00 31 020,00 

3 4010 
WYNAGRODZENIA OSOBOWE 
PRACOWNIKÓW 1 662 639,00 200 360,00 205 268,00 173 229,00 245 825,00 189 005,00 236 400,00 412 549,00 

4 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA 120 121,00 14 518,00 14 375,00 12 539,00 17 283,00 13 362,00 17 445,00 30 599,00 

5 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 314 864,00 37 820,00 37 463,00 32 315,00 47 043,00 35 683,00 45 087,00 79 453,00 

6 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 45 655,00 5 665,00 5 433,00 4 751,00 6 572,00 5 258,00 6 519,00 11 457,00 

7 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAśENIA 134 310,00 28 792,00 18 358,00 8 837,00 7 986,00 9 967,00 22 546,00 37 824,00 

8 4260 ZAKUP ENERGII 30 459,00 6 729,00 1 862,00 1 421,00 3 071,00 3 715,00 1 478,00 12 183,00 

9 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 27 993,00   8 514,00 500 7 560,00 1 760,00 2 114,00 7 545,00 

10 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2 147,00 237 227 215 301 236 322 609 

11 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 74 996,00 15 749,00 10 499,00 4 050,00 5 499,00 5 452,00 12 749,00 20 998,00 

12 4410 PODRÓśE SŁUśBOWE 44             44 

13 4430 RÓśNE OPŁATY I SKŁADKI 638             638 

14 4440 ODPISY ZA ZFŚS 101 049,00 11 687,00 13 251,00 10 579,00 13 939,00 10 378,00 14 078,00 27 137,00 

RAZEM WYKONANIE 2 643 875,00 338 124,40 330 071,00 262 404,40 372 934,00 289 318,40 377 548,20 673 474,60 
PRZYSŁUGUJĄCA SUBWENCJA 2 357 883,00 232 046,00 183 391,00 351 811,00 351 811,00 232 046,00 370 524,00 778 475,00 

  -285 992,00 -106 078,40 -146 680,00 -21 123,00 -21 123,00 -57 272,40 -7 024,20 105 000,40 
UCZNIOWIE W SZKOLE W 2003 ROKU 630 62 49 94 94 62 99 208 

SUBWENCJA NA UCZNIA 3 742,67               

Źródło: Urząd Gminy Waśniów 

Z przedstawionych danych wynika, Ŝe z uwagi na niewielką liczbę uczniów najbardziej nierentownymi placówkami są szkoły w Boleszynie, JeŜowie, 
Nagorzycach i Janowicach. Sytuacja ekonomiczna szkoły w Mominie uległa zdecydowanej poprawie w związku ze znacznym zwiększeniem ilości 
uczniów w roku szkolnym 2004/2005. 

Zalecać naleŜy racjonalizację sieci placówek szkolnych (dopasowanie jej do ilości uczniów, moŜliwości finansowych i uwarunkowań geograficznych, 
tj. odległości uczniów od szkoły. 
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Część z placówek (np. Waśniów, Momina) mieści się w nowych budynkach. 
Dysponuje więc bazą lokalową i wyposaŜaniem dostosowanymi do współczesnych 
standardów. Szkoła w Nowym Skoszynie boryka się z problemami związanymi z 
przestarzałą bazą lokalową. Wymaga ona pilnych remontów.  

Pracowniami komputerowymi na terenie Gminy Waśniów dysponuję szkoły w 
Mominie, Waśniowie i Boleszynie. Stały dostęp do Internetu istnieje w szkołach w 
Boleszynie i Waśniowie. W Mominie problemem jest stały dostęp do Internetu z 
uwagi na radiowy system łączności telekomunikacyjnej i jego moŜliwości techniczne. 

 

 

Gimnazja  

W roku szkolnym 2004/2005 na terenie Gminy działały 2 gimnazja, do których 
uczęszczało 308 uczniów. NaleŜy wspomnieć, iŜ w Gimnazjum w Mominie uczyło się 
jedynie 38 uczniów (klasy I), a w Waśniowie 278 (klasy I-III).  

Placówka w Waśniowie posiada pracownię komputerową ze stałym dostępem do 
Internetu. Problemem jest natomiast brak hali sportowej. 

Gimnazjum w Mominie rozpoczęło działalność w dniu 1 września 2004 r. Oddano w 
tym dniu nowy budynek dla szkoły podstawowej i nowoutworzonego gimnazjum. 
Znalazły się w nim: 12 sal lekcyjnych, biblioteka-czytelnia, 13 stanowiskowa 
pracownia komputerowa, stołówka, sala do ćwiczeń korekcyjnych (zastępcza sala 
gimnastyczna), kompleks pełnowymiarowych boisk sportowych (boisko do piłki 
noŜnej, siatkowej, koszykówki, bieŜnia ze skocznią do skoku w dal). Obiekt spełnia 
najnowocześniej standardy tego typu placówek (poza brakiem hali sportowej). 
 

Baza materialna placówek oświatowych na terenie Gminy Waśniów wymaga w 
większości remontów i modernizacji oraz szeroko pojętego doposaŜenia w pomoce 
naukowe, w tym wyposaŜenia sal komputerowych. Palącym problemem jest takŜe 
brak przynajmniej jednej hali sportowej z właściwym zapleczem i kompleksów 
nowoczesnych boisk sportowych. 
 
Bardzo waŜnym zadaniem dla dyrektorów szkół będzie zapewnienie odpowiednio 
wysokiego naboru uczniów oraz poziomu nauczania poprzez zatrudnienie 
wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. 

Warto zauwaŜyć, iŜ powiat ostrowiecki prowadzi następujące szkoły specjalne, do 
których dostęp posiadają dzieci z terenu Gminy Waśniów: 
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Tabela 6. Szkoły specjalne na terenie powiatu ostrowieckiego 
Lp. Szkoła 

1. Zespół Szkół Specjalnych (ul. IłŜecka) 

Szkoła Podstawowa Specjalna 

Gimnazjum Specjalne 

WWW: brak 

e-mail: ZespSzkSpec@poczta.onet.pl 

2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (ul. Gulińskiego) 

Szkoła Podstawowa Specjalna 

Gimnazjum Specjalne 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna 

WWW: brak 

e-mail: zbanasze@wp.pl 

3. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci z Zaburzeniami Zachowań (ul. 

Sienkiewicza) 

Szkoła Podstawowa 

Gimnazjum 

WWW: brak 

e-mail: pdmsosw@poczta.fm 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, strona internetowa 

 

 

Szkoły średnie 

Regionalnym ośrodkiem w zakresie obsługi ludności jest Ostrowiec Świętokrzyski 
(usługi ponadpodstawowe: oświaty, kultury, zdrowia, handlu, gastronomii i 
rzemiosła).  

Obecnie działające na terenie powiatu ostrowieckiego szkoły średnie przedstawia 
poniŜsza tabela: 

 

Tabela 7. Szkoły średnie na terenie powiatu ostrowieckiego 
Lp. Szkoła 
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących 

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. St. Staszica 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
WWW: http://www.staszic.ostrowiec.pl 
e-mail: staszic@bci.krakow.pl 
e-mail: staszicsekret@poczta.onet.pl  

2. Liceum Ogólnokształcące Nr II im. J. Chreptowicza 
WWW: http://www.chreptus2.republika.pl 
e-mail: lo2sekretariat@o2.pl 

3. Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Wł. Broniewskiego 
WWW: http://www.broniewski.w.pl 
e-mail: lo3bronek@poczta.onet.pl 

4. Liceum Ogólnokształcące Nr IV im. C.K. Norwida 
WWW: http://www.norwid.ostrowiec.com.pl 
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e-mail: norwid@ostrowiec.com.pl 
e-mail: sekretariat.norwid@ostrowiec.com.pl  

5. Zespół Szkół Nr 1 os. Słoneczne 33 
Liceum Ogólnokształcące Nr VI 
Technikum Nr 1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 
WWW: http://www.zs1.net 
e-mail: zs1@onet.pl 

6. Zespół Szkół Nr 2 os. Słoneczne 45 
Liceum Ogólnokształcące Nr VII 
Technikum Nr 2 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 
WWW: http://zsn2.w.interia.pl 
e-mail: ZespSzkNr2@poczta.onet.pl 

7. Zespół Szkół Nr 3 ul. Sandomierska 2 
Liceum Ogólnokształcące Nr V 
Liceum Profilowane Nr I 
Technikum Nr 3 
WWW: www.zs3ostrowiec.neostrada.pl 
e-mail: zshthm@poczta.onet.pl 

8. Zespół Szkół Nr 4 ul. Mickiewicza 1 
Liceum Profilowane Nr II 
Technikum Nr 4 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 
WWW: http://www.republika.pl/zs4ostrowiec 
e-mail: zs4ostrowiec@op.pl 

9. Zespół Szkół w Bałtowie 
Technikum 
WWW: brak 
e-mail: zsrbaltow@poczta.onet.pl 

10. Zespół Szkół w Kunowie 
Technikum 
WWW: brak 
e-mail: zsmkun@poczta.onet.pl 

11. Zespół Szkół w Ćmielowie 
Liceum Ogólnokształcące 
Technikum 
WWW: brak 
e-mail: zs_cmielow@poczta.onet.pl 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, strona internetowa 

 
 
Szkolnictwo średnie prowadzone jest takŜe przez następujące placówki niepubliczne: 

• Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Szkoły w Ostrowcu Św., ul. 
Kilińskiego 49, 

• Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych O.K.W. "Alfa" Ostrowiec 
Św., ul. śeromskiego 5, 

• Centrum Oświatowo-Wychowawcze Edukacja Ostrowiec Św., os. Słoneczne 
45 i Ćmielów, ul. Ostrowiecka 25, 

• Lokalne Centrum Edukacji "Omega" Ostrowiec Św., ul. Focha 3, 
• Szkoła Zarządzania Spółka z o.o. Ostrowiec Św., ul. śabia 40,  
• Medyczne Studium Fizjoterapii Ostrowiec Św., ul. Gulińskiego 28,  
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3.2.4. Szkoły wyŜsze 

Na terenie powiatu ostrowieckiego znajduje się 1 prywatna wyŜsza szkoła zawodowa 
– WyŜsza Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości. 

W roku akademickim kształciła ok. 4.000 studentów na 7 następujących kierunkach 
ekonomia, pedagogika, geodezja i kartografia, politologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo  
wychowanie fizyczne, w systemie trzyletnich studiów  licencjackich dziennych i 
zaocznych. Pod patronatem uczelni działa równieŜ trzyletnie Nauczycielskie 
Kolegium Języków Obcych, kształcące filologów niemieckich i angielskich. 

Kierunki kształcenia i program nauczania na tej wyŜszej uczelni zawodowej zdają 
odpowiadać na lokalne potrzeby rynkowe. Dla mieszkańców Gminy Waśniów 
uczelnia jest łatwo dostępna. Istnieje dogodna sieć połączeń autobusowych i 
mikrobusowych ze stolicą Powiatu, przynajmniej jeśli chodzi o drogi połoŜone wzdłuŜ 
drogi wojewódzkiej nr 74. 

Równie atrakcyjnym dla mieszkańców Gminy rynkiem usług edukacyjnych w zakresie 
studiów wyŜszych jest stolica województwa świętokrzyskiego – miasto Kielce. 
Funkcjonują tu 2 państwowe i 10 prywatnych wyŜszych uczelni, kształcących w 
systemie studiów licencjackich, magisterskich, w trybie dziennymi i zaocznym. 
Dojazd komunikacją publiczną do Kielc zajmuje mieszkańcom Gminy ok. 1 godziny. 
 
 
 

3.2.5. Placówki społeczne 

Jedyną placówką społeczną zlokalizowaną w Gminie Waśniów jest schronisko dla 
samotnych rolników w Skoszynie, prowadzone przez Towarzystwo Pomocy im. Św. 
Brata Alberta „Nasze gospodarstwo”. Jest to jedyna tego rodzaju placówka na 
terenie Polski. 

Towarzystwo zamierza rozbudować placówkę zwiększając liczbę miejsc o 50. 
Przygotowana jest dokumentacja techniczna. Brakuje środków finansowych na 
realizację. W nowym budynku znalazłyby miejsce równieŜ usługi świadczone w 
systemie otwartym, w szczególności w zakresie rehabilitacji osób starszych i 
niepełnosprawnych. Sfinansowanie inwestycji przekracza moŜliwości finansowe 
organu prowadzącego, jak i Gminy Waśniów. 

Mieszkańcy Gminy mogą takŜe korzystać z placówek prowadzonych przez powiat 
ostrowiecki. Ich stan prezentuje poniŜsza tabela: 
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Tabela 8. Rozmieszczenie i liczby placówek społecznych podlegających powiatowi. 

Miejscowość Rodzaje placówek Liczba 

Ostrowiec Świętokrzyski 
 

Specjalny Ośrodek  Szkolno – 
Wychowawczy 

2 

Małachów, gm. Ćmielów 
(45 miejsc) 

 

Domy Dziecka 

- socjalizacyjne 

 

- rodzinne 

1 

1 

0 

- Pogotowie Opiekuńcze 0 

Ostrowiec Świętokrzyski 
 

Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna 

1 

Ostrowiec Świętokrzyski 
 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie 

1 

 

Ostrowiec Świętokrzyski 
(ul. Grabowiecka 7, 188 
miejsc) 

Ostrowiec Świętokrzyski 
(os. Słoneczne 49, 151 
miejsc) 

Dom Pomocy Społecznej 2 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, strona internetowa 
 
 
Placówki społeczne powiatu ostrowieckiego wymagają wielu pilnych remontów i 
modernizacji.  

 

3.3. Kultura w Gminie Waśniów 

Na terenie gminy funkcjonują dwie placówki kultury: Gminny Ośrodek Kultury i 
Gminna Biblioteka Publiczna z dwiema filiami.  
 
GOK jest organizatorem gminnych przeglądów piosenki, tańca, teatrzyków 
szkolnych, imprez okolicznościowych, turniejów i festynów (Półmetek Lata). W GOK 
prowadzone są zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieŜy. W pomieszczeniach GOK 
ma swą siedzibę Towarzystwo Przyjaciół Waśniowa. Pod patronatem GOK działa 
Dziecięcy Zespół Ludowy "Miniaturka" przy Publicznej Szkole Podstawowej w 
Mominie. Placówka wspiera działalność kulturalną Koła Gospodyń Wiejskich w 
Nowym Skoszynie. 
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GOK mieści się obecnie w pomieszczeniach o powierzchni 48 m2. Zapewnienie 
nowej bazy lokalowej dla placówki wpłynęłoby na poszerzenie pola aktywności 
instytucji i wprowadzenie stałych zajęć w dziedzinie edukacji artystycznej. 
Najpilniejsze potrzeby placówki dotyczą adaptacji bądź budowy sali ze sceną i 
zapleczem o powierzchni około 100 m2, stworzenia pracowni komputerowej z 5 
stanowiskami na potrzeby publicznego punktu dostępu do Internetu w ramach 
projektu „Świętokrzyskie Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej”, a takŜe 
utworzenia pracowni plastycznej oraz sali wystaw i prezentacji dziedzictwa 
kulturowego. 
 
Gminna Biblioteka Publiczna wraz z swoimi filiami dysponuje w swych  
księgozbiorach 28.457 ksiąŜkami (stan na 31.12.2003 r.). W roku 2003 było 1.383 
czytelników 3 placówek bibliotecznych Gminy Waśniów. Dokonano 22.468 
wypoŜyczeń. 
 
Dla placówki niezbędna jest poprawa bazy lokalowej poprzez budowę nowego lokalu 
albo adaptację istniejącego budynku przychodni weterynaryjnej w Waśniowie. 
Biblioteka planuje uruchomienie w jej ramach publicznego punktu dostępu do 
Internetu. 
 
Z powyŜszych informacji wynika, iŜ oferta kulturalna na terenie Gminy Waśniów nie 
jest jednak zbyt rozbudowana. Doskwiera dostęp do innych form kultury  (muzyka, 
taniec, teatr, kino, itp.). 
 
 

3.4. Ochrona zdrowia w Gminie Waśniów 

Podstawową opiekę zdrowotną na terenie Gminy Waśniów zapewnia Gminny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Waśniowie, dysponujący 2 przychodniami w Garbaczu i 
Waśniowie.  W roku 2003 udzielono nich 28.457 porad ogólnodostępnych, w tym 
22.920 porad lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. W placówkach tych 
świadczone są usługi medyczne w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, 
stomatologii i ginekologii. 

Świadczenia udzielane są przez lekarzy i pielęgniarki środowiskowo-rodzinne w 
ośrodkach zdrowia oraz na terenie całej Gminy Waśniów poprzez wizyty domowe i 
patronaŜowe. GZOZ zapewnia opiekę dzieciom i młodzieŜy uczęszczającej do szkół 
podstawowych i gimnazjów na terenie całej Gminy. W roku 2004 w Szkole 
Podstawowej i Gimnazjum w Waśniowie utworzono pokój pielęgniarki szkolnej,  w 
którym pełni dyŜury pielęgniarka. 

Wśród potrzeb inwestycyjnych ośrodka w Waśniowie znajdują się:  

• rozbudowa ośrodka,  
• zmiana dachu i orynnowania budynku, 
• wykonanie ocieplenia i elewacji budynku,  
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• wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 
• rozbudowa pionu pediatrycznego, 
• utworzenie utwardzonego parkingu na potrzeby pacjentów. 

Natomiast w zakres potrzeb inwestycyjnych ośrodka w Garbaczu wchodzą:  

• zakup autoklawu dla poradni stomatologicznej,  
• przygotowanie pomieszczenia na szatnie dla pacjentów 
• wykonanie ocieplenia i elewacji budynku,  
• wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 
• wymiana stolarki okiennej, 
• utworzenie utwardzonego parkingu na potrzeby pacjentów. 

 

Na terenie Gminy Waśniów działają takŜe 2 apteki zatrudniające 2 farmaceutów.  

 

3.5. Bezpieczeństwo w Gminie Waśniów 

W Waśniowie zlokalizowany jest Posterunek Policji. W strukturach podległy jest 
Komisariatowi Policji w Kunowie. Obsada posterunku wynosi 6 etatów. Jednak w 
odczuciach mieszkańców nie jest ona wystarczającą. W przypadkach zagroŜeń 
trudno jest się do posterunku dodzwonić, a tym bardziej doczekać na interwencję. 
Postulowane jest utworzenie niezaleŜnego komisariatu, zwłaszcza, Ŝe w odczuciach 
społeczeństwa zagroŜeń bezpieczeństwa jest coraz więcej. Zjawiska patologii 
społecznych (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie) oraz drobna 
przestępczość (kradzieŜe, włamania) są coraz częstsze. Mieszkańcy nie czują się 
bezpiecznie. 

Najniebezpieczniejszymi miejscami na drogach (tzw. „czarnymi punktami”) na 
obszarze Gminy są skrzyŜowania dróg powiatowych z droga wojewódzką nr 751 (w 
szczególności w miejscowościach: ŚnieŜkowice, Czajęcice i Grzegorzowice). 
Planowana modernizacja infrastruktury tej ostatniej drogi na pewno poprawi tu 
sytuację. 
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4. Środowisko przyrodnicze Gminy Waśniów  

Gmina Waśniów połoŜona jest w południowo-zachodniej części powiatu 
ostrowieckiego: 

- od południa graniczy z gminami Sadowie i Baćkowice (powiat opatowski) oraz 
Łagów (powiat kielecki); 
-od zachodu graniczy z gminami Nowa Słupia (powiat kielecki) i Pawłów (powiat 
starachowicki);  
-od północnego-wchodu graniczy z gminami Kunów i Bodzechów. 

PrzewaŜająca cześć gminy znajduje się w obrębie WyŜyny Sandomierskiej 
zbudowanej ze skał paleozoicznych i triasowych przykrytych pokrywą lessową o 
miąŜszości dochodzącej do 30 m. 

Powierzchnia wysoczyzny lessowej rozcięta jest dolinami rzek Dobruchny, 
Pokrzywianki, Garbutki i innych cieków z charakterystyczną siecią wąwozów. 

Urodzajne gleby (brunatnoziemy i czarnoziemy) rozwinięte na pokrywie lessowej 
sprawiają, Ŝe obszar ten ma charakter typowo rolniczy i charakteryzuje się bardzo 
niewielkimi powierzchniami leśnymi. 

Południowe krańce obejmuje mezoregion Gór Świętokrzyskich zbudowany z 
paleozoicznych struktur fałdowych. 

W obrębie Waśniowa występuje północny fragment Pasma Jeleniowskiego z 
najwyŜszym szczytem Szczytniakiem o wys. 554 m. n.p.m.  

Na grzbiecie i na zboczach występują peryglacjalne złomowiska skalne zwane 
gołoborzami. 

DuŜe walory przyrodnicze i krajobrazowe sprawiają, Ŝe cała gmina znajduje się w 
obrębie obszarów prawnie chronionych: 

- część Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego z otuliną i 3 rezerwatami przyrody 
obejmującego południową część gminy; 
-Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki kamiennej obejmujący centralną i 
północną część gminy. 

Obszary leśne zajmują 14,8% ogólnej powierzchni gminy, przy czym rozkład 
zalesienia jest nierównomierny, przewaŜająca część lasów występuje w południowej 
części gminy w obrębie Pasma Jeleniowskiego. 

Udział uŜytków rolnych wynosi 73,5%. 

Gleby chronione klas I – III zajmują 68,37% ogólnej powierzchni gminy. 

Powierzchnia uŜytków leśnych zielonych w klasie I – III wynosi 318 ha, a 
powierzchnia nieuŜytków wynosi 17 ha. 
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4.1. Klimat 

Pod względem klimatycznym wg klasyfikacji Romera gmina Waśniów znajduje się w 
strefie klimatu WyŜyn Środkowych. 

Średnia temperatura roczna powietrza wynosi +7,3/7,4˚C. 

Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (+17,3˚C), a najchłodniejszym styczeń (-3,5˚C). 

Długość okresu wegetacyjnego wynosi 213 dni. Maksymalne sumy opadów 
dobowych przekraczają 60 mm. PrzewaŜają wiatry z sektora zachodniego (42%). 
Parowanie terenowe obliczone jest na 505 – 510mm w ciągu roku, a parowanie z 
powierzchni wody 550 mm. 

 

4.2. Uprawy  

Gmina Waśniów znajduje się w regionie waśniowskim, charakteryzującym się 
występowaniem gleb kompleksów pszennych, które stanowią gleby brunatne 
właściwe wykształcone z lessów i utworów lessopodobnych zaliczonych głównie do 
klas bonitacyjnych II – III. 

Na terenie gminy Waśniów występują następujące rodzaje gleb: 

• pseudobielicowe, połoŜone w terenie płaskim lub na niewielkich stokach w 
rejonie Pasma Jeleniowskiego, 

• brunatne właściwe, wytworzone z lessu, podlegające erozji, połoŜone na 
niewielkich stokach, 

• brunatne wyługowane, 

• brunatne deluwialne, powstałe ze zmywania połoŜonych wyŜej pól, 

• czarnoziemy zdegradowane występujące w miejscach płaskich, lekko falistych 
lub na wierzchołkach wzniesień, 

• czarnoziemy namyte, połoŜone w lokalnych obniŜeniach terenu, 

• torfowe, połoŜone na ternach płaskich, o słabym dopływie wód. 

Wśród osadów czwartorzędowych, pokrywających prawie cały obszar gminy 
dominują lessy, o miąŜszości dochodzącej do kilkunastu metrów. 

W gminie występują przede wszystkim gleby II, III i IV klasy bonitacyjnej, 
sporadycznie spotykane są gleby V klasy. Są to gleby wartościowe, sprzyjające 
rozwojowi rolnictwa, wytworzone głównie z lessów (brunatne właściwe) o łącznej 
wysokie bonitacji (1,35 pkt). Na ich stan wpływają róŜne czynniki. Gleby wymagają 
uregulowania stosunków wodnych ze względu na nadmierne nawilgocenie 
koncentrujące się w rejonach miejscowości: Garbacz, Grzegorzowice, Kraszków, 
Nowy Skoszyn, Roztylice, Sarnia Zwola i Wronów. W większości miejscowości 
leŜących na terenie gminy występują gleby, które podlegają erozji lub przez nią są  
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zagroŜone. Część gleb podlegających erozji jest zabezpieczona poprzez 
zadrzewianie lub przeznaczenie pod uŜytki zielone. Znaczna część gleb objętych 
procesami erozyjnymi nie jest zabezpieczona przeciwerozyjnie i ulega ciągłej 
degradacji. Silną erozję zaobserwowano w rejonach miejscowości: Kotarszyn, 
Milejowice, Momina, Stryczowice, Wojciechowice i Worowice. 

Największe tereny zagroŜone erozją skupiają się w rejonie miejscowość: Czajęcice, 
Roztylice i Stryczowice. PoniŜej przedstawiona została struktura uŜytkowania 
gruntów: 

 

Tabela nr 9. Struktura uŜytkowania gruntów 

Procentowy udział w powierzchni ogółem JST Pow. 
ogółem 
w ha 

Grunty 
orne 

Sady Trwałe 
uŜytki 
zielone 

Razem 
uŜytki 
zielone 

Lasy Pozostałe 
grunty 

Gmina 
Waśniów 

11.129 73,3 2,4 4,8 80,5 14,9 4,6 

Powiat 
Ostrowiecki 

61.633 51,9 1,6 6,7 60,2 30,1 9,7 

Źródło: Urząd Gminy Waśniów 

 

Tabela nr 10.  Klasy bonitacyjne gleb w gminie Waśniów 

Klasy gleb (w ha) JST 

I II IIIa IIIb IVa IVb V VI VIz 

Wskaźnik 
bonitacji 

Gmina 
Waśniów 

360 2934 4043 832 647 76 7 7 4 1,43 

Powiat 
Ostrowiecki 

787 6623 10880 2734 5072 2413 4485 3316 791 1,1 

Gleby bardzo dobre i dobre (kl. I, II i III) stanowią 68,37% ogólnej powierzchni 
gruntów, gleby średnie i gleby słabe (kl. IV, V i VI) – tylko 5,09%. Gleby klas I – III 
oraz IV (wytworzone z gruntów organicznych) podlegają ochronie na mocy ustawy z 
dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

Powierzchnia uŜytków zielonych w klasie I – III wynosi 318 ha. Znaczne 
powierzchnie dobrych i bardzo dobrych gleb stanowić mogą podstawę dla rozwoju 
sadownictwa. 

Z uwagi na powyŜsze czynniki Gmina Waśniów jest gminą typowo rolniczą. Rozwój 
produkcji rolniczej jako wiodącej funkcji gminy jest realizowany przy załoŜeniu 
optymalnego wykorzystania warunków przyrodniczych do produkcji roślinnej i 
zwierzęcej. 
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Znakomite kompleksy glebowe stwarzają warunki do uprawy najbardziej 
wymagających zbóŜ, zwłaszcza pszenicy (26% powierzchni gruntów rolnych). 
Mniejsze powierzchnie uprawowe zajmują jęczmień, mieszanki zboŜowe, Zyto. 
Powierzchnia upraw zbóŜ oleistych wynosi ok. 2%. Największy obszar upraw roślin 
okopowych stanowią ziemniaki (15%), a buraka cukrowego – ok. 10%. 

Uprawa owoców jagodowych zdominowana została przez truskawkę (20%), 
znacznie mniejsze powierzchnie zajmują plantacje porzeczki czarnej i czerwonej. 

Region świętokrzyski cechuje rozdrobniona struktura agrarna. Gospodarstwa 
indywidualne stanowią ponad 90% wszystkich gospodarstw. Średnia powierzchnia 
gospodarstwa rolnego w Gminie Waśniów wynosi 5,5 ha. Taki układ nie moŜe 
zapewnić opłacalności produkcji, dlatego wielu rolników poszukuje 
dodatkowego źródła utrzymania. W obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej, przy 
braku dostatecznej ilości miejsc pracy w innych działach gospodarki, warunki Ŝycia 
wielu rolników są bardzo trudne. 

 

4.3. Ochrona przyrody 

Cała powierzchnia (tj. 11 129 ha) Gminy Waśniów podlega róŜnym formom 
przyrody. 

NaleŜą do nich: 

 

PARKI KRAJOBRAZOWE 

Jeleniowski Park Krajobrazowy obejmuje Pasmo Jeleniowskie, którego fragment z 
najwyŜszym szczytem Szczytniakiem znajduje się w gminie Waśniów. 

Dla Parku utworzono otulinę, która obejmuje południową część gminy Waśniów ma 
rangę obszaru krajobrazu chronionego. 

Opiekę nad Parkiem sprawuje Zarząd Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 
Krajobrazowych. 

Dla Parku opracowany jest plan ochrony. 

Osobliwością Parku są zarośnięte lasem rumoszowe blokowiska kwarcytowe o 
charakterze niewielkich gołoborzy, szczególnie dobrze zachowane na zboczach 
Szczytnicka, gdzie utworzono rezerwaty „Małe Gołoborze” i „Szczytniak”. Na terenie 
Parku znajduje się wiele obiektów stanowiących bogactwo dziedzictwa kulturowego. 

Do najwaŜniejszych z nich naleŜą dymarkowe stanowiska archeologiczne, związane 
z rozwojem górnictwa i hutnictwa pochodzące z okresu wpływów rzymskich (od I w. 
p.n.e. do IX w. n.e.). 

Tereny parku prosta wyŜynny jodłowy bór mieszany, środkowopolski bór mieszany, 
podgórski łęg jesionowy, grąd subkontynentalny, kwaśna buczyna niŜowa, Ŝyzna 
buczyna karpacka. 
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Na węglanowych skałach dewońskiego podłoŜą, przykrytych warstwą lessów, 
wykształciły się zbiorowiska roślin ciepłolubnych – kserotermicznych. 

 

Na terenie Parku stwierdzono 28 gatunków roślin objętych ochroną prawną, w tym 20 
gatunków podlegających ochronie całkowitej. 

Na terenie Parku występuje wiele gatunków fauny objętej ochrona prawną. NaleŜą 
do nich m. in. Ptaki – bocian, biały, myszołów zwyczajny, jastrząb gołębiarz, sowy, 
kukułka, lelek kozodój, dzięcioły, wilga, zięba,; ssaki – kret, jeŜ, nietoperze, kuna 
domowa, łasica, łaska; płazy – traszki, rzekotka drzewna, ropuchy; gady – jaszczurki, 
padalec, Ŝmija zygzakowata,; owady – biegacze, trzmiele, motyle mieniaki i paź 
królowej. Ponadto Ŝyją tu zwierzęta łowne: sarna i zając, a spotykane tu są; dzik, lis, 
borsuk oraz kuropatwa i baŜant. 

W skład Parku wchodzi kompleks leśny, porastający zbocza Pasma Jeleniowskiego, 
a takŜe część terenów rolnych i osadniczych wsi Kunin Stary, Nowy Skoszyn, 
Podlas, Stara Wieś i Witosławice. Park stanowi podstawowy element systemu 
terenów chronionych Gminy, który obejmuje takŜe trzy rezerwaty przyrody oraz grupę 
pomników przyrody. 

 

 

Tabela nr 11. Rezerwaty przyrody 

Nr 
ewid. 

Nazwa rezerwatu Rodzaj rezerwatu Przedmiot ochrony 

050 Szczytniak Rezerwat przyrody 
nieoŜywionej i leśny 

Odsłonięcie kwarcytów 
górno-kambryjskich, 
gołoborze, fragment 

pierwotnej puszczy bukowo-
jodłowej 

049 Małe Gołoborze Rezerwat przyrody 
nieoŜywionej i leśny 

Dawne gołoborze i 
starodrzew bukowy i bukowo-

jodłowy 

052 Wąwóz na Skałach Rezerwat przyrody 
nieoŜywionej 

Odsłonięcie dolomitów 
środkowo-dewońskich w 
wąwozie rzeki Dobruchny 

Źródło: Wojewódzki Konserwator Przyrody w Kielcach 
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Rezerwaty posiadają opracowane plany ochrony na okres 20 lat. 

Tabela nr 12. Pomniki przyrody 

Nr 
ewid. 

Miejscowość Przedmiot ochrony 

015 Grzegorzowice Cztery dęby w wieku 400 lat 

110 Czajęcice topola 

111 Czajęcice topola 

148 Stryczowice Skałki w bocznym wąwozie 

236 Stryczowice Skałki w zboczu doliny rzeki Garbatki 

237 Kunin Źródło zboczowe „Malinowy Stok” 

Źródło: Wojewódzki Konserwator Przyrody w Kielcach 

 

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Kamiennej ma na celu odtworzenie i 
zachowanie przez dolinę funkcji korytarza ekologicznego oraz ochronę wód 
podziemnych i powierzchniowych, powinien on spełniać ponadto rolę klimatotwórczą 
i aerosanitarną. Obszar ten posiada silnie zróŜnicowaną i bogatą roślinność. 
Związane jest to z duŜym urozmaiceniem podłoŜa skalnego, rzeźby, gleb, a takŜe 
działalnością ludzką. 

Na lessowych glebach WyŜyny Sandomierskiej na prawym brzegu Kamiennej 
zachowały się fragmentarycznie Ŝyzne grądowe lasy liściaste z rzadkimi i prawnie 
chronionymi roślinami takimi jak: tojad dzióbaty, tojad mołdawski, pluskwica 
europejska i dzwonecznik wonny. 

We fragmentach borów mieszanych i grądów, muraw i zrośli kserotermicznych 
występują rośliny prawnie chronione i rzadkie takie jak: powojnik prosty, oleśnik 
górski, obuwik pospolity, ostroŜeń pannoński, naparstnica wielokwiatowa i inne. 

 

Ponadto na terenie gminy Waśniów występują bobry (gatunek chroniony), które 
przyczyniają się do szkód w stawach hodowlanych, a takŜe powodują zalewanie 
przyległych do cieków łąk. 

Gmina Waśniów naleŜy do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. 
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4.4. Zasoby wód podziemnych i powierzchniowych Gminy 

Wody podziemne 

Bezpośredni związek z budową geologiczną ma występowanie wód podziemnych.  

W obrębie Gminy moŜna wyróŜnić 2 strefy ze względu na zasobność wód 
podziemnych: 

1. Strefa uŜytkowych zbiorników wód podziemnych (UZWP) związanych z 
triasowymi, permskimi i dewońskimi piaskowcami, marglami, wapieniami i 
dolomitami, w których występują wody porowo-szczelinowe i szczelinowe. Strefa 
UZWP obejmuje północny fragment Gminy. Wydajność studni wierconych 
ujmujących wody poziomu czwartorzędowego wynosi kilka, kilkanaście m3/h. 
Wydajność studni ujmujących wody poziomu dolno-jurajskiego i triasowego wynosi 
od kilku do 100 m3/h. Istnieje moŜliwość wykorzystania tych wód do zaopatrzenia 
zbiorowego. 

Strefa praktycznie bezwodna obejmująca utwory kambru, ordowiku, syluru i dewonu 
dolnego, w której brak moŜliwości lokalizacji ujęć wód podziemnych dla zbiorowego 
zaopatrzenia. Obejmuje centralną i południowa część Gminy. Osady kambru 
zbudowane są z piaskowców kwarcytowych, iłowców, mułowców i łupków, osady 
ordowiku zbudowane są z piaskowców, osady syluru zbudowane są z łupków 
graptolitowych i szarogłazów, osady dewonu dolnego zbudowane są z piaskowców 
kwarcytowych, mułowców i iłowców. 

Wody poziemne UZWP są naraŜone na przedostawanie się zanieczyszczeń z 
powierzchni terenu, gdyŜ na obszarach ich występowania brak jest naturalnej izolacji 
z gruntów spoistych (glin, iłów) lub ta izolacja ma małą miąŜszość i nie zabezpiecza 
w dostatecznym stopniu przed przenikaniem zanieczyszczeń. Dodatkowym 
czynnikiem zwiększającym moŜliwość migracji jest występowanie uskoków. 

Zaopatrzenie ludności w wodę opiera się na 3 ujęciach wody zlokalizowanych w 
miejscowościach: 

- Waśniów 

- Kowalkowice 

- Piotrów 

W Kowalowicach i Piotrowie funkcjonują stacje uzdatniania wody z odŜelaczami i 
odmanganiaczami. 

Przy ujęciu w Waśniowie utworzono strefę ochrony pośrednią wewnętrzną o 
promieniu 71 m oraz strefę pośrednią zewnętrzną o promieniu 612 m. 

W Piotrowie utworzono strefę ochrony pośrednią wewnętrzną o promieniu 70 m, w 
Kowalowicach utworzono strefę ochrony pośrednią wewnętrzną o promieniu 135 m 
oraz zewnętrzną o promieniu 960 m. 

Gmina wykonała takŜe odwiert głębinowy w miejscowości Boleszyn. Odwiert ten 
posiada średnią wydajność, jednak wodę o bardzo dobrej jakości, nie wymagającą  
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uzdatniania. Trwa jednak postępowanie wywłaszczeniowe wszczęte przez Starostę 
Ostrowieckiego z urzędu. 

Na terenie Gminy całkowita długość sieci wodociągowej wynosi 127,3 km, długość 
przyłączy 22,1 km, liczba przyłączy 1018. 

Stopień zwodociągowania wynosi 60%. 

Zdolność produkcyjna ujęć wody wynosi 4.400m3/d, zdolność uzdatniania wynosi 
3.400m3/d. 

Woda pobrana z ujęć wód podziemnych: 170.500 m3 (wg stanu 31.12.2003 r.): 

- woda zuŜyta na cele technologiczne 3.500 m3; 

- straty wody 10.600 m3; 

- woda dostarczona156.400 m3, z czego; 

- gospodarstwa domowe 154.400 m3; 

- na cele produkcyjne 800 m3; 

- pozostałe cele 1.200 m3. 

Sprawami gospodarki i ochroną wód zajmuje się winowych rozwiązań prawnych 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. W Ostrowcu Świętokrzyskim 
ma siedzibą RZGW. 

Dyrektor RZGW opracowuje w oparciu o dokumentacje hydrologiczne: 

- palny ochrony przeciwpowodziowej; 

Plany gospodarki zasobami wody powierzchniowej i podziemnej, które stanowią 
podstawę dopracowania warunków korzystania z wód regionu i zlewni. 

Źródłem zanieczyszczeń wód podziemnych są: infiltrujące wody opadowe i 
roztopowe z terenów rolniczych, przemysłowych i komunikacyjnych, odcieki z 
nieszczelnych szamb, wycieki ze zbiorników i instalacji technologicznych (np. 
paliwowych), wylewanie ścieków na pola i do rowów i stacja paliw płynnych w 
ŚnieŜkowicach. 

Na terenie Gminy Waśniów nie zlokalizowano punktów kontrolno-pomiarowych 
krajowego i regionalnego monitoringu jakości wód podziemnych. 

Wody podziemne charakteryzują się dobrą jakością, w Kowałkowicach i Piotrowie 
wykazują podwyŜszone zawartości Ŝelaza, manganu i są uzdatniane. 

Wody powierzchniowe  

Gmina Waśniów znajduje się w obrębie działów wodnych I rzędu dorzecza Wisły i 
działu II rzędu rzeki Kamiennej, będącej lewobrzeŜnym dopływem Wisły. 

Obszary te naleŜą do Regionu Wodnego Środkowej Wisły. 

Działy wodne III rzędu tworzą prawobrzeŜne dopływy rzeki Kamiennej: 
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- Świślina (płynie poza granicami Gminy) z prawobrzeŜnymi dopływami rz. Węgierką i 
wpadającą do Pokrzywianki rz. Dobrochną, tworzące działy wodne IV i V rzędu, 
odwadniająca północno-zachodnią i zachodnią oraz południowo-zachodnią część 
Gminy; 

- Modła (na terenie Gminy znajduje się jej obszar źródliskowy), odwadniająca 
północno-wschodnią część Gminy; 

- Szewnianka (Kamionka) – płynie poza terenem Gminy – z lewobrzeŜnym dopływem 
rz. Pokrzywianą i jej dopływami Garbutką i ciekiem od Milejowie tworzące działy 
wodne IV i V rzędu, odwadnia wschodnią i południowo-wschodnią część Gminy. 

Na terenie Gminy znajduje się kilka małych, powierzchniowych zbiorników wodnych  
(stawów) w Waśniowie, Mirogonowicach, Kowałkowicach, Boleszynie, 
Zajączkowicach, Czajęcicach, Boksycach, Nosowie i Grzegorzowicach. 

Wody powierzchniowe nie są eksploatowane. 

Gmina Waśniów ma dostęp do zbiornika wodnego „Wióry”. 

Zarządcami wód powierzchniowych są: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Warszawie (Wiślina), Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (Modła, 
Szewnianka – Kamionka) oraz Gmina Waśniów (pozostałe cieki). 

Głównym  źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych są nie oczyszczone ścieki 
komunalne, spływy powierzchniowe z terenów rolniczych, komunikacyjnych, 
przemysłowych, dopływ zanieczyszczonych wód powierzchniowych z poza terenu 
Gminy. 

Na terenie Gminy znajdują się 3 przydomowe oczyszczalnie ścieków, 2 w Waśniowie 
(1 przy Gimnazjum i przy Szkole Podstawowej – biologiczna oczyszczalnia ścieków 
typu Nebraska M-7,Qśrd wynosi 24 m

3, 1 uŜytkowana prywatnie); 1 w Boleszynie 
(przy Szkole Podstawowej – biologiczna oczyszczalnia ścieków typu Nebraska M-
7,Qśrd wynosi 6,4 m

3). 

W 2003 r. rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków w Pakosławicach o 
przepustowości 200 m3/d w pierwszym etapie budowy. Inwestycję oddano do uŜytku 
w dniu 30 października 2004 r. 

W tym etapie wybudowano sieć kanalizacyjną w Waśniowie i w części Pakosławic i 
obecnie oczyszczane jest średnio 12-15 m3 ścieków na dobę. 

W drugim etapie przewiduje się rozbudowę oczyszczalni i zwiększenie jej docelowej 
przepustowości do 300 m3/d oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Strupicach, 
ŚnieŜkowicach, Piotrowie i pozostałej części Pękosławic. 

W uŜytkowaniu znajduje się ca 300 zbiorników bezodpływowych na ścieki. 

Na terenie Gminy brak jest punktów kontrolno-pomiarowych jakości wód 
powierzchniowych. 
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Na podstawie badań na terenach sąsiednich na Wiślinie i Szewniance (Kamionce) 
moŜna przypuszczać, Ŝe wody cieków płynących na terenie Gminy posiadają III klasę 
czystości lub są pozaklasowe. 

Badania wykazują, Ŝe wody zanieczyszczone są głównie związkami biogennymi oraz 
bakteriologicznie. 

Wyniki te wskazują jednoznacznie na zanieczyszczenie wód ściekami bytowo-
gospodarczymi. 

 

Melioracje wodne 

Woda w środowisku przyrodniczym spełnia wiele funkcji - jako środek produkcji 
rolniczej wpływa na wysokość i jakość plonów, kształtuje zróŜnicowanie elementów 
biologicznych, jest niezbędnym czynnikiem zachowania walorów przyrodniczych, 
stanowi podstawowy czynnik rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego. 

Gminę Waśniów cechuje generalnie dobre nawodnienie gruntów. We wcześniejszych 
okresach czasu zmeliorowano 1.879 ha gruntów rolnych. Obecnie z uwagi na 
wysokie koszty melioracji szczegółowych, Gmina wykonuje z własnego budŜetu 
systematycznie melioracje podstawowe, tj. odbudowy rowów i cieków. Na terenie 
Gminy jest ich 54,9 km. 

 

Ochrona przeciwpowodziowa 

Ochrona ludzi i mienia przed powodzią realizowana będzie w szczególności przez 
zachowanie i tworzenie systemów retencji wód, w tym sieci zbiorników z rezerwą 
powodziową, racjonalnie uŜytkowanie budowli przeciwpowodziowych, w tym m. in. 
Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych, odpowiednie kształtowanie 
zagospodarowania przestrzennego tych terenów oraz działania organizacyjne 
(wczesne ostrzeganie, obserwacja przepływów, itp.). 

Na terenie Gminy Waśniów rzeki nie posiadają wałów przeciwpowodziowych. 

ZagroŜenie powodziowe dla Waśniowa moŜe występować na tarasach zalewowych 
licznej sieci cieków powierzchniowych. 

Doświadczenia ostatnich lat wykazują, Ŝ nawet w niewielkich ciekach poziom wód 
powierzchniowych moŜe się podnieść nawet o 3 metry. 

Głównym kierunkiem działań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej będzie 
ograniczenie i eliminowanie zabudowy z obszarów zagroŜonych, osiągane w wyniku 
uwzględniania zasięgu tych obszarów oraz obowiązujących w ich obrębie warunków 
ochrony przeciwpowodziowej w planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miast i gmin, planach miejscowych oraz decyzjach o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenów. 
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Mieszkańcy i uŜytkownicy terenów zagroŜonych powinni być systematycznie 
informowani o: 

- potencjalnym i rzeczywistym zasięgu powodzi; 

- lokalnym systemie ochrony przeciwpowodziowej; 

- właściwych sposobach zachowania się podczas powodzi; 

- metodach zabezpieczenia się w tym okresie; 

- metodach zabezpieczenia budynków przed powodzią; 

- metodach likwidacji jej skutków. 

 

4.5. Zasoby leśne Gminy Waśniów 

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej lasy Waśniowa połoŜone są na terenie VI 
Krainy Małopolskiej w dwóch dzielnicach przyrodniczo-leśnych: 

• w drugiej dzielnicy Gór Świętokrzyskich, w mezoregionie Puszczy 
Świętokrzyskiej; 

• w dziewiątej dzielnicy WyŜyny Środkowo-Małopolskiej, w mezoregionie 
WyŜyny Sandomierskiej. 

 

Lasy zajmują powierzchnię około 1.650 ha, tj. około 14,8% obszaru Gminy. 
Koncentrują się głównie w południowej części Gminy, na stokach Pasma 
Jeleniowskiego, gdzie występuje wyŜynny jodłowy bór mieszany, środkowopolski bór 
mieszany, podgórski łęk jesionowy, grąd subkontynentalny, kwaśna buczyna niŜowa 
i Ŝyzna buczyna karpacka. 

Niewielkie kompleksy leśne połoŜone są w północnym krańcu Gminy (między rzeką 
Wiśliną, a miejscowością Zagaje) oraz na północ od Grzegorzowic (w zachodniej 
części Gminy). 

Są to głównie lasy mieszane, lasy mieszane wyŜynne, lasy świeŜe wyŜynne oraz w 
niewielkim udziale bory mieszane świeŜe. Dominującymi gatunkami w drzewostanie 
Pasma Jeleniowskiego są: buki, jodły, brzozy, sosny (w mniejszym udziale 
modrzewie, dęby, świerki i olchy) oraz sosny, dęby i modrzewie w pozostałych dwóch 
kompleksach. Większość obszarów leśnych naleŜy do lasów państwowych. Lasy na 
terenie Gminy oprócz funkcji produkcyjnych pełnia rolę lasów ochronnych 
(glebochronnych w obszarach objętych procesami erozyjnymi i wodochronnych w 
obszarach źródliskowych) oraz lasów rekreacyjnych (połoŜonych wzdłuŜ szlaków 
turystycznych). 

WaŜna rolę ochronną i krajobrazową spełnia teŜ roślinność krzewiasto-drzewiasta, 
porastająca strome skarpy oraz ciągi drzew przydolinnych, przyzagrodowych i 
śródpolnych. 
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Nadzór nad gospodarką leśną w lasach naleŜących do osób fizycznych nie 
stanowiących własności Skarbu Państwa, na mocy porozumienia, przekazany został 
do Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski. 

Lasy państwowe znajdują się w obrębie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski i 
Łagów. 

Wg Krajowego Programu Zwiększenia Lesistości wskaźnik zalesienia w 2020 roku 
powinien wynosić 30%, a po 2050 roku 33%. 

W chwili obecnej w Waśniowie wskaźnik wynosi 14,8%. 

Wydaje się uzasadnione dalsze prowadzenie zalesień i zwiększanie wskaźnika 
lesistości w rejonach występowania słabych i bardzo słabych gleb w celu utworzenia 
zwartych kompleksów lasów, na zboczach dolin rzecznych, wąwozów i jarów w 
obrębie WyŜyny Sandomierskiej w celu zabezpieczenia przed erozją wodną. 

WaŜnym jest tez prowadzenie zalesień w rejonach największych zagroŜeń 
erozyjnych dla gleb w rejonie Czajęcic, Roztylic i Stryczowic. 

Problematyka zalesień powinna być ujęta miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. 

 
5. Sfera techniczna w Gminie Waśniów 

5.1. Drogi 

Podstawą dla prawidłowego funkcjonowania transportu jest odpowiednia sieć dróg. 
Obsługę komunikacyjną Gminy Waśniów zapewnia system dróg o znaczeniu 
regionalnym, powiatowym i lokalnym.  
 
Gmina posiada na swoim terenie 158,0 km dróg, w tym: 

• drogi wojewódzkie - 16,0 km.  
• drogi powiatowe - 76,6 km. w tym utwardzone 52,8 km.  
• drogi gminne 65,4 km w tym utwardzone 10,1 km.  

Na terenie Gminy Waśniów nawierzchnię twardą posiada jedynie 68,9% dróg 
powiatowych i 15,4% dróg gminnych.  

Stan dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy jest zły. Tam gdzie istnieje 
nawierzchnia asfaltowa, problemem są wąskie pobocza i stan nawierzchni. Wśród 
powiatowych dróg o nieutwardzonej nawierzchni najdłuŜsze odcinki do utwardzenia 
znajdują się na drogach: 

� nr 15949: Skoszyn – Wronów – Mirogonowice (4,7 km), 

� nr 15955: Szarotka – Garbacz (3,0 km), 

� nr 15957: Strupie – Boksyce (2,4 km). 

Drogi powiatowe odgrywają największe znaczenie dla lokalnego układu 
komunikacyjnego. 

 



                             PLAN ROZWOJU LOKALNEGO   

opracowanie: Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Bodzentyńska 44A, 25-308 Kielce,
 tel. (41) 343-00-38, 344-77-62, 344-41-60  fax. (41) 344-77-62, 344-41-60 wew. 28                                                                                  

e-mail:  centrum@frdl.kielce.pl 

 

38 

 

Wśród 35 dróg gminnych najdłuŜsze odcinki gruntowe posiadają drogi: 

� nr 1569001: Czajęcice – Grzegorzowie (1,6 km), 

� nr 1569017: Szarotka – Zajączkowice (1,3 km), 

� nr 1569024: Sławęcice – Mychów (1,1, km). 

NajdłuŜsza odcinki szlakowe znajdują się natomiast na drogach: 

� nr 1569002: Sarnia Zwola – Grzegorzowice (3,7 km), 

� nr 1569004: Sarnia Zwola – Stary Skoszyn (1,7 km), 

� nr 1569006: Boleszyn Szkolny – Boleszyn Górny (3,9 km), 

� nr 1569012: Nagorzyce – JeŜów – Zajączkowice (3,2 km), 

� nr 1569015: Mirogonowice – Kowalkowice (2,1 km),  

� nr 1569023: ŚnieŜkowice wieś (1,9 km), 

� nr 1569030: Nagorzyce – Witosławice (1,7 km). 
 

5.2. Gospodarka wodno - ściekowa 

Gmina Waśniów ma niekorzystne warunki zaopatrzenia w wodę. NajwaŜniejsze 
znaczenie gospodarcze dla Gminy mają wody poziomu triasowego, ujmowane 
studniami wierconymi w Piotrowie, Kowalowicach i Waśniowie. Wydajności tych 
studni są bardzo zmienne i wynoszą: Kowalkowice: 25 i 124 m3/h, Piotrów – 40 m3/h, 
Waśniów – dwie studnie o wydajności 25 m3/h kaŜda. Wody ujmowane w 
Kowalowicach i Piotrowie poddawane są prostemu uzdatnieniu, polegającemu na 
odŜelazieniu i odmanganieniu. W stacji uzdatniania wody w Kowalowicach istnieją 
cztery odŜelaziacze i cztery odmanganiacze, natomiast w Piotrowie po dwa 
komplety tych urządzeń. Gmina posiada aktualne pozwolenia wodnoprawne na 
pobór wód z wymienionych studni. 

Nieuregulowana gospodarka wodno-ściekowa (dopiero zbudowano w roku 2004 
pierwszą oczyszczalnię ścieków w Pękosławicach o przepustowości 300 m3/d z 
kanalizacją sanitarną dla Waśniowa, zdecydowana jednak większość mieszkańców 
Gminy jest bez dostępu do kanalizacji sanitarnej) stwarza ogromne zagroŜenie dla 
wód powierzchniowych i podziemnych. Z uwagi na stosunkowo duŜy obszar gminy 
rozwiązaniem byłoby upowszechnienie rozwiązań przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Takie oczyszczalnie uŜywane są juŜ np. w szkołach w Waśniowie i 
Boleszynie. Niestety nieoczyszczone ścieki gromadzone w przydomowych 
szambach są czasami odprowadzane do wód i gleb. Nie wszystkie szamba są 
okresowo opróŜniane. 

Według stanu na 31.12.2003 r. w Gminie Waśniów istniało 127,3 km rozdzielczej 
sieci wodociągowej z 1018 przyłączy. 3.411 osób korzystało z sieci wodociągowej. 
ZuŜycie wody przez gospodarstwa domowe wyniosło w roku 2003 154,4 dm3. W 
roku 2003 tylko 7 osób korzystało z sieci kanalizacyjnej.  
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Sytuację poprawiło zakończenie realizacji w Gminie Waśniów inwestycji 
współfinansowanych ze źródeł programów przedakcesyjnych: PHARE 
(oczyszczalnia ścieków w Pękosławicach i sieć kanalizacyjna sanitarna dla 
Waśniowa i części Pękosławic) i SAPARD (sieci wodociągowe). 

Nadal jednak stan infrastruktury wodno-ściekowej wymaga dalszych inwestycji, 
zwłaszcza w części północnej i południowej Gminy, gdzie występują problemy z 
dostępem do źródeł wody. 

 
5.3. Gospodarka odpadowa 

Na terenie Gminy główną jednostką obsługującą gospodarkę odpadami jest 
RETHMANN ZOM sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Do dyspozycji mieszkańców Gminy jest 29 sztuk pojemników o symbolu KP-7 o poj. 
6,5 m3, 100 pojemników o symbolu POK-11 o poj 2,2 m3 oraz 12 pojemników Igloo 
poj. 1,5 m3. 

Odpady komunalne wywoŜone są poza teren Gminy na składowisko odpadów 
„Janik” w Janiku, gmina Kunów. Właścicielem składowiska jest Zakład 
Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” sp. z o.o., w którym Gmina Waśniów posiada 
udziały. 

W 2002 r. Gmina Waśniów wraz z gminami: Ostrowiec Świętokrzyski, Bodzechów, 
Kunów, Łagów, Wojciechowice i Bałtów utworzyła Związek Międzygminny „Eko-
recykling”. Związek ten został wpisany do rejestru związków międzygminnych z datą 
26 listopada 2002 r., a jego Statut został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego (Nr 180) z dnia 16 grudnia 2002 r. 

Związek nie rozpoczął funkcjonowania i pozostaje w stanie biernym. 

Ilość odpadów komunalnych rośnie wraz z rozwojem urbanizacji, postępem 
cywilizacyjnym i poprawą poziomu Ŝycia ludności. Łączna ilość odpadów 
komunalnych wytwarzanych rocznie na terenie Gminy Waśniów szacuje się na ok. 
484 Mg przy gęstości ok. 216 kg/m3, zgodnie z następującym wyliczeniem: 

- ilość mieszkańców – 7048 osób; 

- ilość mieszkań – 1773 mieszkania; 

- przeciętna liczba osób w mieszkaniu – 3,50 osób; 

- ilość odpadów wytwarzana przez jednego mieszkańca – 68,70 kg/M/rok; 

- ilość odpadów wytwarzana w gminie 2.240 m3. 
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Jest to niemal 5 razy mniej niŜ wynosi średnia krajowa. Wskaźnik objętościowy 
nagromadzenia odpadów jest to objętość nagromadzonych w określonej jednostce 
czasu, luźno usypanych (bez sztucznego zagęszczania) odpadów w pojemnikach, 
wyraŜona w jednostkach objętości, odniesiona do jednego mieszkańca wynosi w 
Gminie Waśniów 0,318 m3/M/rok. 

 

5.4. Bilans energetyczny i gazyfikacja 

Przez teren Gminy przebiega sieć elektryczna średniego napięcia relacji Kunów – 
Waśniów i Słupia – Waśniów – Opatów wraz z odgałęzieniami. Sieć ta pozostaje w 
zadowalającym stanie technicznym. Obsługę ruchową sieci usprawnia węzeł 
odłączników sterowanych drogą radiową, zlokalizowany w miejscowości Waśniów, w 
którym zbiegają się linie magistralne z trzech pobliskich głównych punktów zasilania. 
Przez teren Gminy przebiega takŜe nowa linia magistralna Słupia – Wióry, którą 
naleŜy wykorzystywać jako rezerwową dla istniejącej sieci rozdzielczej. 

Globalne problemy ekologiczne świata – niekorzystne i zbyt szybkie zmiany klimatu, 
zakwaszenie opadów atmosferycznych oraz degradacja chemiczna gleb związane są 
ze wzrostem emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu. Głównym 
antropogenicznym źródłem emisji tych gazów jest spalanie paliw, głównie dla celów 
energetycznych. Poziom zuŜycia energii jest stymulowany przez przemysł i 
gospodarstwa domowe. Relatywnie wysoki udział Polski w emisji gazów 
cieplarnianych ma swoje źródło w strukturze wykorzystywanych nośników energii. 
Mimo, Ŝe w ostatnich latach uległa ona istotnej poprawie, to jednak wciąŜ jeszcze 
dominującym pierwotnym źródłem energii jest węgiel kamienny.  

Biorąc pod uwagę niepokojące informacje naukowców na temat zmian klimatu, 
waŜne jest, aby podejmować działania mające na celu zwiększenie efektywności 
wykorzystywania surowców energetycznych, głównie poprzez zmniejszenie 
energochłonności procesów produkcyjnych, zmianę struktury zuŜywanych 
paliw i przyjazne środowisku zachowanie konsumenckie (poprawa efektywności 
energetycznej, stosowanie źródeł energii przyjaznych środowisku). PoŜądany jest 
takŜe wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz bezemisyjnych. 

Problemy te charakterystyczne są takŜe dla Gminy Waśniów. 

Energia wiatru 

Energia wiatru jest pochodną promieniowania słonecznego. Energia promieniowania 
słonecznego ogrzewa masy powietrza atmosferycznego nierównomiernie. Powoduje 
to tworzenie się róŜnicy ciśnień i w efekcie powstają ruchy cyrkulacyjne powietrza. 
Szacuje się, Ŝe około 1-2% energii promieniowania słonecznego docierającego do 
powierzchni ziemi ulega konwersji w energię kinetyczna wiatru, Potencjał 
energetyczny wiatru jest ogromny. JednakŜe, tak jak w przypadku energii 
promieniowania słonecznego, energię wiatru cechuje duŜa stochastyczność i 
niesterowalność, co konsekwencji prowadzi do duŜej niestabilności tego źródła 
energii. 
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W Polsce średnia roczna prędkość wiatrów waha się od 2,6 do 3,5 m/s. Średnie 
roczne prędkości powyŜej 4 m/s, co uwaŜane jest za wartość minimalną do 
efektywnej konwersji energii wiatrowej, występują na wysokości 25 i więcej metrów 
na 2/3 powierzchni naszego kraju. Prędkości powyŜej 5 m/s występują na niewielkim 
obszarze i to na wysokości 50 metrów i powyŜej. UwaŜa się, Ŝe na 1/3 powierzchnia 
Polski istnieją odpowiednie warunki dla wykorzystania energii wiatru. 

Z analizy mapy zasobów energii wiatrowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej wynika, Ŝe w obrębie Gminy istnieją korzystne warunki do rozwoju 
energetyki wiatrowej, szczególnie na terenach wyŜej połoŜonych. Obecnie na 
terenie Gminy Waśniów zlokalizowana jest jedna przydomowa elektrownia wiatrowa 
w miejscowości Garbacz. 

Energia biogazu 

Materia organiczna, w warunkach braku kontaktu z tlenem, pod wpływem działania 
pewnych bakterii, przechodzi szereg procesów biochemicznych generując przy tym 
gaz bogaty w metan, jako produkt metabolicznej fermentacji. Wydatek i jakość gazu 
powstającego przy fermentacji beztlenowej są zaleŜne od rodzaju surowców 
pierwotnych i stopnia ich przefermentowania, temperatury procesu, oddziaływań 
mechanicznych (mieszanie) oraz czasu. Jako surowce do redukcji biogazy 
wykorzystuje się odchody zwierząt hodowlanych (bydło, trzoda chlewna, drób) z 
ewentualną domieszka słomy lub innych odpadków pochodzenia roślinnego.  
Pozostała po procesie zgazowania masa pofermentacyjna stanowi cenny, wysokiej 
klasy nawóz. Jako surowce w produkcji biogazu mogą być wykorzystywane takŜe 
odpady komunalnego wyselekcjonowaniu składników organicznych. Jednak selekcja 
taka napotyka w chwili obecnej napotyka szereg trudności, dlatego teŜ w najbliŜszej 
przyszłości naleŜy spodziewać się produkcji biogazu jedynie z odpadków 
organicznych pochodzenia rolniczego. 

Istnienie małych ośrodków hodowli oraz małych składowisk odpadów nie 
stwarza większych moŜliwości wykorzystania biogazu do celów 
energetycznych. 

Energia biomasy  

Pod pojęciem wykorzystania biomasy do celów energetycznych rozumiemy 
bezpośrednie spalanie produktów organicznych fotosyntezy (drewno i jego odpady, 
słoma, odpadki produkcji roślinnej lub „rośliny energetyczne”, często po uprzednim 
zgranulowaniu lub zbrykietowaniu), względnie po ich wstępnym przetworzenia do 
postaci wygodniejszej w uŜyciu (olej pirolizowy o właściwościach zbliŜonych do oleju 
opałowego, olej rzepakowy lub słonecznikowy, gaz drzewny, alkohol etylowy lub 
metylowy). Tych pięć ostatnich produktów przetworzenia biomasy moŜe być 
wykorzystywanych jako dodatki do paliw płynnych – słuŜy do napędu silników 
spalinowych, zarówno stacjonarnych jak i trakcyjnych. Na terenach podmokłych 
moŜna wprowadzić uprawy np. wierzby energetycznej, która z 1 ha pozwala uzyskać 
tyle energii, co z 10 ton węgla. 
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Występowanie wartościowych rolniczo gleb oraz pewne moŜliwości rozwoju plantacji 
wierzby energetycznej stwarzają warunki do znacznego wzrostu udziału biomasy w 
produkcji energii na terenie Gminy Waśniów. 

Energia promieniowania słonecznego 

Energia promieniowania słonecznego padającego na Polskę jest wielokrotnie 
większa do krajowego zuŜycia energii, ale tylko znikoma część tej energii jest 
moŜliwa do wykorzystania technicznego. Nawet znikoma cześć moŜe zaspokoić 
znaczącą część naszego zapotrzebowania energetycznego. Oszacowanie potencjału 
energii słonecznej technicznie moŜliwej do zagospodarowania SA bardzo rozbieŜne i 
obejmują zakres od 4 do 370 PJ. Jeśli przyjąć wartość 200 PJ jako prawdopodobną 
to znaczyłoby to, Ŝe 10%venergii zuŜywanej  na ogrzewanie pomieszczeń 
pochodziłoby z technologii słonecznych. Stanowiłoby to jednocześnie o. 5% 
całkowitego zapotrzebowania na energię w kraju. 

Energia geotermalna 

Wg dotychczasowego rozpoznania na terenie Gminy Waśniów nie ma moŜliwości 
rozwoju energetyki geotermalnej, z powodu braku odpowiednich zasobów wód 
geotermalnych. 

Energia wód śródlądowych 

Energetyczne zasoby wodne gminy są niewielkie ze względna niezbyt obfite i 
niekorzystne rozłoŜone opady, duŜą przepuszczalność gruntu szczególnie w rejonie 
północnym. 

Ogólnie w miejscach, gdzie istnieją warunki do spiętrzenia, przepływy są małe i 
nierównomierne. 

Energia gruntów i wód gruntowych 

Ciepło ziemi jest zakumulowaną energię, którą moŜemy odzyskać przy pomocy 
pompy ciepła. W polskim klimacie najbardziej uzasadnionym źródłem odnawialnym 
do napędu pomp ciepła jest energia skumulowana w gruncie, wodach 
powierzchniowych lub wodach gruntowych. 

Temperatura utrzymująca się w gruntach i wodach gruntowych jest stała przez cały 
rok i jest mniej więcej równa średniej rocznej temperaturze powietrza, co pozwala w 
ekonomiczny sposób wykorzystać tą energię do ogrzewania. 

Zastosowanie pomp cieplnych: 

- do ogrzewania budynków; 

- do ogrzewania wody dla potrzeb domowych; 

- do celów przemysłowych – suszenie drewna, wyrobów gipsowych, zbóŜ oraz w 
szklarniach; 

- jako klimatyzory. 

Współczynnik efektywności POM ciepła wynosi nawet do 7, co znaczy, Ŝe 1 kW 
włoŜonej energii do napędu pompy moŜemy uzyskać do 7 kW ciepła, które moŜe 
pochodzić z powietrza, gruntu lub wody. Znane są teŜ rozwiązania, gdzie  
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wykorzystuje się ciepło odpadowe powstałe z róŜnego rodzaju działalności 
przemysłowej lub ścieków komunalnych. 

Gazyfikacja i sieci ciepłownicze 

Na terenie Gminy Waśniów nie są zlokalizowane sieci gazownicze i ciepłownicze. Z 
uwagi na duŜe odległości pomiędzy skupiskami ludzkimi nigdy nie planowano 
budowy takich sieci. 

 
5.4. Zasoby mieszkaniowe 
 

W Gminie Waśniów znajduje się 1.854 mieszkań posiadających 6.439 izb. Łączna 
ich powierzchnia uŜytkowa wynosi 144.094 m2. 

Przeciętna powierzchnia uŜytkowa mieszkania na terenie Gminy przypadająca na 
jedną osobę wynosiła 20,2 m2 (według stanu na dzień 31.12.2003). Wskaźnik dla 
województwa świętokrzyskiego wynosił 20,6 m2 i był wyŜszy od analogicznego dla 
Gminy Waśniów. 

Średnia powierzchnia mieszkania na terenie Gminy kształtuje się na poziomie 77,72 
m2 i jest ona wyŜsza od średniej województwa (70,2 m2). 

W 2003 roku na terenie Gminy Waśniów średnio w jednym lokalu mieszkalnym 
przebywały 3,94 osoby. Analogiczna średnia dla województwa jest lepsza i wynosi 
3,39 osoby.  

W roku 2003 do uŜytku oddanych zostało 5 mieszkań z 30 izbami o łącznej 
powierzchni uŜytkowej 611 m2.  

Są to oficjalne dane wynikające z wydania decyzji o oddaniu do uŜytkowania 
obiektów mieszkalnych. Nie obejmują one informacji o oddanych do uŜytku 
obiektach, które nie zostały zgłoszone przez właścicieli do właściwych organów 
samorządowych.  

 
5.5. Telefonizacja i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 
 

Większość mieszkańców Gminy ma dostęp do stacjonarnej telefonii. W terenach 
górskich i podgórskich działa telefonia radiowa. 

Dostępny na obszarze Gminy Waśniów operator telefonii nie świadczy usług 
szerokopasmowego dostępu do Internetu. Problemem jest nawet jakikolwiek dostęp 
do światowej sieci teleinformatycznej, skoro na części terytorium Gminy istnieje tylko 
radiowa telefonia (tereny górskie i podgórskie). Część szkół posiadająca pracownie 
komputerowe nie moŜe uzyskać dostępu do Internetu i to nawet nie 
szerokopasmowego. Urząd Gminy Waśniów posiada jedynie kilka stanowisk z 
dostępem do Internetu za pomocą standardowych modemów. 

Zasięg telefonii komórkowej na terenie Gminy Waśniów uznać naleŜy za 
zadowalający. Istnieją 2 stacje bazowe telefonii komórkowej.  
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6. Gospodarka 

 

Zasoby kopalin 

Gmina Waśniów nie dysponuje udokumentowanymi złoŜami surowców. W 
przeszłości w obrębie Gminy znajdował się fragment terenu górniczego złoŜa 
dolomitów „Skała”. 

Aktualnie na terenie Gminy nie prowadzi się eksploatacji surowców mineralnych  
zorganizowanej formie, nie ma udokumentowanych złóŜ i nie były prowadzone pace 
poszukiwawcze i rozpoznawcze. 

Na terenie Gminy występują nieczynne wyrobiska, w których prowadzona była 
okresowa, nieplanowana eksploatacja przez okoliczną ludność, co doprowadziło do 
dewastacji gruntów rolniczych i leśnych oraz samych złóŜ (głównie w rejonie 
Stryczowic i Grzegorzowic). 

Koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin wydają Starosta 
Ostrowiecki i Wojewoda Świętokrzyski. 

Podmioty gospodarcze 

Gmina Waśniów to region o charakterze rolniczym. Uprawa roli i hodowla 
pozostają nadal podstawową gałęzią gospodarki dla wszystkich sołectw Gminy 
Waśniów. Grunty rolne zaliczane są do czystych ekologicznie i o wysokiej klasie 
bonitacji gleb.  

Wg stanu z października 2004 r. na terenie Gminy Waśniów funkcjonowało 209 
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. 36 przedsiębiorców prowadziło sklepy 
spoŜywczo-przemysłowe, 6 – sklepy przemysłowe, 3 – świadczyło usługi 
weterynaryjne, 1 – rękodzieło artystyczne. Działała takŜe 1 piekarnia, 1 młyn. 
Świadczono takŜe usługi budowlane, remontowe, kombajnem, itp.  

Wskaźnik ilości podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w systemie 
REGON przypadających na 1000 mieszkańców osiąga dla Gminy Waśniów bardzo 
niski poziom (29,30), w szczególności w porównaniu do średniego wskaźnika w 
województwie świętokrzyskim (72,44). 

W celu przeprowadzenia pełniejszej charakterystyki podmiotów gospodarki 
narodowej z obszaru Gminy, w opracowaniu zostaną równieŜ przedstawione dane 
obrazujące sytuację w latach 1996 - 2003.  
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Wykres 3. Podmioty gospodarki narodowej (prywatne) zarejestrowane w systemie REGON w 
Gminie Waśniów (lata 1996 – 2003). 

Z danych statystycznych wynika, iŜ w 2003 roku (31.12) ilość prywatnych podmiotów 
zarejestrowanych w systemie REGON zwiększyła się w porównaniu z 1996 rokiem o 
109,9%. Największy przyrost nowych podmiotów gospodarki narodowej miał miejsce 
w 2000 roku i wyniósł 27 podmiotów.  

 
Priorytetem rozwoju gospodarczego jest więc stworzenie warunków do efektywnego 
wykorzystania istniejącego potencjału naturalnego (walory przyrodnicze, bardzo 
dobre gleby) dla wielofunkcyjnego rozwoju Gminy, a przede wszystkim aktywizacja i 
rozwój obszarów wiejskich przez tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla 
kapitału rodzimego i zagranicznego. 

Struktura zatrudnienia 

Ilość i struktura przedsiębiorców w Gminie Waśniów ma swe odzwierciedlenie w 
strukturze zatrudnienia. Na terenie Gminy zatrudnionych jest jedynie 233 osób, w 
tym aŜ 170 kobiet. Zdecydowana większość zatrudnionych jest w sektorze 
publicznym (191), w sektorze prywatnym pracuje tylko 42 osób. Jedynie 2 osoby 
pracują w sektorze okołorolniczym, 17 – sektorze przemysłowym, 40 osób natomiast 
pracuje w sektorze usług rynkowych, a aŜ 174 – w sektorze usług nierynkowych. 

Koniecznością jest aktywizacja nadwyŜek wiejskiej siły roboczej. Prognozy popytu na 
pracę przewidują, Ŝe poszukiwani będą pracownicy w zawodach: 

• pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne, 
• księgowi, 
• pielęgniarki, 
• specjaliści do spraw finansowych, 
• portierzy, woźni i pokrewni, 
• nauczyciele szkół wyŜszych, 
• murarze i pokrewni, 
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• pracownicy ochrony osobistej, 
• kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych, 
• kucharze, 
• magazynierzy i pokrewni, 
• specjaliści do spraw marketingu i handlu, 
• technicy budownictwa, urządzeń sanitarnych i pokrewni, 
• mechanicy-diagnostycy maszyn i urządzeń rolniczych, 
• technicy obróbki metali i drewna, 
• elektrycy, 
• informatycy. 

 
Według tych samych prognoz przewiduje się, Ŝe największy spadek popytu nastąpi                        
w zawodach: 

• tragarze i pokrewni, 
• dyŜurni ruchu, manewrowi i pokrewni, 
• operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin i pokrewni, 
• operatorzy maszyn i urządzeń przemysłowych i pokrewni, 
• szwaczki, hafciarki i pokrewni, 
• technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni, 
• hodowcy zwierząt i pokrewni, 
• robotnicy leśni, 
• operatorzy maszyn wykańczalniczych wyrobów włókienniczych i pokrewne. 

 

6.1. Planowane prywatne inwestycje  

Jednym ze sposobów oceny atrakcyjności gminy, powiatu, województwa jest 
ustalenie przybliŜonej ilości, skali realizowanych lub planowanych inwestycji przez 
prywatne podmioty gospodarcze. Szczególne znaczenie mają nowe przedsięwzięcia 
podejmowane przez inwestorów zewnętrznych w tym równieŜ przez podmioty 
zagraniczne. W chwili obecnej na terenie omawianej Gminy nie są realizowane lub 
planowane inwestycje, które mogą generować nowe miejsca pracy.  

W związku ze znaczącym wzrostem bezrobocia na terenie Gminy Waśniów 
wymagane jest podjęcie działań zmierzających do przyciągnięcia inwestorów. 
Ograniczenia związane z niewielką ilością gruntów i budynków (mogących stanowić 
atrakcyjną ofertę dla potencjalnych inwestorów) utrudniają realizację powyŜszego 
postulatu. 

 

6.2. Niezagospodarowany majątek 

Dla określenia potencjalnych moŜliwości inwestycyjnych ta terenie gminy objętej 
badaniem wyszczególnione zostały nieruchomości, które są lub mogą być ofertą dla 
podmiotów gospodarczych zainteresowanych realizacją swoich przedsięwzięć.  

Z danych Urzędu Gminy Waśniów wynika, Ŝe jedynie w miejscowościach: 
ŚnieŜkowice i Czajęcice znajdują się nieruchomości częściowo zabudowane, wolno 
stojące, które nadają się pod cele inwestycyjne. Nieruchomości te stanowią byłe  
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bazy miejscowej Spółdzielni Kółek Rolniczych oraz Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska”. Gmina jest w części właścicielem tych nieruchomości. 
Działki stanowiące mienie komunalne zajmują powierzchnię odpowiednio: 0,44 ha i 
0,42 ha. Nieruchomość w ŚnieŜkowicach przeznaczona moŜe być na bazę 
transportową, a w Czajęcicach na zakład rolno-spoŜywczy. 

Ponadto na zagospodarowanie pod usługi rekreacyjno-turystyczne czekają tereny 
wokół zbiornika w Waśniowie. Stanowią one własność wspólnoty gruntowej wsi 
Waśniów, która jest zainteresowana tego typu inwestycjami. Problemem jest brak 
środków finansowych. 

 

 
6.3. Turystyka i wypoczynek 
 

6.3.1. Zabytki 

Gmina Waśniów obfituje w cenne zabytki architektury sakralnej, czego przykładem 
jest Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Grzegorzowicach. Usytuowany 
jest on na cyplu wysokiej skarpy. Świątynia składa się z dwóch części, starszej 
wzniesionej z kamienia polnego w stylu romańskiej rotundy z półkolistą absydą. 
Drugą część świątynnej nawy dobudowano w 1624 roku. W pobliŜu Kościoła 
znajduje się stary cmentarz malowniczo wkomponowany w kompleks leśny. W 
Waśniowie znajduje się Kościół murowany z kamienia w stylu późno renesansowym 
z 1656 roku. Ołtarz główny znajduje się w prezbiterium pochodzi z drugiej połowy 
XVIII wieku, składa się z prześwitów, bramek oraz rzeźb. Równie pięknym jest 
Kościół w Mominie wybudowany w stylu gotyckim. Interesujące są równieŜ świątynie 
w Nagorzycach i Skoszynie, ze względu na swą współczesną architekturę. Na Górze 
Witosławskiej znajduje się zabytkowa XVIII wieczna drewniana kapliczka, pod którą 
corocznie w Zielone Świątki przybywają pielgrzymi, aby się modlić. Jeszcze bogatsza 
jest architektura świecka, zabytkowe załoŜenia parkowo-dworskie spotkać moŜna w 
Boksycach, Czajęcicach, Wronowie, Roztylicach, Mirogonowicach, Kuninie, 
Grzegorzowicach i Garbaczu. Z pośród drzew rosnących w tych załoŜeniach 
wymienić naleŜy 4 wspaniałe 400-letnie dęby szypułkowe, zaliczone jako pomniki 
przyrody. W Janowicach mieści się natomiast kwatera dowódcy oddziału AK Jana 
Piwnika (Ponury).  

 

6.3.2. Turystyka, rekreacja i sport 

Teren Gminy leŜy na północ od grzbietu Pasma Jeleniowskiego. Większą część 
obszaru Gminy zajmuje Dolina Waśniowska naleŜąca do ciągu dolin przylegających 
do głównego trzonu Gór Świętokrzyskich. W zachodniej części znajduje się 
Wzniesienie Grzegorzowskie, wśród którego moŜna zauwaŜyć bardzo ciekawy 
przełom rzeki Dobruchny z udziałem zbiorowisk jodłowo-bukowych. Południową 
część Gminy zajmuje północne stoki Pasma Jeleniowskiego aŜ po drugą stronę  
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grzbietu, gdzie znajduje się Park Krajobrazowy. Granica gminy przebiega w pobliŜu 
wzniesień G. Wesołówka 468 m npm., G. Witosławska 491 m npm., G. Skoszyńska  

453 m npm. Teren Gminy leŜy w dorzeczu Kamiennej. Odwadniają go dopływy 
Kamionki i dopływy Świśliny: Węgierka, Pokrzywiana i Dobruchna.  

Przez teren Gminy Waśniów przebiegają dwa oznakowane szlaki turystyczne, 
czerwony - szczytami Pasma Jeleniowskiego, czarny - prowadzący ze Szczytniaka 
przez Grzegorzowice do Nowej Słupi. W miejscowości Nowy Skoszyn znajduje się 
prowadzone przez księdza Jana Mikosa Schronisko im." Św. Brata Alberta". 

Z uwagi na swoje walory przyrodniczo-krajobrazowe i historyczne Gmina Waśniów 
jest atrakcyjnym miejscem dla róŜnych form turystyki. Niestety baza turystyczna na 
jej terenie jest bardzo słabo rozwinięta. 

W miejscowości Nagorzyce znajduje się jedyne na obszarze Gminy gospodarstwo 
agroturystyczne "U Wichy" oferujące: smaczną kuchnię, noclegi pod namiotem i 
jazdę w siodle. We wsi Nosów w budynku byłej Szkoły Podstawowej funkcjonuje 
stanica harcerska ZHP Komendy Hufca w Ostrowcu Św. Chorągwi Kieleckiej.  

Obecnie w budowie znajduje się zbiornik retencyjno-rekreacyjny "Wióry". 
Wybudowanie zbiornika wodnego walnie przyczyni się do rozszerzenia wokół niego 
infrastruktury dróg dojazdowych, a przez co takŜe infrastruktury turystycznej. 
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7. Analiza SWOT dla Gminy Waśniów 

Na podstawie danych zawartych w niniejszym dokumencie oraz sondaŜy opinii 
publicznej, dla lepszego zobrazowania sytuacji społeczno-ekonomicznej, w jakiej 
znajduje się Gmina Waśniów, koniecznym jest wypunktowanie jego słabych i 
mocnych stron, szans i zagroŜeń.  

 
W ten sposób zarysowana analiza SWOT Gminy Waśniów posłuŜy do 

sformułowania wizji rozwoju Gminy, jej celów strategicznych oraz zadań i projektów 
słuŜących realizacji tak obranej strategii działań. 
 
 
Mocne strony: 
W sferze przyrodniczo-kulturowej 

• walory kulturowe i historyczne, 
• zabytki, 
• walory przyrodniczo – krajobrazowe (Jeleniowski Park Krajobrazowy, 3 rezerwaty), 
• wydajne gleby lessowe, 
• niski poziom urbanizacji, 
• brak cięŜkiego przemysłu, 
• wysoka jakość środowiska naturalnego, 
• dziewiczość terenów. 

W infrastrukturze społecznej 
• aktywność mieszkańców w kultywowaniu tradycji, 
• potencjał siły roboczej, 
• funkcjonowanie Schroniska Stowarzyszenia im. Brata Alberta w Skoszenie. 

W sferze gospodarki 
• przywiązanie rolników do tradycji gospodarowania na ziemi, 
• tradycja upraw nasiennych i zielarskich, 
• czyste ekologicznie rolnictwo, 
• szlaki turystyki pieszej, 
• zasoby energii odnawialnej, 
• tanie grunty, 
• dobre warunki do rozwoju agroturystyki. 

W sferze zagadnień przestrzennych, infrastruktury technicznej i komunikacji 
• wykształcony historycznie układ osadniczy, 
• moŜliwości zagospodarowania przestrzennego nowych terenów, 
• dobry układ drogowy, 
• znaczna poprawa infrastruktury ochrony środowiska (Pękosławice). 

W sferze instytucjonalnej i zarządzania 
• sprawne władze Gminy, 
• umiejętność współpracy władz gminy w ramach związków międzygminnych (np. 

Związek Gmin Gór Świętokrzyskich). 
 
 
 
 



                             PLAN ROZWOJU LOKALNEGO   

opracowanie: Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Bodzentyńska 44A, 25-308 Kielce,
 tel. (41) 343-00-38, 344-77-62, 344-41-60  fax. (41) 344-77-62, 344-41-60 wew. 28                                                                                  

e-mail:  centrum@frdl.kielce.pl 

 

50 

 
 
Słabe strony: 
W sferze przyrodniczo-kulturowej 

• zanieczyszczenie środowiska w niektórych obszarach gminy, 
• pogłębiające się zaniedbanie zabudowy i jej otoczenia, 
• słabe eksponowanie obiektów zabytkowych i krajobrazów, 
 
 
• niedobór wody,  
• mała świadomość ekologiczna mieszkańców, 
• zagroŜenie wód podziemnych i powierzchniowych zanieczyszczeniami. 

W infrastrukturze społecznej 
• zmniejszenie się stanu ludności, 
• ukryte bezrobocie,  
• zwiększająca się stopa bezrobocia, 
• rosnące ubóstwo, 
• niski poziom dochodów ludności, 
• bierność, apatia i mała aktywność zawodowa mieszkańców, 
• niezadowalające bezpieczeństwo, 
• infrastruktura społeczna wymagająca nakładów, 
• „nierynkowe” wykształcenie społeczeństwa, 
• niskie wykształcenie ludności wiejskiej, 
• migracja wykształconych kadr, 
• brak perspektyw dla młodzieŜy kończącej naukę, 
• brak pieniędzy na kulturę, 
• słaba oferta kulturalna, 
• słuŜba zdrowia – słaba dostępność do specjalistów, 
• niewielka ilość organizacji pozarządowych, 
• brak bazy gastronomicznej. 

W sferze gospodarki 
• brak przetwórstwa rolno-spoŜywczego, 
• brak drobnego przemysłu, 
• słaby potencjał budownictwa, 
• brak inwestycji zewnętrznych, 
• zła kondycja małych i średnich przedsiębiorstw, 
• brak infrastruktury turystycznej. 

W sferze zagadnień przestrzennych, infrastruktury technicznej i komunikacji 
• niejednolita, chaotycznie zlokalizowana zabudowa o niskich walorach estetycznych 

(w większości sołectw), 
• zły stan techniczny dróg, 
• niewystarczająca infrastruktura techniczna (wodociągi, drogi, kanalizacja), 
• brak wolnych terenów pod inwestycje, 
• braki sieci kanalizacyjnych, 
• niewystarczający dostęp do informacji i Internetu. 

W sferze instytucjonalnej i zarządzania 
• brak środków na rozwój, 
• słaba współpraca pomiędzy partnerami społecznymi, 
• brak aktualnych planów zagospodarowani przestrzennego, 
• niski poziom aktywności mieszkańców. 
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Szanse 
W sferze przyrodniczo-kulturowej 

• poprawa stanu ochrony środowiska, 
• kultywowanie dziedzictwa kulturowego, 

W infrastrukturze społecznej 
• wykształcenie młodzieŜy (szeroko profilowane), 
• edukacja informatyczna, 
• kształcenie dorosłych, 
• stworzenie warunków do rozwoju rynku pracy, 

W sferze gospodarki 
• rozwój przedsiębiorczości w skali makro, 
• korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa, 
• rolnictwo ekologiczne (zdrowa Ŝywność – wzrost zapotrzebowania na produkty), 
• rozwój zakładów związanych z rolnictwem i ekologią, 
• przemysł rolno – spoŜywczy (rozwój w skali makro), 
• zwiększenie terenów pod inwestycje, 
• rozwój turystyki w skali makro, 
• nowe tereny do wypoczynku (Zbiornik „Wióry”), 
• rozwój bazy turystycznej i poszerzenie oferty turystycznej, 
• stworzenie lokalnych produktów turystycznych i ich promocja,  
• paliwa ekologiczne, 
• otwarcie na rynki wschodnie, 
• inne nowe rynki zbytu na produkty lokalne. 

W sferze zagadnień przestrzennych, infrastruktury technicznej i komunikacji 
• korzystanie ze środków i programów pomocowych. 

W sferze instytucjonalnej i zarządzania 
• spójność współpracy z sąsiednimi gminami, w szczególności w ramach Związku 

Gmin Gór Świętokrzyskich, 
• rozwój współpracy regionalnej i międzynarodowej (społeczeństwo, gospodarka). 
• dobra polityka regionalna. 

 
 
 
ZagroŜenia 
W sferze przyrodniczo-kulturowej 
W infrastrukturze społecznej 

• migracja młodych ludzi, 
• brak wykształcenia spowodowany biedą, 
• zwiększanie się dystansu edukacyjnego, 
• niska świadomość społeczna, 
• postawy roszczeniowe mieszkańców, 
• uboŜenie, pauperyzacja społeczeństwa w skali makro, 
• degradacja i upadek wsi, 
• wzrost przestępczości w skali makro. 

W sferze gospodarki 
• upadek indywidualnych gospodarstw rolnych, 
• brak równowagi w dofinansowaniu rolnictwa w ramach Unii, 
• mała znajomość wspólnej polityki rolnej, 
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• słaby rozwój gospodarczy w skali makro, 
• zwiększanie się dystansu wobec regionów rozwiniętych, 
• nierównomierny rozwój kraju. 

W sferze zagadnień przestrzennych, infrastruktury technicznej i komunikacji 
• brak własnych środków finansowych na rozbudowę infrastruktury. 

W sferze instytucjonalnej i zarządzania 
• słabe władze samorządowe, 
• peryferyjne traktowanie gminy, 
• dalsza decentralizacja zadań, a centralizacja środków finansowych na zadania poza 

budŜetem gminy, 
• pogarszający się stan finansów publicznych i zwiększająca się wysokość długu 

publicznego (ograniczenia budŜetowe dla jednostek samorządu terytorialnego). 
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III. Kierunki rozwoju Gminy i związane z tym zadania polegające na 
poprawie sytuacji na danym obszarze 
 

Misja: 
Misją Gminy Waśniów jest optymalne zaspokojenie zbiorowych potrzeb 
mieszkańców przez wykonywanie zadań publicznych nie zastrzeŜonych 
ustawowo dla samorządu publicznego o wojewódzkiego oraz dla administracji 
rządowej i innych organów Państwa, z poszanowaniem środowiska i 
racjonalnym wykorzystaniem jego zasobów. 
 
Wizja:  
Gmina Waśniów jest atrakcyjnym turystycznie regionem, o duŜych walorach 
przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych, zamieszkała przez wykształcone, 
pręŜne gospodarczo i otwarte na współpracę społeczeństwo.  
To obszar zrównowaŜonego rozwoju, przyjazny środowisku naturalnemu i 
rozwojowi przedsiębiorczości. 
 
Cel główny: 

� Wysoka jakość Ŝycia mieszkańców Gminy 
Cele szczegółowe: 

1. Poprawa stanu infrastruktury społecznej 
2. Poprawa stanu ochrony środowiska przyrodniczego i 

kulturowego, infrastruktury technicznej i uporządkowanie 
ładu przestrzennego 

3. Stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego (rolnictwo, 
agroturystyka, turystyka, przemysł rolno-spoŜywczy, usługi) 

 
Określone poniŜej kierunki rozwoju podano patrząc przez pryzmat zadań Gminy tak 
jak ustalono w rozdziale I niniejszego opracowania w sferze społecznej, technicznej i 
gospodarczej. W ten sposób sformułowana została lista zadań słuŜących realizacji 
powyŜej określonych celów. 

 

1. Sfera społeczna 
 

Rozwój infrastruktury społecznej ma na celu poprawę sytuacji na rynku pracy, stanu 
oświaty i kultury, a takŜe ochrony zdrowia i opieki społecznej mieszkańców Gminy 
Waśniów.  
 

1.1. Poprawa sytuacji na rynku pracy 
 

DuŜa część mieszkańców Gminy to osoby prowadzące gospodarstwa rolne oraz 
członkowie ich rodzin. Ze względu na trendy ekonomiczne zmuszeni będą do 
poszukiwania alternatywnych źródeł dochodów poza rolnictwem. Tendencje te 
wzmocnione zostaną przez działania strukturalne w ramach wspólnej polityki rolnej 
UE (tj. programu rozwoju obszarów wiejskich). 
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Problem: Poszukiwanie nowych źródeł dochodu dla mieszkańców obszarów 
wiejskich 
Społeczność ta ponadto nie posiada tradycji prywatnej inicjatywy i rozwoju poza 
rolnictwem. W konsekwencji tych uwarunkowań oraz w związku z wysokim 
bezrobociem i jego strukturą, narastają bariery rozwoju gospodarczego regionu. 
Pozbawieni środków do Ŝycia ludzie podejmują „pracę na czarno”, co powoduje 
rozwój szarej strefy  i  kolejne problemy społeczne.  
Problem: wysokie bezrobocia, brak postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców 
W celu zmniejszenia negatywnych skutków wynikających z istniejących barier 
rozwoju MŚP niezbędne jest podjęcie aktywnej polityki wobec tego sektora 
gospodarki. Działania związane z Programem Rozwoju Lokalnego powinny tworzyć 
koniunkturę dającą szansę zaoferowania społeczeństwu Gminy miejsc pracy dla 
osób: 

• które utraciły pracę w rolnictwie, 
• które na stałe muszą z rolnictwa odejść, 
• które utraciły pracę w pozostałych działach gospodarki w wyniku ich 

załamania. 
Zakładane zadania słuŜące poprawie sytuacji na lokalnym rynku pracy (z 
uŜyciem szeregu instrumentów prawnych, finansowych i organizacyjnych) to między 
innymi:  

1. stosowanie preferencji i ulg podatkowych dla podejmujących działalność 
gospodarczą lub tworzących nowe miejsca pracy, 

2. świadczenie doradztwa prawno – finansowego dla zainteresowanych 
załoŜeniem działalności gospodarczej, 

3. przygotowanie terenów pod inwestycje, 
4. pomoc w uzyskaniu zewnętrznych środków finansowych z 

przeznaczeniem na rozwój małej przedsiębiorczości, 
5. kreowanie miejsc pracy w innych usługach o charakterze 

specjalistycznym w zakresie obsługi ruchu turystycznego, 
6. rozwój instytucji otoczenia biznesu,  
7. rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, 
8. usprawnienie obsługi administracyjnej przedsiębiorców (w oparciu o 

model one-step-desk) oraz wprowadzenie usług publicznych on line, 
9. wspieranie projektów z zakresu rozwoju zasobów ludzkich (słuŜących 

poprawie jakości przygotowania zawodowego mieszkańców Gminy, 
współfinansowanych ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego, 
jednego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej) 

 
 

1.2. Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej i sportowej 
 

Z analizy sytuacji w waśniowskiej oświacie wynika, iŜ Gmina posiada średnio 
rozwiniętą sieć szkół. Jednak stan techniczny szkół wszystkich poziomów nie jest 
najlepszy. Koniecznym staje się takŜe przystosowanie bazy edukacyjnej do 
wymogów stawianych współczesnemu szkolnictwu w zakresie infrastruktury 
sportowej, społeczeństwa informacyjnego, ochrony środowiska czy likwidacji barier 
architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.  
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Problem: braki w infrastrukturze społecznej 
Zadania: 

1. Generalny remont szkoły w Nowym Skoszynie 
2. Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Waśniowie 
3. Budowa kompleksów boisk sportowych, przynajmniej przy 

istniejących w Gimnazjum w Waśniowie i duŜych szkołach 
podstawowych 

4. Rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w 
waśniowskich szkołach, zapewnienie dostępu do Internetu 
wszystkim szkołom 

5. Likwidacja barier architektonicznych w szkołach dla dzieci 
niepełnosprawnych 

6. Zmiana systemu ogrzewania na ekologiczny w szkołach 
mieszczących się w starych budynkach 

PowyŜej wymienione projekty inwestycyjne mogą być sfinansowane w znaczącej 
części (75%) ze źródeł funduszy strukturalnych UE (EFRR, w ramach ZPORR, 
Priorytet: Rozwój lokalny, Działanie: 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna, 
Poddziałanie: 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa). 
 

1.3. Problem rozwoju zdrowia i opieki społecznej 
 

Problem ochrony zdrowia i opieki społecznej zmierza w kierunku poprawy dostępu 
usług medycznych dla mieszkańców w zakresie podstawowym i specjalistycznym.  
Kierunki (zadania) rozwoju Gminy w sferze pomocy społecznej koncentrują się w 
następujących obszarach sfery pomocy społecznej: 
 
1. Prawidłowo funkcjonująca rodzina  

� stworzenie systemu zapobiegania kryzysom w rodzinie 
� wspieranie i pomoc osobom i rodzinom w kryzysie 
� budowanie lokalnego systemu wsparcia dla osób w kryzysie i ofiar 

przemocy 
 
2. Profesjonalna organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieŜy 

� budowanie sieci świetlic środowiskowych 
� wspieranie inicjatyw wzbogacających ofertę zajęć pozaszkolnych 

 
3. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego przy uŜyciu narzędzi 
zatrudnienia socjalnego (np. klubów integracji społecznej, spółdzielni 
socjalnych) 
 
4. Wsparcie rozbudowy Schroniska „Nasze gospodarstwo” w Skoszynie 
 
5. Diagnozowanie, konsultowanie i poradnictwo zawodowe bardziej dostępne 
dla mieszkańców Gminy 

� dostosowanie organizacji pracy i struktur Powiatowej Poradni 
Psychologiczno- Pedagogicznej do zgłaszanych potrzeb mieszkańców 
Gminy 
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6. Ograniczenie skutków niepełnosprawności 

� zabiegi rehabilitacyjne bliŜej mieszkańców Gminy 
� likwidacja barier 

 

Przeprowadzona dla potrzeb niniejszego dokumentu analiza społeczno-gospodarcza 
Gminy Waśniów wykazała, Ŝe stan techniczny instytucji ochrony zdrowia i opieki 
społecznej jest zły. W konsekwencji koniecznym staje się dokonywanie 
niezbędnych modernizacji i remontów, które pozwolą na jego poprawę. 

W okresie objętym Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Waśniów planuje się 
realizację następujących projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia i 
opieki społecznej: 
 

Modernizacja ośrodka zdrowia w Waśniowie:  

• rozbudowa ośrodka,  
• zmiana dachu i orynnowania budynku, 
• wykonanie ocieplenia i elewacji budynku,  
• wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 
• rozbudowa pionu pediatrycznego, 
• utworzenie utwardzonego parkingu na potrzeby pacjentów. 

Modernizacja ośrodka zdrowia w Garbaczu:  

• zakup autoklawu dla poradni stomatologicznej,  
• przygotowanie pomieszczenia na szatnie dla pacjentów 
• wykonanie ocieplenia i elewacji budynku,  
• wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 
• wymiana stolarki okiennej, 
• utworzenie utwardzonego parkingu na potrzeby pacjentów. 

 

Projekty te mogą być sfinansowane w znaczącej części (75%) ze źródeł funduszy 
strukturalnych UE (EFRR, w ramach ZPORR, Priorytet: Rozwój lokalny, Działanie: 
3.5. Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie: 3.5.2. Lokalna infrastruktura 
ochrony zdrowia). 
 

1.4. Poprawa stanu środowiska kulturowego 

 
Gmina Waśniów jest gminą wiejską. Gminę cechuje niski stopień migracji. Z reguły 
mieszkańcy Gminy mieszkają tu od pokoleń. Czynniki te sprzyjają zachowaniu 
ludowych tradycji, obrzędów i sztuki. Zjawisko to powinno być podparte rozbudową 
infrastruktury kulturalnej na wsi (gminne centrum kultury, świetlice wiejskie, 
ośrodki animacji kulturalnej, centra produktów regionalnych, itp.). Rozwój tych 
form popularyzacji kultury sprzyjać będzie zwiększeniu atrakcyjności turystycznej 
regionu oraz ograniczaniu patologii społecznych (poprzez zagospodarowanie czasu 
wolnego młodzieŜy). 
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W okresie 2004-2013 istniejąca infrastruktura kulturalna Gminy Waśniów powinna 
przejść niezbędne remonty i modernizacje, tak by sprostać konkurencji instytucji z 
sąsiednich regionów w zakresie standardu świadczonych usług, dostępności ich dla 
osób niepełnosprawnych czy wpływu ich działalności na środowisko. Dotyczy to 
przede wszystkim gminnej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury. Dla 
placówki niezbędna jest poprawa bazy lokalowej poprzez budowę nowego lokalu 
albo adaptację istniejącego budynku przychodni weterynaryjnej w Waśniowie. 
Biblioteka planuje uruchomienie w jej ramach publicznego punktu dostępu do 
Internetu. 
 
 

2. Sfera techniczna 
 

Infrastruktura  techniczna jest głównym motorem do rozwoju gospodarczego Gminy. 
Program ten będzie realizowany poprzez: poprawę infrastruktury transportowej, 
uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej oraz racjonalną gospodarkę 
energetyczną (moŜliwość wykorzystania alternatywnych źródeł energii), czy rozwój 
sieci telekomunikacyjnej. 

 

2.1. Sieci wodociągowe 

 

Z przeprowadzonych na potrzeby niniejszego opracowania badań opinii 
mieszkańców Gminy Waśniów wynika, iŜ główną barierą rozwojową dla Gminy 
Waśniów jest niedostateczny stopień zwodociągowania Gminy. Problem ten jest 
takŜe priorytetem dla władz samorządowych Gminy. Z uwagi na powyŜsze 
ukierunkowania planuje się podjęcie działań zmierzających do całkowitego 
zwodociągowania gminy do roku 2008.  

Na pierwszy okres planowania w ramach niniejszego dokumentu przyjęto do 
realizacji 4 inwestycje wodociągowe o łącznej wartości 5,82 mln zł. 

 

2.2. Drogi  

 

Specyfika połoŜenia Gminy Waśniów, a w szczególności jego infrastruktury drogowej 
polega na tym, Ŝe najwaŜniejsze znaczenie dla jej dostępności komunikacyjnej 
odgrywają droga wojewódzka nr 751 i drogi powiatowe.  

Dlatego teŜ zachodzi pilna potrzeba odbudowy technicznej i rozbudowy zarówno 
sieci dróg gminnych, ale i współfinansowanie przez Gminę modernizacji i rozbudowy 
dróg powiatowych i wojewódzkiej w moŜliwie krótkim okresie czasu,  tj. w latach 2004 
–2006 i 2007 – 2013.  

Realizacja przyjętego programu modernizacji infrastruktury drogowej będzie miała 
duŜy wpływ na rozwój Gminy i moŜe stanowić bodziec do jego rozwoju  
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gospodarczego, natomiast jego zaniechanie  spowoduje stagnację lub znacznie 
spowolni  rozwój gospodarczy. 

NaleŜy brać pod uwagę wieloletnie niedoinwestowanie dróg, co w chwili obecnej 
uwidacznia się tym, Ŝe drogi na terenie Gminy w większości nie spełniają 
parametrów wymaganych co do ich szerokości, posiadają wieloletnią nawierzchnię 
asfaltową, a drogi gminne w większości są nawet jej pozbawione. W znacznym 
stopniu ograniczona jest ich przepustowość, nie gwarantują bezpieczeństwa, a takŜe 
nie  spełniają  wymagań  stawianych  przez uŜytkowników  dróg. W wielu 
przypadkach stan techniczny jest przyczyną rezygnacji z inwestowania przez 
inwestorów zewnętrznych  i miejscowych.                   

Ponadto działania inwestycyjne powinny koncentrować się na terenach, w których są 
szanse na otwarcie nowych terenów pod inwestycje. Nie moŜna zapominać o 
poprawie stanu dróg prowadzących do terenów turystycznych Gminy. 

Mając powyŜsze na uwadze w pierwszej kolejności nadano rangę zadań bardzo 
pilnych, jakie powinny być wykonane w latach 2004-2006, 4 zadaniom o wartości  
4,055 mln zł.   

W drugiej kolejności (w okresie pomiędzy 2007 a 2013) postanowiono przyjąć do 
realizacji sukcesywnie pozostałe drogi gminne i powiatowe. 

Realizacja załoŜonego planu usprawni w znacznym stopniu lokalną komunikację, w 
szczególności przyczyni się do uruchomienia nowych, atrakcyjnych terenów 
inwestycyjnych i rekreacyjno – turystycznych.  

Rozwój inwestycji oraz bazy turystyczno-rekreacyjnej będzie miał wpływ na 
powstawanie nowych miejsc pracy. 

Podstawą opracowania planów były liczne wnioski, postulaty, interpelacje, zgłaszane 
na sesjach Rady Gminy, warsztatach rozwoju lokalnego oraz wielu zebraniach 
społeczności lokalnych. 

 

2.3. Poprawa stanu środowiska naturalnego 

 

W celu poprawy stanu środowiska naturalnego Gminy planuje się podjęcie 
następujących zadań: 
1. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez: 

- zmianę systemów ogrzewania w budynkach uŜyteczności publicznej 
na ekologiczne, 

- zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł takich jak: 
energia wiatru, energia wody, energia biomasy, 

- zastosowanie termomodernizacji  obiektów  uŜyteczności publicznej. 
 
2. poprawa stanu czystości wód powierzchniowych poprzez : 

- podłączanie na terenie Gminy kolejnych źródeł zanieczyszczeń do 
systemów kanalizacyjnych, 
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- budowa dalszych ciągów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków (w 
latach 2004-2006 budowa kanalizacji ściekowej dla Pękosławic i 
Strupic oraz Piotrowa, wartość projektów – 1,3 mln zł), 

- zamiana na terenie wsi i osiedli wiejskich systemów ogólnospławnych 
na kanalizację rozdzielczą. 

 
3. propagowanie i wprowadzanie na szerszą skalę selektywnej zbiórki 
odpadów. 
  
4. wspieranie finansowe z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej przedsięwzięć proekologicznych realizowanych przez 
jednostki organizacyjne Gminy. 

 
5. realizacja zadań wynikających z gminnego programu ochrony środowiska 

oraz planu gospodarki odpadami. 
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3. Sfera gospodarcza 

Problem: bezrobocie, mało miejsc pracy na terenie Gminy, ograniczenia w zbycie 
produktów rolnych, niska opłacalność produkcji rolnej 

Działania (zadania) Gminy w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości i 
rozwoju rolnictwa na obszarze Gminy powinny skupiać się na: 

1. poprawie stanu infrastruktury technicznej, 

2. poprawie stanu infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, 

3. działaniach na rzecz zwiększenia powierzchni terenów pod inwestycje i 
budownictwo mieszkaniowe (ale po zbilansowaniu kosztów i korzyści z 
przekształcania gruntów pod ww. cele), 

4. profesjonalnej obsłudze administracyjnej inwestorów (szybkość 
działania, baza terenów inwestycyjnych, systemy zachęt finansowych), 

5. wspieraniu tworzenia grup producenckich i innych organizacji  
skupiających producentów rolnych, czy stowarzyszeń 
agroturystycznych, 

6. wspieraniu budowy zakładu rolno-spoŜywczego (pozyskanie inwestora, 
sprawna obsługa administracyjna procesu budowlanego), 

7. współtworzeniu Powiatowego Fundusz Gwarancji i Poręczeń 
Kredytowych, 

8. wspieraniu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości, 

9. wspieraniu inicjatyw funduszów ubezpieczeń wzajemnych, 

10. działaniach na rzecz rozwoju infrastruktury społecznej, ochrony zdrowia, 
kulturalnej i turystycznej Gminy, 

11. współuczestniczeniu w tworzeniu produktów turystycznych Gminy 
Waśniów, 

12. aktywnej kampanii promocyjnej Gminy i jego potencjału turystycznego. 

 

3.1. Turystyka 

 

Rozwój turystyki w  powinien skoncentrować się na całym obszarze Gminy, 
której walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe zostały równomiernie na 
jej terenie rozłoŜone. 

Rozwój ten musi odbywać się zgodnie z zasadami racjonalnego wykorzystywania 
środowiska w połączeniu z proekologiczną edukacją społeczeństwa. 

Rozwój turystyki obejmuje następujące elementy: poprawę dostępności usług 
turystycznych (układ dojazdowy), stworzenie bazy turystycznej, kształcenie kadr 
turystycznych oraz stworzenie systemu informacji i promocji oferty usług  



                             PLAN ROZWOJU LOKALNEGO   

opracowanie: Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Bodzentyńska 44A, 25-308 Kielce,
 tel. (41) 343-00-38, 344-77-62, 344-41-60  fax. (41) 344-77-62, 344-41-60 wew. 28                                                                                  

e-mail:  centrum@frdl.kielce.pl 

 

61 

 

 

turystycznych.  

PowyŜsze działania mieszczą się w zakresie pojęciowym turystyki zrównowaŜonej. 

Istniejące zasoby przyrodnicze i antropogeniczne Gminy Waśniów pozwalają 
na rozwój róŜnorodnych form turystyki. JednakŜe obecny brak bazy 
noclegowo-gastronomicznej, brak informacji turystycznej, katastrofalny dróg, 
nieestetyczny krajobraz wiejski powodują, Ŝe konieczne są w najbliŜszej 
przyszłości pewne inwestycje i przedsięwzięcia. 

Po pierwsze naleŜy określić bieguny rozwoju turystyki, czyli istniejące juŜ obiekty 
najbardziej interesujące z punktu widzenia turystów, stanowiące juŜ obecnie  
produkty turystyczne (w skali krajowej i regionalnej). Są to: 

- Jeleniowski Park Krajobrazowy, 

- Zbiornik „Wióry”, 

- izba pamięci Jana Ponurego „Piwnika” w Janowicach. 

Pozostałe (bardzo liczne obiekty, m. in. zabytkowe zespoły dworsko-parkowe, 
zabytkowe obiekty sakralne, stanowiska odkryć archeologicznych zabudowania 
wiejskie i rolnicze) są co prawda walorami turystycznymi, ale nie stanowią produktów 
turystycznych „gotowych do sprzedaŜy”. Stąd propozycja rewitalizacji staropolskich 
tradycji,  obyczajów i kuchni pod wspólnym hasłem: 

„Dawne Ŝycie dworskie i wiejskie na Ziemi Waśniowskiej”. 

Rozwój turystyki w Gminie Waśniów połoŜonej w sąsiedztwie gmin o bogatej ofercie 
turystycznej (np. Bodzentyn, Nowa Słupia czy Pawłów) jest moŜliwy dzięki 
wypracowaniu oryginalnej (nie konkurującej z ofertami gmin sąsiednich) i 
zróŜnicowanej oferty, elastycznym operowaniu cenami, tudzieŜ tworzeniu 
zintegrowanych pakietów turystycznych. 

1. Identyfikacja na szczeblu gminnym i ponadgminnym wszystkich osób 
zainteresowanych tworzeniem produktów turystycznych w obrębie 
proponowanego szlaku.  

Zaprojektowanie wspólnych działań:  

- koniecznych inwestycji (pozyskanie środków z funduszy UE, od sponsorów, 
prywatnych inwestorów, z podatków lokalnych), 

- szczegółowe zaprojektowanie bardzo róŜnorodnej i oryginalnej oferty 
wykorzystującej wszelkie regionalizmy, historię regionu, walory przyrodnicze, 
walory wynikające z rolnictwa (zdrowa Ŝywność, stawy rybne)  

- ustalenie logo szlaku  

- oznakowanie wszystkich obiektów na trasie, 

- bogata informacja turystyczna. 
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Kolejne działania będą miały na celu jak najlepsze wykorzystanie produktów 
turystycznych, tworzenie nowych miejsc pracy przy obsłudze ruchu turystycznego, 
podniesienie poziomu wykształcenia i standardu Ŝycia w regionie. 

2. Ukierunkowanie ruchu turystycznego (zwłaszcza w szczycie sezonu) np. 
poprzez system konkursów, w których nagroda losowana jest wśród tych, którzy 
odwiedzą określone miejsca i obiekty. Jest to zarazem forma propagowania 
turystyki poznawczej, a zatem tego typu turystyki, który stanowi alternatywę dla 
stanu dzisiejszego. 

Spora ilość obiektów, zwłaszcza pałacowych i dworskich pozwala na 
opracowanie trasy turystycznej „Dawne Ŝycie dworskie i wiejskie”, 
rewitalizacji obyczajów staropolskich, kuchni staropolskiej, zwyczajów, 
obrzędów, uczt, zabaw itp. 

3. Wprowadzenie zniŜek w przypadku korzystania z jakiejś formy 
wypoczynku, np. jeśli turysta wybiera nocleg w gospodarstwie agroturystycznym 
na terenie Gminy Waśniów to otrzymuje on pełną informację o atrakcjach 
(imprezach, programach turystycznych w regionie) i zniŜkę np. na organizowaną 
w trakcie jego pobytu imprezę muzyczną, folklorystyczną itp. Kwaterodawca 
agroturystyczny jest w tym kontekście mini-biurem turystycznym.  

Wysokość zniŜek musiałaby być taka, aby stanowiła ona istotną dla pojedynczej 
osoby oszczędność, która wymuszałaby takie, a nie inne zachowanie, i 
motywowała turystę do zwiedzenia jak największej liczby obiektów, skorzystania z 
restauracji wykorzystujących zdrową Ŝywność produkowaną przez rolników na 
terenie Gminy, czy uczestnictwa w jak największej liczbie imprez o charakterze 
literackim, muzycznym, folklorystycznym itp. 

4. Wszechstronna i pewna informacja turystyczna zuniformizowana w swej 
podstawowej formie i zawartości (np. w Urzędzie Gminy Wasniów). Bogata 
informacja w miejscach widokowych, atrakcyjnych turystycznie, 
interesujących z historycznego punku widzenia. Umiejscowienie w wielu 
punktach regionu map i informatorów  

5. W przypadku turystyki na obszarach wiejskich interesujących z przyrodniczego 
punku widzenia np. w Jeleniowskim Parku Krajobrazowym wprowadzenie 
oprowadzania turystów w małych 4 - 6 osobowych grupach z lokalnym 
przewodnikiem (leśnik, rolnik, nauczyciel geografii czy biologii). 

6. Budowa ścieŜek dydaktycznych w róŜnych okolicach (lasy, łąki, 
starorzecza, zespoły parkowe ze starodrzewem, miejsca historyczne itp.). 
Tworzenie tras, programów i lekcji dydaktycznych dla grup szkolnych 
(ścieŜki regionalne i ekologiczne w szkołach róŜnego typu).  

7. Organizacja imprez kulturalnych, rozrywkowych związanych z obyczajami 
staropolskimi (dworskimi i wiejskimi) - nawiązanie kontaktów z teatrem w 
Kielcach, z wiejskimi i miejskimi ośrodkami kultury na terenie powiatu, 
szkołami, kołami gospodyń wiejskich, zespołami ludowymi itp. 
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8. Szerokie i wielostronne rozwijanie infrastruktury turystycznej odpowiedniej 
dla poszczególnych branych pod uwagę form (rowery, konie, rajdy 
samochodów terenowych, zielone szkoły). 

9. Tworzenie specjalnych programów turystycznych, np.: 

- programy zdrowotne np. hipo- i apiterapia, ziołolecznictwo 

- pokazy rzemiosła ludowego,  

- programy przyrodnicze (zapoznawanie z florą i fauną okolicy, 
ziołolecznictwo ludowe). 

10. Dbałość o ład przestrzenny i urbanistyczny, zachowanie regionalnego 
charakteru architektury, uporządkowanie przestrzeni w celu uzyskania jej 
czytelności i poprawy jakości, dbałość o estetykę obejść wiejskich i 
krajobrazów rolniczych. RozwaŜanie wszelkich decyzji lokalizacyjnych w 
kontekście wymogów krajobrazu oraz ekonomii poruszania się turystów i 
sezonowości ruchu turystycznego. Koniecznym staje się uporządkowanie 
rynku waśniowskiego (m.in. poprzez zwiększenie ilości miejsc zieleni, 
restauracji i kawiarni (latem w ogródkach), ławeczek, publicznych toalet i 
oczywiście tablicy informacyjnej o regionie). 

11. Rozwój rolnictwa ekologicznego oraz nastawionego na współpracę 
funkcjonalną z turystyką, kontynuacja i dalszy rozwój tradycyjnych 
(kulturowych) form rolnictwa w gospodarstwach agroturystycznych, nie 
powodujących niekorzystnych zmian w krajobrazie, wprowadzenie upraw i 
hodowli związanych z wykorzystaniem ich w turystyce i na rynku lokalnym 
(zdrowa Ŝywność, targi zdrowej Ŝywności, restauracje wykorzystujące 
wyłącznie zdrową Ŝywność wyprodukowaną na terenie Gminy, restauracje 
rybne - róŜne przepisy z róŜnych kuchni). 

12. Tworzenie nowych terenów rekreacyjnych: 

- wielofunkcyjnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w 
Waśniowie, 

- małych terenów rekreacyjnych, przy prywatnych pensjonatach i 
gospodarstwach agroturystycznych, równieŜ moŜliwości wędkowania, 
spacery po łąkach itp. 

13. Tworzenie grup kapitałowo - inwestycyjnych grupujących animatorów 
ruchu turystycznego w regionie dla tworzenia i realizacji pewnych 
koncepcji - chodzi o to, aby grupy takie (odpowiednio wspomagane 
finansowo przez budŜet lokalny oraz organizacyjnie przez władze 
samorządowe) mogły realizować koncepcje, np. pakietów ofert 
turystycznych lub owych wspomnianych "ścieŜek" programowych. Nie jest 
to moŜliwe w przypadku pojedynczych osób lub pojedynczych obiektów ze 
względu na wymagane zabezpieczenie finansowe inwestycji oraz rozmiar 
przedsięwzięć organizacyjno-prawnych. Działanie takie daje teŜ moŜliwość 
powstawania silnych finansowo i organizacyjnie struktur oraz naturalnej selekcji 
wśród podmiotów turystycznych, pozwalając jednocześnie na kierowanie 
istniejących środków tam, gdzie jest największe zapotrzebowanie oraz bardziej 
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ekonomiczne wypełnienie wszystkich dostępnych "nisz" w obsłudze ruchu 
turystycznego. 

14. Zachęcanie prywatnych inwestorów do tworzenia grup w celu poszerzenia 
i wzbogacenia oferty turystycznej na najniŜszym poziomie (np. 
pojedynczego obiektu turystycznego). MoŜe to być współpraca nawet tylko dwu 
gospodarstw agroturystycznych, z których jednego np. wkładem jest małe 
wiejskie zoo, drugiego zaś konie, kwatery zaś oferują wspólnie, co pozwala na 
obniŜenie kosztów, a tym samym konkurencyjność cenową. Zachęcanie do tego 
typu działań moŜe wiązać się odpowiednim regulowaniem podatków, 
stosowaniem ulg i szybkimi ścieŜkami dla spraw prano-organizacyjnych w 
administracji lokalnej. MoŜliwych form współpracy na takim mikropoziomie jest 
bardzo duŜo, potrzebne byłoby tylko właściwe środowisko w zakresie przepisów 
prawnych. 

15. Umiejętne kształtowanie podatków lokalnych, tak aby tworzyły one 
strukturę regulującą rozwój odpowiednich i preferowanych form turystyki 
(system podatków, a takŜe ulg  i preferencyjnych kredytów zdaje egzamin m.in. 
na obszarach wiejskich w Alpach austriackich czy niemieckich). 

  

3.2. Program rozwoju obszarów wiejskich   

Celem programu rozwoju obszarów wiejskich jest rozwój działalności pozarolniczej 
oraz zwiększenie konkurencyjności lokalnych produktów rolnych przez aktywację 
środowisk wiejskich do wstępnego przetwarzania produktów rolnych (wykorzystując 
ekologiczne uwarunkowania naszego regionu do produkcji m.in. zdrowej Ŝywności) 
oferowanych sieciom handlowym.  

Zadania: 

1. Wspieranie powiatu ostrowieckiego w zakresie zalesiania gruntów 
na terenie Gminy Waśniów 

2. Wspieranie instytucjonalno-organizacyjne tworzenia grup 
producenckich i uzyskiwania certyfikatów „zdrowej Ŝywności” 
przez miejscowych rolników. 

 

IV. Realizacja zadań i projektów 
 

W rozdziale tym przedstawiono listę zadań inwestycyjnych i remontowych w układzie 
tabelarycznym w ujęciu na lata 2004 - 2006 oraz w układzie uproszczonym na lata 
2007 – 2013. Przedstawiono wyłącznie zadania i projekty wpisujące się w zakres 
działań 3.1. i 3.2. ZPORR (pozostałe uwzględnione i przedstawione zostały w planie 
finansowania PRL stanowiącym Arkusze nr 1 i 2 do niniejszego planu). 

Zaplanowane zadania na lata 2004 – 2006 realizowane będą w układzie 
przedstawionym poniŜej w warunkach posiadania przez Gminę środków finansowych 
zarówno własnych jak i zewnętrznych (fundusze strukturalne UE), tak jak 
zaplanowane to zostało w niniejszym opracowaniu w rozdziale VII. Plan Finansowy. 
W latach 2007 – 2013 przedstawiono zadania, które mają charakter fakultatywny,  
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tzn. kolejność ich realizacji uzaleŜniona będzie nie tylko od posiadanych środków 
finansowych, ale równieŜ od wykonania zaplanowanych zadań na lata 2004 – 2006 
(zakładana jest ich kontynuacja w latach 2007-2013).  

Kryteria wyboru projektów do realizacji w Gminie Waśniów: 

Kryteria formalne: 

1. Zgodność ze studium uwarunkowań lub planem zagospodarowania 
przestrzennego. 

2. Zgodność ze strategią Gminy i Powiatu. 

3. Posiadanie pozwolenia na budowę, studium wykonalności oraz oceny 
oddziaływania na środowisko dla projektów wymagających takich dokumentów 

4. Zagwarantowane posiadanie wkładu własnego na realizację inwestycji. 

Kryteria merytoryczne: 

1. Brak wodociągów jest dla wielu mieszkańców Gminy ogromną uciąŜliwością, 
zwłaszcza w jej północnej i południowej części. Dokończenie wodociągowania 
Gminy uznawane jest powszechnie za główny priorytet w działalności 
inwestycyjnej Gminy. 

2.Rozwój sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Waśniów jest wymogiem 
zrównowaŜonego jej rozwoju.  

3.Niedostateczna infrastruktura drogowa jest powaŜną barierą dla potencjalnych 
inwestorów oraz w duŜym stopniu ogranicza rozwój istniejącym juŜ podmiotom 
gospodarczym. 

4.Znaczenie dróg powiatowych dla lokalnego układu komunikacyjnego wymaga 
równoczesnych inwestycji w drogach gminnych i współfinansowania przez Gminę, 
na mocy porozumienia, inwestycji w drogach powiatowych. 

5. W pierwszej kolejności modernizowane i budowane powinny być drogi, które 
otwierają nowe tereny na inwestycje, w tym turystyczne. 

6. W związku z uznaniem rozwoju turystyki na terenie Gminy za priorytetowy uznane 
powinny być projekty ułatwiające dostęp turystów do atrakcyjnych turystycznie 
miejsc oraz projekty modernizacji i budowy obiektów infrastruktury turystycznej i 
kulturalnej. 

7. Priorytetowo powinny być traktowane projekty znajdujące się w korelacji z 
projektami realizowanymi przez inne podmioty publiczne, a nawet prywatne (np. 
zbiornik „Wióry”, zbiornik w Waśniowie). 

W świetle powyŜszych kryteriów wyselekcjonowano: 3 projekty wodociągowe, 1 
projekt kanalizacyjny i 4 projekty drogowe do realizacji w okresie od 2004 do 2006 
(końcowy okres budŜetu UE na lata 2000-2006). W zakresie tych projektów 
przygotowanie dokumentacji technicznej jest w największym stopniu 
zaawansowania. Projekty te spełniają wszystkie kryteria merytoryczne. 
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Na drugi okres obowiązywania Planu Rozwoju Lokalnego wybrano pozostałe 
zadania i projekty przedstawione w rozdziale III Planu (tzn. nie uwzględnione na 
lata 2004-2006), w których prace nad dokumentacją techniczną nie są tak 
zaawansowane.  

Wszystkie przedstawione zadania z obu okresów (2004-2006 i 2007-2013) zgodne 
są ze wskazaniami studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. 

Większość planowanych do realizacji zadań ma być współfinansowana z funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). 
Wymienione zadania spełniają kryteria zintegrowanego Programu Rozwoju 
Regionalnego – Priorytet 3: Rozwój Lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie albo 
Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji. 

 

Tabela 13.  
Zadania na okres programowania 2004-2006 
Lp. Nazwa planowanego 

działania 
Typ projektu 

inwestycyjnego 

Określe
nie 

kryterió
w 

kolejno
ści 

realizac
ji 

Zgodno
ść z 

planem 
zagosp
odarow
ania 

przestrz
ennego 

Etapy 
działania 
wraz z 

harmonog
ramem 
realizacji 

Oczekiwa
ne 

rezultaty 

Instytucje 
i 

podmioty 
uczestnic
zące we 

wdraŜaniu 

Przewidy
wane 

nakłady 
do 

poniesieni
a w 

złotych 

Budowa i modernizacja dróg powiatowych i gminnych o znaczeniu lokalnym 
Program operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 
Dziedziny interwencji: 3 Infrastruktura podstawowa 

31 Infrastruktura transportowa 
312 Drogi 

1. Współudział w 
przebudowie drogi 
wojewódzkiej nr 751 – 
11,4 km na terenie 
gminy. Udział w 
budowie chodnika w 
miejscowości Strupice 
1136 mb.  
 

Określo
ne w 
punkcie 
IV Planu 

zgodne 2005-2006 11,4 km 
drogi, 

1,136 km 
chodnika 

Świętokrzy
ski Zarząd 
Dróg w 
Kielcach 

180.000 

dofinanso

wanie z 

Gminy na 

poziomie  

27.000 

EFRR 

(75%), 

 
2. Dofinansowanie 

remontów dróg 
powiatowych na 
terenie Gminy 
Waśniów: Garbacz – 
Szarotka 2,9 km; 
Prusinowice 1,7 km; 
Worowice 1,4 km 
Strupice – Boksyce 
2,4 km; Stryczowice – 
Garbacz 1,5 km; 
Mirogonowice – 
Wronów – Skoszyn 
2,0 km; Piotrów – 

Określo
ne w 
punkcie 
IV Planu 

zgodne 2005-2006 
 
 
 
 
 
 
 
2007-2013 

6 km 
 
 
 
 
 
 
 

8,1 km 

Powiatowy 
Zarząd 
Dróg w 
Ostrowcu 
Świętokrzy

skim,  
 

współfinan
sowanie 
przez 
Gminę 
Waśniów 
(Urząd 
Gminy) i 

 915.000 

- 

dofinanso

wanie z 

Gminy na 

poziomie  

137.250 

EFRR 

(75%), 
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Małe Jodło – Nosów 
600 mb; Kowalkowice 
(Czajęcice) – JeŜów 
1,3 km; JeŜów – 
Milejowice 1,5 km; 
Roztylice – Milejowice 
1,2 km  
 

Powiat 
Ostrowieck

i 

Modernizacja dróg 
gminnych: Boleszyn 
3,0 km; Zajączkowice  
1,0 km, Sarnia Zwola 
– Grzegorzowice 1,0 
km 
 

Określo
ne w 
punkcie 
IV Planu 

zgodne 2005-2006 5 km 
drogi 
 

3. 

Grzegorzowice – 
Sarnia Zwola 1,3 km; 
Wronów 2,3 km; 
ŚnieŜkowice wieś 1,9 
km; Nowy Skoszyn 
1,1 km; 
Wojciechowice wieś 
1,3 km; Milejowice 1,5 
km; Worowice 2,3 km, 
Kraszków 1,2 km 

 zgodne 2007-2013 12,9 km 
drogi 
 

Urząd 
Gminy 

Waśniów 

2.720.000 

w tym 

2.040.000 

EFRR 

(75%) 

60.000 

wkład 

własny 

(15%) 

4. Odbudowa dróg 
zniszczonych podczas 
powodzi 2001: 
CzaŜów - Boleszyn 
1,3 km; Stryczowice - 
Momina 0,5 km 
 

Określo
ne w 
punkcie 
IV Planu 

zgodne 2005-2008 1,8 km 
drogi 

Urząd 
Gminy 

Waśniów 

240.000 

w tym 

180.000 

EFRR 

(75%) 

36.000 

wkład 

własny 

(15%) 
Budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody 
Program operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 
Dziedziny interwencji: 3 Infrastruktura podstawowa 

31 Obszary wiejskie Infrastruktura podstawowa 
sieci wodociągowe 

1. Budowa wodociągu 
Milejowice 
Magistrali Nagorzyce - 
Janowice 

Określo
ne w 
punkcie 
IV Planu 

zgodne 
z 
planem 

2004-2006 Oszacowa
ne później 

Urząd 
Gminy 
Waśniów 

1.400.000 

w tym 

1.050.000 

EFRR 

(75%) 

210.000 

wkład 

własny 

(15%) 
2. Budowa wodociągu 

Kotarszyn  
 

Określo
ne w 
punkcie 
IV Planu 

zgodne 
z 
planem 

2004-2006 Oszacowa
ne później 

Urząd 
Gminy 
Waśniów 

1.200.000 

w tym 

900.000 

EFRR 

(75%) 

180.000 

wkład 
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własny 

(15%) 
3. Budowa wodociągu 

Witosławice – 
Roztylice 

Określo
ne w 
punkcie 
IV Planu 

zgodne 
z 
planem 

2004-2006 Oszacowa
ne później 

Urząd 
Gminy 
Waśniów 

1.500.000 

w tym 

1.125.000 

EFRR 

(75%) 

225.000 

wkład 

własny 

(15%) 
4.  Budowa wodociągu 

Czajęcice 
Określo
ne w 
punkcie 
IV Planu 

zgodne 
z 
planem 

2004-2006 Oszacowa
ne później 

Urząd 
Gminy 
Waśniów 

500.000 

w tym 

375.00 

EFRR 

(75%) 

75.000 

wkład 

własny 

(15%) 

Budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków 
Program operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 
Dziedziny interwencji: 3 Infrastruktura podstawowa 

31 Obszary wiejskie Infrastruktura podstawowa 
sieci kanalizacyjne, oczyszczanie ścieków 

1. Budowa sieci 
kanalizacyjnej w 
Waśniowie, etap II 
(Pękosławice, 
Strupice) 

Określo
ne w 
punkcie 
IV Planu 

zgodne 
z 
planem 

2004-2006 Oszacowa
ne później 

Urząd 
Gminy 
Waśniów 

800.000 

w tym 

600.00 

EFRR 

(75%) 

120.000 

wkład 

własny 

(15%) 
2. Budowa sieci 

kanalizacyjnej w 
Piotrowie 

Określo
ne w 
punkcie 
IV Planu 

zgodne 
z 
planem 

2004-2006 Oszacowa
ne później 

Urząd 
Gminy 
Waśniów 

500.000 

w tym 

375.00 

EFRR 

(75%) 

75.000 

wkład 

własny 

(15%) 

 
 

Na lata 2007-2013 zaplanowano dokończenie zadań drogowych oznaczonych nr 2, 3 
i 4, a takŜe następujące nowe zadania wodociągowe i kanalizacyjne: 
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Tabela 14 
Zadania na okres programowania 2007-2013 
Lp. Zadanie Koszt w PLN 

1. 
Budowa wodociągu: Stryczowice (2007-
2008) 

1 100 000 

2. 
Budowa wodociągu: Kraszków 
(2007-2008) 

900 000 

3. Budowa kanalizacji sanitarnej ŚnieŜkowice 1 000 000 

4. 
Budowa kanalizacji sanitarnej Nosów Stara 
Wieś i Kolonia 

1 000 000 

5. Budowa kanalizacji sanitarnej Prusinowice 700 000 

6. Budowa kanalizacji sanitarnej Zajączkowice 600 000 
7. Budowa kanalizacji sanitarnej Czajęcice 800 000 

8. 
Budowa kanalizacji sanitarnej 
Wojciechowice, Pękosławice II 

700 000 

  
W miarę posiadanych środków finansowych niniejszym dokumentem objęte będą 
takŜe w tym okresie programowania następujące zadania: 

� budowa co najmniej 2 odwiertów głębinowych (wartość 150 tys. kaŜdy),  

� budowa stacji przesyłowej dla odwiertu istniejącego w miejscowości Boleszyn 
(wartość ok. 200 – 250 tys. – pompownia bez uzdatniania). 

Określony w tabeli nr 14 wykaz miejscowości stanowi zlewnię grawitacyjną 
oczyszczalni Pękosławice. Alternatywnie będą rozwaŜane moŜliwości budowy 
lokalnych, przyzagrodowych oczyszczalni. O wyborze sposobu kanalizacji zdecydują 
czynniki ekonomiczne.  
 
Samorząd gminy deklaruje wspieranie inicjatyw lokalnych (dziedzictwa kulturowego 
oraz odnowy wsi) według zgłoszonych potrzeb. Wartość dofinansowania określa się 
na ok. 50 tys. w latach 2006-2007. 
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V. Powiązanie projektu/ów z innymi działaniami realizowanymi na 
terenie Gminy i Powiatu 

Zaplanowane projekty drogowe są świadomie rozłoŜone na terenie całej Gminy, 
jednak w tych miejscach, w których modernizacja drogi otworzy nowe tereny na 
inwestycje czy turystykę (np. w północnej części Gminy w okolicach budowanego 
Zbiornika „Wióry” ). Z uwagi na uwarunkowania sieci komunikacyjnej na terenie 
objętym niniejszym dokumentem, Gmina Waśniów zamierza realizować zarówno 
projekty modernizacji dróg gminnych, jak i współuczestniczyć finansowo (na mocy 
porozumienia z powiatem ostrowieckim) w modernizacji dróg powiatowych, które 
spełniają waŜniejszą funkcję komunikacyjną dla mieszkańców Gminy i ją 
odwiedzających. 

Projekty te powiązane są równieŜ z przebiegającą w tym obszarze drogą 
wojewódzką nr 751 (dofinansowanie infrastruktury tej drogi przez Gminę Waśniów). 
Realizowane projekty ułatwią takŜe dostęp do Gminy Waśniów z sąsiednich gmin i 
innych części regionu. 

Stworzenie sieci dróg wysokiej jakości ma na względzie wspomaganie rozwoju 
przedsiębiorczości i turystki na terenie Gminy Waśniów. Chcąc być dobrym 
partnerem regionalnym, dla tych, którzy chcą na tych obszarach inwestować Gmina 
Waśniów musi realizować projekty drogowe.  

Zakładany  jest takŜe duŜy wysiłek partnerów społecznych i instytucjonalnych w 
działaniach zdefiniowanych jako przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, 
poniewaŜ zjawiska bezrobocia i patologii społecznych powszechnie uwaŜane są 
przez wszystkich (tzn. administrację publiczną, sektor pozarządowy, przedsiębiorców 
i przeciętnych mieszkańców) za główne problemy rozwojowe Gminy (obok 
niedostatecznie rozwiniętej infrastruktury technicznej). Wszelkie działania Gminy i 
ww. instytucji, które zamierzamy realizować poprzez środki finansowe Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS) nie będą efektywne, jeśli zadania inwestycyjne 
dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach 
ZPORR) nie będą realizowane. 

Dla właściwej ochrony środowiska w Gminie Waśniów koniecznym jest skorelowanie 
działań samorządu gminnego z działaniami podmiotów prywatnych. Efekty Planu 
Rozwoju Lokalnego zostaną wzmocnione przez szereg partnerstw publiczno-
prywatnych w powyŜszym zakresie. 

W sytuacji średniego poziomu usług publicznych i zwiększającej się stopy bezrobocia 
uzasadniony jest wysiłek skierowany na utrzymanie standardu placówek Gminy. 
NaleŜy je traktować m.in. jako miejsca pracy. Powinno się dąŜyć do merytorycznie 
wysokiej jakości opisywanych usług. 

 
Strategia ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy Waśniów 
 
Przedstawione w niniejszym dokumencie do realizacji zadania i projekty są 
powiązane i zgodne z przyjętą w 200 r. Strategią ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy 
Waśniów. Wpisują się w jej cel główny nr I (ZrównowaŜony rozwój ochrony  
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środowiska przyrodniczego i kulturowego), cele szczegółowe (Aktywna ochrona 
środowiska przyrodniczego kulturowego, Zlikwidowanie zapóźnień w realizacji 
inwestycji poprawiających stan środowiska). Ponadto zbieŜne są z jej celem głównym 
nr IV ZrównowaŜony rozwój przestrzenny (cel szczegółowy: Pełna i sprawna sieć 
uzbrojenia technicznego gminy). Nawiązują takŜe do jej celu głównego nr II 
(zrównowaŜony rozwój społeczny) w zakresie jego 3. celu szczegółowego (zadania 
nr 1, 2, 3, 4, 5, i 6). 
 
Inne dokumenty strategiczne Gminy Waśniów 
 
Projekty wodociągowe i kanalizacyjne zaproponowane do realizacji w ramach Planu 
Rozwoju Lokalnego wpisują się w załoŜenia gminnego programu ochrony środowiska 
oraz systemu zarządzania środowiskiem w Gminie Waśniów. 
 
Strategia Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego 
 

Projekty zawarte w niniejszym Planu Rozwoju Lokalnego są powiązane i zgodne ze 
strategicznymi celami strategicznymi i zadaniami rozwojowymi powiatu 
ostrowieckiego określonymi w Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Powiatu 
Ostrowieckiego, nad którą prace zostały zakończone w 2000 r. Dotyczy to w 
szczególności następujących celów strategicznych: 

I Przebudowa rolnictwa i przetwórstwa rolno-spoŜywczego oraz ochrona środowiska 
naturalnego (cel operacyjny: Ochrona środowiska naturalnego i zasobów przyrody) 

III Rozwój infrastruktury technicznej i komunalnej (cel operacyjny: Poprawa jakości 
infrastruktury drogowej) 

IV Promocja powiatu, rozwój sportu i turystyki (cel operacyjny: Budowa i 
modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych), Działalność turystyczna i 
rekreacyjna) 

V Rozwój przedsiębiorczości w miastach i na obszarach wiejskich, modernizacja 
lokalnego przemysłu (cel operacyjny: Promocja i tworzenie dogodnych warunków dla 
inwestorów) 

VI Stworzenie optymalnych warunków dla wzrostu zatrudnienia i sprawnej pomocy 
społecznej  

VII Wzrost jakości i poziomu wykształcenia mieszkańców oraz rozszerzenie oferty 
kulturalnej (cel operacyjny: Stworzenie warunków dla rozwoju kultury w powiecie) 

 
Inne dokumenty strategiczne powiatu ostrowieckiego 

Współfinansowane przez Gminę Waśniów projekty modernizacji i rozbudowy dróg 
powiatowych zgodne są z Koncepcją programową inwestycji drogowych na terenie 
powiatu ostrowieckiego na lata 2001 – 2006. 
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Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 
 

Zadania i projekty zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego są zgodne najwaŜniejszymi 
priorytetami przyjętej Uchwałą nr XIV/225/2000 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dn. 30 VI 2000 r. Strategii Rozwoju Województwa 
Świętokrzyskiego. Dotyczy to w szczególności Priorytetu 2 (Ochrona i racjonalne 
wykorzystanie zasobów przyrody i dóbr kultury), Priorytetu 3 (Rozwój systemów 
infrastruktury technicznej), Priorytetu 4 (Aktywizacja rolnictwa i wielofunkcyjny rozwój 
obszarów wiejskich) oraz Priorytetu 5 (Przyspieszenie urbanizacji oraz  
restrukturyzacji wzrostu innowacyjności województwa). 

Projekty wodociągowe i kanalizacyjne wpisują się w priorytet 2 i 3 Strategii. 

Projekty drogowe wpisują się przed wszystkim w program nr 55 Strategii (Rozwój 
sieci dróg powiatowych i gminnych) zadania „Podnoszenie standardów i stworzenie 
silnego układu komunikacyjnego stymulującego rozwój regionu” w ramach Priorytetu 
3. Nawiązują takŜe do programu nr 71 dotyczącego rozwoju układów 
komunikacyjnych na obszarach wiejskich w ramach strategicznego zadania 
„Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich umoŜliwiający przechodzenie ludności 
wiejskich do zawodów pozarolnicznych Priorytetu 4 (otwarcie terenów inwestycyjnych 
i dla ruchu turystycznego w powiecie o przewadze ludności wiejskiej) oraz do 
pośrednio do programu nr 84 „Tworzenie warunków dla wspierania inwestorów 
realizujących przedsięwzięcia rozwojowe w ramach zadania „Tworzenie warunków 
sprzyjających aktywizowaniu przedsiębiorczości jako pierwszoplanowego czynnika 
urbanizacji województwa” Priorytetu 5 dokumentu. 

Projekty z zakresu infrastruktury kulturalnej i turystycznej zgodne są programami 
podporządkowanymi zadaniu „Ochrona dziedzictwa kulturowego. Tworzenie 
warunków rozwoju kultury, turystyki, sportu i rekreacji” Priorytetu 2, w szczególności 
programu nr 47 dotyczącego budowy i modernizacji infrastruktury do uprawiania 
róŜnych form turystyki. 
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VI. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć planu 

Oczekiwane przez Gminę wskaźniki osiągnięć planu słuŜą zmierzeniu osiągnięcia 
celów szczegółowych zdefiniowanych w dokumencie pt. Uzupełnienie 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (priorytet 3, 
działania 3.1 oraz 3.2).  

Głównym celem działania 3.1 jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i 
ekonomicznej obszarów wiejskich (obszary wiejskie to obszary usytuowane poza 
granicami administracyjnymi miast) i małych miast do 20 tys. mieszkańców. 
Dodatkowo określone są następujące cele szczegółowe działania: 

- wzrost mobilności zawodowej mieszkańców wsi i małych miast 

- tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej. 

Głównym celem działania 3.2 jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i 
ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych. 

Do pomiaru tychŜe szczegółowych celów słuŜą wskaźniki produktu i rezultatu, 
mierzące natychmiastowe efekty dotyczące bezpośrednich beneficjentów 
finansowanych działań. 

W przypadku zaplanowanych przez Gminę Waśniów projektów zadań inwestycyjnych 
i remontowych są to „oczekiwane rezultaty” wpisane w tabelach i zestawieniach: 
Planowane projekty inwestycyjne i remontowe  w latach 2004 – 2006 oraz w latach 
2007 – 2013 w rozdziale IV. Realizacja zadań i projektów.  

Z niniejszego planu jedynie zaplanowane inwestycje wodociągowe, kanalizacyjne, 
drogowe oraz w zakresie infrastruktury turystycznej i kulturalnej wpisują się w obszar 
poszukiwania dofinansowania z funduszy strukturalnych z Działania 3.1. i Działania 
3.2 (pozostałe dotyczące infrastruktury głównie szkolnej i zdrowotnej z działania 3.5), 
dlatego zanalizowane zostały wskaźniki monitorowania tychŜe inwestycji, które 
zostały przedstawione poniŜej: 
 
Wskaźniki produktu:  

- Długość zbudowanej w latach 2004 – 2006 sieci wodociągowej w km wraz z 
ilością przyłączy (zostaną oszacowane w trakcie realizacji planu). 

- Długość zbudowanej w latach 2007 – 2013 sieci wodociągowej w km wraz z 
ilością przyłączy (zostaną oszacowane w trakcie realizacji planu). 

- Długość zbudowanej w latach 2004 – 2006 sieci kanalizacyjnej w km wraz z 
ilością przyłączy (zostaną oszacowane w trakcie realizacji planu). 

- Długość zbudowanej w latach 2007 – 2013 sieci kanalizacyjnej w km wraz z 
ilością przyłączy (zostaną oszacowane w trakcie realizacji planu). 

- Długość przebudowanych odcinków dróg w latach 2004 – 2013 w km (łącznie 
41 km dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich). 
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Wskaźniki rezultatów: 

- Zwiększenie stopnia zwodociągowania i skanalizowania Gminy (zostanie 
oszacowane w trakcie realizacji planu). 

- Powiększenie powierzchni terenów inwestycyjnych (zostanie oszacowane w 
trakcie realizacji planu). 

- Istotna likwidacja barier rozwojowych w szeregu miejscowościach Gminy. 
- Skrócenie czasu przejazdów poprzez modernizację nawierzchni dróg. 

Wskaźniki oddziaływania: 
- Powstanie nowych podmiotów gospodarczych. 
- Utrzymanie istniejących podmiotów gospodarczych. 
- Powstanie nowych gospodarstw agroturystycznych. 
- Tworzenie się nowych miejsc pracy poza rolnictwem – dywersyfikacja 

działalności gospodarczej na terenach rolnych. 
- Zwiększenie ruchu turystycznego w Gminie Waśniów. 
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VII. Plan finansowy zadań w latach 2005-2006 oraz załoŜenia na lata 
2007-2013 

 

Realizacja projektów i zadań określonych w Programie Rozwoju Lokalnego 
wymagać będzie wydatkowania w latach 2005-2006 kwoty 8 350 000 zł. W 
porównaniu do wielkości budŜetu gminy oznacza to, Ŝe w okresie najbliŜszych dwóch 
lat suma tych wydatków stanowić będzie ponad 75% dochodów rocznych (w 
odniesieniu do budŜetu 2004 roku). 

ZwaŜywszy na strukturę wydatków budŜetowych gminy, w której tzw. „sztywne” 
wydatki bieŜące stanowią w 2004 ponad 90% budŜetu, sfinansowanie zadań, ujętych 
w Programie, moŜliwe będzie jedynie pod warunkiem uzyskania znaczącego 
wsparcia z zewnątrz. 

Zakłada się, iŜ finansowanie projektów w okresie 2005-2006 odbywać się 
będzie z następujących źródeł: 

 

1. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU KOMUNIKACJI 
DROGOWEJ 

 Program Operacyjny:  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju 
Regionalnego (ZPORR) 

Dziedzina interwencji: 3  Infrastruktura podstawowa 

     31  Infrastruktura transportowa 

     312  Drogi 

 

Kwota w zł Źródła finansowania Planu Rozwoju 
Lokalnego 2005 r. 2006 r. 

BudŜet JST (gmina – 15%) 136 500 48 000 

BudŜet Państwa (10%) 91 000 32 000 

Środki Prywatne   

Środki UE (ZPORR) 682 500 240 000 

Inne środki (fundusze celowe)   

Razem 910 000 320 000 

Źródło: Opracowanie własne 
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2. BUDOWA LUB MODERNIZACJA URZĄDZEŃ ZAOPATRZENIA W 
WODĘ I POBORU WODY  

Program Operacyjny:  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju 
Regionalnego (ZPORR) 

Dziedzina interwencji: 3.1.  Obszary Wiejskie Infrastruktura podstawowa 

      sieci wodociągowe 

 

Kwota w zł Źródła finansowania Planu Rozwoju 
Lokalnego 2005 r. 2006 r. 

BudŜet JST (gmina – 15%) 390 000 300 000 

BudŜet Państwa (10%) 260 000 200 000 

Środki Prywatne   

Środki UE (ZPORR) 1950 000 1 500 000 

Inne środki (fundusze celowe)   

Razem 2 600 000 2 000 000 

Źródło: Opracowanie własne 

 

3. BUDOWA LUB MODERNIZACJA URZĄDZEŃ DO ODPROWADZANIA I 
OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW  

Program Operacyjny:  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju 
Regionalnego (ZPORR) 

Dziedzina interwencji: 3.1.  Obszary Wiejskie Infrastruktura podstawowa 

      sieci kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków 

 

Kwota w zł Źródła finansowania Planu Rozwoju 
Lokalnego 2005 r. 2006 r. 

BudŜet JST (gmina – 15%) 195 000  

BudŜet Państwa (10%) 130 000  

Środki Prywatne   

Środki UE (ZPORR) 975 000  

Inne środki (fundusze celowe)   

Razem 1 300 000  

Źródło: Opracowanie własne 
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4. INWESTOWANIE W ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PODSTAWOWEJ 

 Program Operacyjny:   Zintegrowany Program Operacyjny  
 Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 

Dziedzina interwencji: 3  Infrastruktura podstawowa 

     35  Lokalna infrastruktura społeczna 

351   Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa 

 

Kwota w zł Źródła finansowania Planu Rozwoju 
Lokalnego 2005 r. 2006 r. 

BudŜet JST (gmina – 15%)  159 000 

BudŜet Państwa (10%)  106 000 

Środki Prywatne   

Środki UE (ZPORR)  795 000 

Inne środki (fundusze celowe)   

Razem  1 060 000 

Źródło: Opracowanie własne 

 

5. INWESTOWANIE W ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PODSTAWOWEJ 

 Program Operacyjny:  Zintegrowany Program Operacyjny  
 Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 

Dziedzina interwencji: 3  Infrastruktura podstawowa 

     35  Planowanie przestrzenne i odbudowa 

352   Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia 

 

Kwota w zł Źródła finansowania Planu Rozwoju 
Lokalnego 2005 r. 2006 r. 

BudŜet JST (gmina – 15%) 7 500 4 500 

BudŜet Państwa (10%) 5 000 3 000 

Środki Prywatne   

Środki UE (ZPORR) 37 500 22 500 

Inne środki (fundusze celowe)   

Razem 50 000 30 000 

Źródło: Opracowanie własne 
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Plan finansowania projektów i zadań inwestycyjnych w latach 2005-2006 
zawarty jest w Arkuszu Nr 1. 

Plan finansowania projektów i zadań inwestycyjnych w latach 2007-2013 
zawarty jest w Arkuszu Nr 2. 

 

 

 

 Sytuacja finansowa beneficjenta  

 

Na 2004 rok  - według Uchwały Rady Gminy z dnia 29.03.2004 – plan 
dochodów ogółem zamyka się kwotą 10 916 017 zł, plan wydatków ogółem wynosi 
13 373 031 zł, z czego wydatki inwestycyjne planowane są w kwocie łącznej 6 255 
622 zł, co stanowi 46,77% planowanych wydatków ogółem. Planowane jest 
zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 828 500 zł  na 
pokrycie planowanych rozchodów budŜetu. 

Stan zadłuŜenia Gminy Waśniów z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek na 
dzień 1 stycznia 2004 roku wynosił 0  zł, prognozowany stan długu na dzień 31 
grudnia 2004 roku wyniesie 1 952 500 zł, co stanowi 17,89% planowanych 
dochodów budŜetu na 2004 rok. 

 

2. Prognoza budŜetu i wydatków na lata 2004-2013  

 

Wykonanie długookresowej prognozy budŜetu uzasadnia potrzeba odpowiedzi 
na pytanie: czy gmina będzie w stanie we wszystkich latach, objętych Planem 
Rozwoju Lokalnego, zapewnić udział środków własnych w finansowaniu 
planowanych projektów i zadań inwestycyjnych przy jednoczesnym zachowaniu 
poziomu finansowania bieŜących wydatków oraz obsługi zadłuŜenia. 

Prognozę budŜetu - obejmującą dochody, wydatki (w tym wydatki inwestycyjne 
na poziomie wynikającym z planu finansowania projektów i zadań zawartych w 
Arkuszach Nr 1 i Nr 2) przychody i rozchody oraz stan wolnych środków i poziom 
zadłuŜenia na koniec kaŜdego roku - przedstawiono w Arkuszu Nr 3 w postaci 3 
scenariuszy.  

W Arkuszu 3.1.  przedstawiono Scenariusz I, którego załoŜeniami są: 

− W Ŝadnym z prognozowanych lat budŜetowych nie jest notowany deficyt 

− Wydatki inwestycyjne na poziomie środków własnych w finansowaniu 
planowanych zadań inwestycyjnych powiększone prognozie ewentualne uzyskane 
nadwyŜki budŜetowe. 

− Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2004 w pięciu rocznych 
równych ratach 
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− W miarę potrzeb gmina finansuje się kredytem krótkoterminowym, udzielone 
poręczenia utrzymywane są na stałym poziomie 300 000 zł 

Przy spełnieniu tych załoŜeń gmina uzyskuje spadający wskaźnik zadłuŜenia z 
19,37% w 2005 do 3,26% w 2013, wskaźnik obsługi zadłuŜenia takŜe spada od 
5,38% w 2005 do 3,97% w 2009, począwszy od 2010 wynosi 0%,  

 

W Arkuszu 3.2.  przedstawiono Scenariusz II, którego załoŜeniami są: 

− Wydatki inwestycyjne w postaci środków własnych koniecznych w 
finansowaniu planowanych zadań inwestycyjnych zostają przyspieszone; i tak 
w 2005 roku przedstawiono kwotę planowanych wydatków z lat 2005-2006, w 
2006 z lat 2007-2008, w 2007 z lat 2009-2010, a w 2008 z lat 2011-2013 

− Nie przedstawiono w Scenariuszu innych wydatków inwestycyjnych 

− Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2004 w pięciu 
rocznych równych ratach 

− W miarę potrzeb gmina finansuje się kredytem krótkoterminowym, który 
jest spłacany w roku budŜetowym, w którym występują wolne środki, udzielone 
poręczenia utrzymywane są na stałym poziomie 300 000 zł 

Przy spełnieniu tych załoŜeń gmina utrzymuje bezpieczną wysokość wskaźnika 
zadłuŜenia, który przyjmuje najwyŜsze wartości w latach 2005-2006: 25,34%  i 
24,41%, następnie szybko spada, a od 2010 jedynym zadłuŜeniem gminy są 
udzielone poręczenia, najwyŜsza wartość wskaźnika obsługi zadłuŜenia to  8,04% w 
2007, począwszy od 2011 wynosi on 0%. Deficyt budŜetowy występuje jedynie w 
2005 roku, a jego relacja do dochodów wynosi 2%. 

 

W Arkuszu 3.3.  przedstawiono Scenariusz III, którego załoŜeniami są: 

− Podwojenie wysokości wydatków inwestycyjnych w postaci środków 
własnych koniecznych w finansowaniu planowanych zadań inwestycyjnych. 
Poprzez większy udział własny (30%) bądź teŜ poprzez realizację inwestycji 
nie objętych współfinansowaniem przez UE. 

− Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2004 w pięciu 
rocznych równych ratach 

− W miarę potrzeb gmina finansuje się kredytem krótkoterminowym, który 
jest spłacany w roku budŜetowym, w którym występują wolne środki, udzielone 
poręczenia utrzymywane są na stałym poziomie 300 000 zł 

Przy spełnieniu tych załoŜeń gmina utrzymuje bezpieczną wysokość wskaźnika 
zadłuŜenia, który przyjmuje przez cały prognozowany okres wartości około 30%,  
wskaźnik obsługi zadłuŜenia spada z około 6% do 2% w 2011, naleŜy jednak zwrócić 
uwagę, iŜ od tego roku nie występuje redukcja zadłuŜenia.  NadwyŜka budŜetowa 
występuje tylko w latach 2008-2010, najwyŜszy wskaźnik relacji deficytu do 
dochodów w 2007 wynosi 6,51%.  



                             PLAN ROZWOJU LOKALNEGO   

opracowanie: Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Bodzentyńska 44A, 25-308 Kielce,
 tel. (41) 343-00-38, 344-77-62, 344-41-60  fax. (41) 344-77-62, 344-41-60 wew. 28                                                                                  

e-mail:  centrum@frdl.kielce.pl 

 

80 

 

W zaleŜności od potrzeb oraz zmieniających się warunków otoczenia moŜliwe 
jest zastosowanie scenariusza „mieszanego”, uwzględniającego poszczególne 
elementy z przedstawionych scenariuszy. 

Realizacja kaŜdego ze scenariuszy wymagać będzie rygorystycznej kontroli 
kosztów, szczególnie w zakresie wydatków bieŜących oraz efektywnego zarządzania 
długiem. 
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VIII. System wdraŜania 
 

System wdraŜania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Waśniów będzie skuteczny, 
poniewaŜ na etapie jego tworzenia był on konsultowany z mieszkańcami Gminy. 
Zatwierdzenie dokumentu w formie uchwały nadaje Planowi Rozwoju Lokalnego 
rangę oficjalnego dokumentu będącego podstawą do polityki inwestycyjnej na 
najbliŜsze lata. 

Głównym inicjatorem i oraz wykonawcą Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Waśniów 
jest Wójt Gminy. Jako organ wykonawczy powiatu w rozumieniu ustawy o 
samorządzie gminnym przyjmie zarządzenie, które określi sposób wykonania 
uchwały zatwierdzającej Plan Rozwoju Lokalnego. Zarządzenie szczegółowo określi 
zadania do wypełnienia, sposób i termin realizacji, komórki organizacyjne Urzędu 
Gminy oraz gminne jednostki organizacyjne i osoby prawne bezpośrednio 
odpowiedzialne za ich wykonanie oraz podmioty nadzorujące. Tak określone 
kompetencje dotyczyć będą: przygotowania dokumentacji technicznej, uzgodnień 
pozwoleń na budowę, przygotowanie i składanie wniosków aplikacyjnych o środki 
pomocowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, wyłonienie wykonawców na 
podstawie ustawy prawo zamówień publicznych w drodze przetargu 
nieograniczonego, nadzór nad wykonawcą robót (inspektor nadzoru), odbiór 
końcowy inwestycji, raportowanie częściowe i końcowe. 
 
Przedmiotowe zarządzenie opierać będzie się tez na następujących wytycznych: 

Przedstawione w Planie Rozwoju Lokalnego: 

• planowane projekty i zadania inwestycyjne do realizacji na lata 2004 – 2006 
oraz na lata 2007 – 2013, a takŜe 

• plan finansowy realizacji inwestycji na lata 2004 - 2006 przez Gminę Waśniów, 
który szczegółowo określa zadania oraz sposoby ich finansowania - 
zabezpieczenie środków z budŜetu Gminy czy funduszy strukturalnych UE 

początkują zmianę podejścia do planowania w powiecie w szczególności w 
planowaniu inwestycyjnym i finansowym. 

Wśród najwaŜniejszych korzyści jakie powiat odniesie wykorzystując wdroŜenie 
Planu Rozwoju Lokalnego znajdują się: 

• moŜliwość lepszego i wcześniejszego przygotowania poszczególnych 
inwestycji do realizacji oraz optymalizacja źródeł finansowania; 

• ocena wpływu inwestycji na budŜet Gminy po jej zrealizowaniu; 

• wydłuŜenie horyzontu planowania i uszczegółowienie finansowej strony planu 
inwestycyjnego oraz analiza moŜliwości finansowych Gminy. 

WdraŜanie poszczególnych inwestycji z planu odbywać się będzie wg schematów: 
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I. Inwestycje infrastrukturalne: 
 

 
Ogłoszenie przetargu w oparciu o 

ustawę o zamówieniach 
publicznych: 

Wójt Gminy (właściwa komórka 
organizacyjna UG) 

 
 

 
 

 
Nadzór na inwestycją – właściwa 

komórka organizacyjna UG 
 

 
 
     
     
  
 
 
 

 
Wykonawca – firma 

wyłoniona w przetargu 
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II. Inwestycje w placówkach i jednostkach organizacyjnych Gminy: 
 

Ogłoszenie przetargu w oparciu o 
ustawę o zamówieniach 

publicznych: 
Wójt Gminy 

(właściwa gminna jednostka 
organizacyjna albo osoba 

prawna) 
 

 
 

 
Nadzór na inwestycją – placówka 

lub jednostka organizacyjna 
Gminy, w której następuje 

realizacja zadania 
 

 
 
     
     
  
 
 

 
 

 

Wykonawca – firma 
wyłoniona w przetargu 
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IX. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej 
 

1) System monitorowania i oceny planu rozwoju lokalnego 

Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu 
zaawansowania projektu i jego zgodności z postawionymi załoŜeniami. Istotą 
monitorowania jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało i nie zostało 
zrobione. Jest nią takŜe modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby 
efektywnie kojarzyć je z innymi przedsięwzięciami realizowanymi na obszarze 
Gminy. 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Waśniów będzie monitorowany w sposób 
ciągły i regularny, z określonymi odstępami czasowymi. Pomiar wskaźników 
planu będzie przebiegał systematycznie – corocznie. Dane będą pochodziły 
głównie ze źródeł własnych (komórki organizacyjne Urzędu Gminy, gminne 
jednostki organizacyjne i osoby prawne). Wskaźniki produktów będą głównie 
określane w oparciu o protokoły odbioru robót. Natomiast źródłem informacji 
dla wskaźników rezultatów i oddziaływania będą dane Urzędu Gminy, 
Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, dane urzędów 
statystycznych i Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.  

Prowadzone będą takŜe badania, ankiety, sondaŜe wśród mieszkańców 
Gminy, mające odpowiedzieć na pytania związane z poprawą sytuacji 
społeczno-ekonomicznej powiatu i indywidualnych rodzin. 

Organami powiatu odpowiedzialnymi za monitorowanie i ocenę realizacji planu 
są: 

a. Rada Gminy; 

b. Komisja ds. Infrastruktury 

c. Wójt Gminy; 

d. Zespół koordynujący ds. Planu Rozwoju Lokalnego. 

 

Uchwałą Rady Gminy Waśniów rozszerzone zostaną zadania Komisji ds. 
Infrastruktury Rady Gminy, o następujące działania: 

• monitorowanie realizacji planu; 

• składanie propozycji zmian w planie; 

• opiniowanie okresowych ocen realizacji planu; 

• współpraca z Gminnym Zespołem ds. Planu Rozwoju Lokalnego; 

• konsultacje z partnerami społeczno – gospodarczymi regionu. 

Komisja składa się z wyznaczonych przez Radę Gminy radnych.  

W posiedzeniach Komisji udział będą mogli brać przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego (z Komitetu Sterującego) i Urzędu Wojewódzkiego (z Komitetu  
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Monitorującego), członkowie Gminnego Zespołu ds. Planu Rozwoju Lokalnego 
oraz niezaleŜni eksperci. 

Zespół koordynujący ds. Plan Rozwoju Lokalnego powołany został Zarządzeniem 
Wójta Gminy, a jego zadaniami są: 

• opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego; 

• monitorowanie i nadzór nad realizacją planu; 

• przygotowywanie propozycji zmian w planie; 

• przygotowywanie okresowych ocen realizacji planu. 

Monitorowanie realizacji planu odbywać się będzie  na podstawie sprawozdań 
budŜetowych i finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz innych 
dokumentów przedkładanych Komisji na jej Ŝądanie. 

 

2) Ocena realizacji planu  

• pod względem finansowym odbywać się będzie na podstawie sprawozdań 
kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania planu wydatków; 

• pod względem merytorycznym na podstawie sprawozdań dyrektorów 
jednostek, opinii kierowników komunalnych jednostek organizacyjnych i osób 
prawnych, partnerów społecznych, badań, ankiet i sondaŜy 
przeprowadzanych wśród mieszkańców oraz zleconych badań 
wyspecjalizowanym instytucjom. 

Ocena planu rozwoju lokalnego dokonywana będzie  kaŜdorazowo po 
zakończonym roku budŜetowym na absolutoryjnej sesji Rady Gminy . 

Plan Rozwoju Lokalnego uwzględnia oczywiście moŜliwość jego uzupełnienia o 
kolejne zadania i projekty wynikające bezpośrednio ze zmian w programach 
operacyjnych. 

 

3) Współpraca pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami 
pozarządowymi 

Współpraca pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi przy realizacji załoŜeń 
Planu Rozwoju Lokalnego odbywać się moŜe na podstawie corocznie 
aktualizowanego „Programu współpracy Gminy Waśniów z organizacjami 
pozarządowymi” w celach: 

• programowania i realizacji regionalnej polityki ekorozwoju, 

• tworzenia warunków do rozwoju turystyki w szczególności poprzez 
polepszanie i rozwój infrastruktury turystycznej, promocję turystyki, 
pozyskiwanie inwestorów, monitoring ruchu turystycznego, 
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• informowania społeczności lokalnych o idei integracji europejskiej oraz 
o strukturze i funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

• pozyskiwania i wykorzystywania środków pomocowych Unii 
Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji 
finansowych, 

• podejmowania działań organizacyjnych i inwestycyjnych mających na 
celu zrównowaŜony rozwój Gminy Waśniów, poprawę warunków Ŝycia 
jego mieszkańców oraz rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy, 

• inspirowania i podejmowania wspólnych inicjatyw słuŜących społeczno-
gospodarczemu rozwojowi samorządów oraz mających wpływ na 
rozwój społeczności lokalnej, 

• realizacji innych przedsięwzięć promujących ideę samorządności i 
integracji europejskiej. 

 

Współpraca pomiędzy Gminą a sektorem publicznym i prywatnym oraz 
organizacjami pozarządowymi w celu realizacji planu odbywać się będzie:  

• poprzez inicjowanie okresowych spotkań z sołtysami, rada sołeckimi, 
przedstawicielami organizacji przedsiębiorców i innych organizacji 
mających wpływ na rozwój Gminy; 

• poprzez przepływ informacji z sesji Rady Gminy; 

• przyjmowanie przez Wójta Gminy postulatów z zakresie aktualizacji i 
uzupełnienia Planu składanych przez radnych gminy, sołtysów i rady 
sołeckie, organizacje pozarządowe, nieformalne grupy mieszkańców, 
przedsiębiorców, komunalne jednostki organizacyjne oraz komunalne 
osoby prawne. 

 

4) Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego 

 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Waśniów był na etapie tworzenia szeroko 
konsultowany z mieszkańcami Gminy za pośrednictwem lokalnej prasy, ankiet 
głównych problemów oraz warsztatów rozwoju lokalnego. Wobec tego opinia 
publiczna jest poinformowana o celach, załoŜeniach i kierunkach rozwoju przyjętych 
w dokumencie. 

Wśród mieszkańców obserwuje się świadomość niedostatecznego wyposaŜenia 
Gminy w podstawową infrastrukturę społeczną i techniczną oraz przekonanie, Ŝe jej 
brak stanowi główny powód ograniczenia rozwoju Gminy Waśniów. Równie 
powszechnie akceptowane w świadomości społecznej jest przekonanie o 
niedostatecznym rozwoju bazy turystycznej i usług turystycznych w Gminie. 
Mieszkańcy upatrują w turystyce seanse na tworzenie nowych miejsc pracy dla 
zamieszkujących teren Gminy. 



                             PLAN ROZWOJU LOKALNEGO   

opracowanie: Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Bodzentyńska 44A, 25-308 Kielce,
 tel. (41) 343-00-38, 344-77-62, 344-41-60  fax. (41) 344-77-62, 344-41-60 wew. 28                                                                                  

e-mail:  centrum@frdl.kielce.pl 
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W związku z tym zadania przyjęte do realizacji mają szeroką akceptację i poparcie 
lokalnej społeczności jako działania zmierzające do rozwiązania kluczowych 
problemów. 

Mieszkańcy Gminy nadal będą starannie informowani przez władze Gminy o 
przebiegu realizacji Planu. Ich opinia będzie uwzględniania przy jego ewentualnych 
korektach. 

Public Relations planu rozwoju lokalnego odbywać się poprzez: 

a. Strony internetowe Gminy – zamieszczenie planu oraz jego 
aktualizacja;  

b. Działania informacyjno – promocyjne słuŜb informacyjno-prasowych 
Urzędu Gminy Waśniów; 

c. Współpracę z redakcjami lokalnych mediów – przekazywanie za ich 
pośrednictwem waŜnych informacji dotyczących bieŜącego 
funkcjonowania samorządu i jednostek Gminy w tym realizację zadań 
inwestycyjnych i remontowych; 

d. Prowadzenie własnej działalności wydawniczo -  promocyjnej w formie 
róŜnego rodzaju wydawnictw ksiąŜkowych dotyczących Gminy, w tym 
realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych. 

e. Wizualizacja – standardowe oznaczanie obiektów, wydawnictw i 
wystrojów upowszechniające wiedzę o efektach planu. 

 
 


