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WSTĘP 

 

Strategia rozwoju jest dokumentem planistycznym, mającym podnieść jakość życia 

mieszkańców i przyczynić się do lepszego gospodarowania środkami publicznymi. 

Strategia powinna zawierać: diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej, cele strategiczne 

polityki rozwoju i kierunki działań podejmowane przez samorząd dla osiągnięcia celów 

strategicznych polityki rozwoju. Ponadto, musi uwzględniać cele średniookresowej 

strategii rozwoju kraju, krajowej strategii rozwoju regionalnego, a także odpowiednich 

strategii ponadregionalnych oraz musi być spójna z planem zagospodarowania 

przestrzennego gminy. 

Konieczność opracowania strategii wynika z: 

- potrzeby wskazania podstawy ubiegania się o środki finansowe pochodzące ze źródeł 

zewnętrznych (np. środki Unii Europejskiej i innych instytucji wspierających rozwój 

lokalny), 

- konieczności optymalnego wydatkowania środków publicznych na rozwój, 

- konieczności wyznaczenia jednolitego drogowskazu, kierunku rozwoju. 

Opracowana strategia rozwoju obejmuje wieloletni horyzont czasowy i dlatego 

powinna być aktualizowana. Wynika to z konieczności dostosowania strategii do 

zmieniających się warunków otoczenia, a także do wprowadzonych zmian  

w narodowym planie rozwoju, w narodowych strategiach rozwoju (np. transportu, 

rozwoju regionalnego, kultury itp.) czy w innych dokumentach ponadlokalnych. 

Podczas formułowania strategii poszczególne jednostki samorządu terytorialnego 

korzystają z pomocy bądź konsultacji ekspertów, mieszkańców i innych interesariuszy.  

W formułowaniu strategii wykształciły się następujące podejścia: 

- eksperckie, 

- społeczne, 

- partycypacyjne. 

Podejście eksperckie polega na zaangażowaniu w tworzenie strategii pracowników 

naukowych, firm doradczych i innych ekspertów zewnętrznych. Stosowanie takiego 

podejścia wiąże się z wieloma wadami, które najczęściej polegają na stosowaniu 

skomplikowanych, często nieczytelnych opisów przedsięwzięć; stosowaniu technicznego, 

często niezrozumiałego języka; traktowaniu strategii w ściśle naukowy, akademicki 

sposób oderwany od rzeczywistych problemów gminy; trudnościach z porozumieniem 
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się z lokalną społecznością i tym samym z przekonaniem mieszkańców do celów strategii, 

co skutkować będzie brakiem ich utożsamiania się z celami strategicznymi. 

Podejście społeczne w tworzeniu strategii z jednej strony eliminuje wady podejścia 

eksperckiego, co można zaliczyć na plus strategii tworzonych przez lokalnych liderów, ale 

z drugiej pojawiają się inne przeszkody i wady, do których zalicza się: 

- brak pełnej znajomości zjawisk, procesów i trendów dotyczących środowiska     

     gospodarczego i politycznego w skali: wojewódzkiej, krajowej i światowej, które    

     mogą wpływać na podjęcie pewnych programów rozwojowych lub zaniechanie ich  

     opracowywania i stosowania, 

- brak możliwości skonfrontowania założeń strategii z doświadczeniem innych  

     samorządów w celu uniknięcia popełnionych przez nich błędów lub skorzystania  

     z gotowych doświadczeń, 

- brak profesjonalnych narzędzi prawnych, finansowych i technicznych opisujących  

    rzeczywistość i wizję przyszłości, np. formułowania nowych struktur organizacyjnych,  

    redakcji dokumentów, sporządzania bilansów i wieloletnich analiz finansowych, 

- brak rzeczowych i obiektywnych opracowań popartych argumentami za i przeciw,  

   wraz z kalkulacją korzyści i strat, 

- niebezpieczeństwo opracowania chaotycznej strategii o wzajemnie wykluczających się  

   celach. 

Podejście partycypacyjne to podejście mieszane, polegające na połączeniu podejść 

eksperckiego ze społecznym. Stosuje się go w celu niwelowania wad i wykorzystania zalet 

zarówno podejścia społecznego, jak i eksperckiego. Tworzenie strategii przez 

uspołecznienie procesu planowania rozwoju jednostki samorządu terytorialnego jest 

czasochłonne, z uwagi na szerokie gremium uczestników i różne, często sprzeczne, 

interesy poszczególnych grup. Obecnie jest ono bardzo często stosowane, ponieważ 

charakteryzuje się następującymi zaletami: 

- dużym stopniem akceptowalności ustaleń strategii rozwoju zarówno przez władze  

   gminy, jak i mieszkańców, 

- dobrą jakością opracowanego dokumentu (strategii rozwoju), 

- wysoką zgodnością ustaleń strategii rozwoju z możliwościami (np. finansowymi) jej  

   wykonania, 

- dużym prawdopodobieństwem ciągłości realizacji ustaleń strategii rozwoju przez  

   kolejne władze gminy. 
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Proces formułowania strategii rozwoju obejmuje wiele etapów. Poszczególni 

badacze tego problemu ustalają kolejność etapów składających się na procedurę 

formułowania strategii. Każde prezentowane podejście zawiera wiele elementów 

wspólnych, powtarzających się w innych podejściach, ale pomiędzy badaczami występują 

również pewne różnice w tym zakresie. 

Wyróżnia się cztery etapy procesu formułowania strategii do których należą: 

- rozpoczęcie procedury, 

- przygotowanie diagnozy prospektywnej, 

- hierarchiczna struktura celów i zadań strategicznych, 

- projekty realizacyjne (wdrożeniowe) zadań strategicznych. 

Rozpoczęcie procedury formułowania strategii uzależnione jest od decyzji władz 

lokalnych w tym zakresie. W ramach tego etapu należy przygotować warunki i powołać 

zespół odpowiedzialny za opracowanie strategii. 

W etapie drugim konieczne jest zebranie i przeprowadzenie analizy danych  

o gminie oraz dokonanie oceny przebiegu procesów rozwojowych w przeszłości. 

Należy również zidentyfikować słabe i mocne strony gminy oraz określić szanse  

i zagrożenia rozwoju wynikające z otoczenia gminy. 

Na etap trzeci składają się takie działania jak: sformułowanie misji gminy, 

określenie strategicznych celów rozwoju, a następnie określenie celów operacyjnych, 

identyfikacja zadań strategicznych i przeprowadzenie ich hierarchizacji oraz 

opracowanie scenariuszy rozwoju gminy. 

Ostatni, czwarty etap dotyczy działań wdrożeniowych i obejmuje opracowanie 

szczegółowych projektów realizacyjnych, określenie podmiotów, procedury oraz 

monitoringu w procesie wdrażania strategii. Opracowane założenia strategii po 

uprzednim uzgodnieniu, mogą zostać przyjęte przez radę gminy jako dokument 

strategiczny. 

CELE OPRACOWANIA STRATEGII - METODOLOGIA 

Planowanie strategiczne to systematyczne działania, podczas których samorząd 

przewiduje i planuje przyszłość, określa odpowiednie etapy realizacji i realne środki do 

jej osiągnięcia. 

Działania bieżące nie sprzyjają myśleniu długoterminowemu, strategicznemu. Nie 

sprzyja temu również roczna perspektywa budżetu gminy - podstawowego planu 

finansowego i źródła finansowania zadań lokalnych. Stąd wynika konieczność zapisania 
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celów długoterminowych wspólnoty, aby realizując zadania bieżące łatwo było 

rozpoznać, czy służą one realizacji celów długoterminowych. 

Istotnym elementem planowania strategicznego jest osiągnięcie konsensusu 

pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu tak, aby zapisane cele odpowiadały 

oczekiwaniom większości społeczności lokalnej. Ważne jest, by cele były realne  

w założonej, długiej perspektywie czasowej. 

Efektywne planowanie strategiczne posiada trzy cechy: 

1. Pomaga samorządowi sformułować wspólnie akceptowane cele i tak wpływać na 

rozwój społeczno-gospodarczy, by je osiągnąć. 

2. Przedstawia samorządowi cele i zadania rozwoju społeczno - gospodarczego, 

tzn., jakie plany są do zrealizowania, jakie są niezbędne ku temu zasoby, jak 

osiągać założone cele. 

3. W przeciwieństwie do innych metod planistycznych, dobre planowanie 

strategiczne powinno skupiać się na wykonalnych przedsięwzięciach. 

Musi ono zawierać realistyczną ocenę lokalnych zasobów, szans i zagrożeń.  

U podstaw koncepcji zarządzania strategicznego leży następujące założenie: 

przekształcenie długofalowych wizji w rzeczywistość wymaga jasnego wyrażenia tych 

wizji oraz ich zaplanowania. 

Zintegrowane podejście do zarządzania cechują cztery elementy: 

1. wieloletnia perspektywa w planach zadań inwestycyjnych i operacyjnych 

(posiadanie WPF – Wieloletniej Prognozy Finansowej), 

2. kompletność planów realizacyjnych budżetu i wszystkich jednostek 

świadczących usługi dla mieszkańców, niezależnie od ich formy prawnej, 

3. efektywność zarządzania, 

4. uczestnictwo mieszkańców w zarządzaniu gminą poprzez swoich 

reprezentantów. 

Inne warunki skutecznego zarządzania strategicznego to: 

• Odpowiednio wcześnie ustalony cel podejmowania prac planistycznych, który 

powinien być zrozumiały dla wszystkich potencjalnych uczestników. Każdy  

z uczestników może identyfikować się z innym (pośrednim) celem,  

w zależności od funkcji, jaką pełni w strukturach i wspólnocie samorządowej. 

• Jednoznacznie i precyzyjnie określony zakres kompetencji i obowiązków 
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wszystkich osób i jednostek zaangażowanych w prace planistyczne.  

• Stosowne decyzje administracyjne, zasady opracowywania (począwszy od 

sporządzania wniosków aż do uchwalenia planu) i zastosowana terminologia 

powinna być wyjaśniona, opisana i usankcjonowana prawnie. 

• Strategie długofalowe winny być zintegrowane z planami zagospodarowania 

przestrzennego i strategiami branżowymi. 

• Należy zadbać o odpowiednie ramy prawne - nadanie strategii rangi uchwały 

organu stanowiącego. 

• Przyjąć założenie, że skutki wdrożenia będą poddawane monitorowaniu  

w fazie funkcjonowania. Dzięki temu system będzie otwarty na wprowadzanie 

zmian i stopniowe udoskonalenie. 

Należy podkreślić, że planowanie strategiczne stanowi pełny cykl zarządzania,  

w skład, którego wchodzi również etap monitorowania (oceny i wniosków).  

Etap monitorowania powinien wpływać na taką modyfikację planów 

długoterminowych, aby skorygować ewentualne zmiany. Zmieniające się 

uwarunkowania zewnętrzne mogą spowodować konieczność modyfikacji planów. 

Strategia jest narzędziem umożliwiającym zarządzanie jednostką samorządu 

terytorialnego w długim przedziale czasowym. Ze wszystkich narzędzi zarządzania 

strategia posiada najdłuższą perspektywę czasową. Z tego względu inne narzędzia 

zarządzania są ze strategią powiązane w sposób bezpośredni bądź pośredni. Poniższy 

schemat ilustruje powiązania strategii z innymi narzędziami zarządzania. 
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Ryc. 1. Powiązanie dokumentów Gminnych ze Strategią Rozwoju Gminy. 
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                                       Finansowanie zewnętrzne                                                                                 
(Źródło: Opracowanie własne). 

Strategia wyznacza długoterminowe cele stojące przed społecznością lokalną. 

Wdrażana jest przez całą społeczność lokalną, a nie tylko jednostki organizacyjne gminy, 

dla których wskazuje ona drogę do osiągnięcia celów stojących przed społecznością.  

Część zadań może być realizowana przez inne jednostki, w szczególności przez 

organizacje pozarządowe. Inne jednostki mogą być finansowane z budżetu gminy, albo 

też mogą realizować zadania z innych środków. 

Strategia wyznacza cele długoterminowe, natomiast nie definiuje dokładnie szczegółów 

realizacji.  

W przypadku celów wymagających realizacji zadań nieinwestycyjnych, środki na 

realizację tych zadań powinny zostać zaplanowane w budżetach rocznych. Ponieważ 

zadania nieinwestycyjne zwykle nie wymagają tak skomplikowanego planowania jak 

inwestycyjne, zwykle nie jest potrzebny etap pośredni między strategią a budżetem 

Strategia 

 

Wieloletnia Prognoza 

Finansowa 

Budżet 

Zadania 

Inne jednostki 

zewnętrzne 
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rocznym (wykonaniem), bądź jest potrzebny uproszczony etap pośredni w postaci planu 

działania (np. plan działań promocyjnych lub w inny sposób opisany projekt). 

Zadania inwestycyjne wymagają dokładniejszego planowania. Zwykle samo 

przygotowanie inwestycji trwa dłużej niż roczny plan finansowy gminy, czyli budżet. 

Należy wykonać dokumentacje przedinwestycyjną w postaci studium wykonalności, 

oceny oddziaływania na środowisko, projektu technicznego, a często aplikacji  

o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Analizy te wykonuje się w celu wyboru 

optymalnego - z punktu widzenia społeczności lokalnej – wariantu realizacji inwestycji.  

Potrzeba znacznych nakładów na realizację inwestycji idzie zwykle w parze  

z sytuacją, gdy samorządom brakuje środków na realizację wszystkich potrzebnych zadań 

inwestycyjnych.  

Prace nad przygotowaniem i realizacją inwestycji, czyli tzw. cykl życia projektu 

składa się z trzech faz: 

1. Faza przedinwestycyjna – zakończona uzyskaniem decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, kosztorysem inwestorskim, studium 

wykonalności, oceną oddziaływania na środowisko, projektem technicznym  

i wyłonieniem wykonawcy w wyniku przetargu. 

2. Faza inwestycyjna – zakończona wybudowaniem i rozpoczęciem eksploatacji 

inwestycji. 

3. Faza eksploatacyjna – użytkowanie i utrzymanie zrealizowanej inwestycji. 

Faza przedinwestycyjna jest najważniejszą w całym cyklu inwestycyjnym.  

To od niej zależy czy i jaka inwestycja zostanie zrealizowana i za jakie pieniądze.  

Strategia identyfikuje i zapisuje cele, do których dąży społeczność lokalna oraz 

definiuje drogę dojścia do konkretnych rozwiązań (ale nie same rozwiązania).  

Kolejnym krokiem jest opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

(WPF). WPF określa możliwości finansowe gminy, ustala priorytety, definiuje konkretne 

rozwiązania, zakres rzeczowy i finansowy realizacji w poszczególnych latach. Aby WPF 

mogła być dobrze opracowana, konieczne są równoległe analizy, które odpowiedzą na 

szereg pytań: jakie są nakłady inwestycyjne, jakie będą koszty eksploatacji, jaka jest 

opłacalność poszczególnych wariantów realizacji inwestycji. Wśród takich analiz  

i syntez należy wymienić: wariantowe studia wykonalności, ocenę oddziaływania na 

środowisko, wybór rozwiązania o najniższych kosztach realizacji i eksploatacji, wybór 

najlepszego rozwiązania (wariantu), wybór (optymalizacja) źródeł finansowania. 
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Celem tych wszystkich analiz jest przekonanie partnerów zewnętrznych (inwestor 

prywatny angażujący swoje środki w inwestycję, sąsiednie gminy z którymi wspólnie 

będziemy realizować inwestycję, fundusz, bank) a także partnerów wewnętrznych tj. 

(radni, mieszkańcy), że przedsięwzięcie jest opłacalne: nie koniecznie tylko pod 

względem finansowym, ale społecznym, gospodarczym lub ekologicznym. Analizy te 

pozwalają na wybór optymalnych rozwiązań.  

Poniżej przedstawiono graficzny obraz zależności pomiędzy poszczególnymi 

etapami formułowania i realizacji strategii Gminy. 

Ryc. 2. Etapy formułowania i realizacji Strategii Gminy. 
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(Źródło: Opracowanie własne). 

CELE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

STRATEGIA 

zapisanie celów 

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 

uszczegółowienie celów 

STRATEGIE SEKTOROWE 

uszczegółowienie celów 

PROCEDURA PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI 

INFRASTRUKTURALNYCH 

- Identyfikacja 

-Przegląd Strategiczny 

-Kompleksowe studium przedinwestycyjne 

- Biznes Plan 

- Pozyskiwanie finansowania 

 

- koncepcje techniczne, 

- uzyskanie potrzebnych opinii i 

uzgodnień, 

- sporządzenie wypisu z rejestru 

ewidencji gruntów lub mapa stanu 

władania, 

- wystąpienie o decyzję o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu 

(WZiZT) 

PRZYGOTOWANIE DO BUDOWY 

- rozstrzygnięcie przetargu na projekt budowlany, 

- opracowanie operatorów geodezyjnych, 

uzyskanie niezbędnych opinii (PTISE, Zakładu 

Energetycznego, etc.) wymaganych decyzją o 

warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, 

- uzyskanie innych decyzji i pozwoleń, 

koniecznych do uzgodnienia dokumentacji, 

- wykup terenu, uregulowanie spraw terenowo-

prawnych, 

- wystąpienie o decyzję o pozwolenie na budowę, 

- opracowanie dokumentów przetargowych, 

harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

uzgodnienie dokumentów przetargowych i 

procedury przetargowej z instytucją finansującą,  

- przetarg i wybór wykonawcy, 

- zawarcie umowy z wykonawcą. 

BUDOWA 

-realizacja inwestycji, 

- szkolenie, 

- rozruch, 

- odbiór robót, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i innych niezbędnych 

decyzji i orzeczeń (zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę) 
-rozliczenie z instytucją finansującą (np. 

funduszem) – wykazanie efektu 

rzeczowego, ekologicznego, itp. 

EKSPLOATACJA 

- ustalenie poziomu opłat, 

- bieżące utrzymanie, 

- remonty kapitalne, 

- rozbudowa, 

- restrukturyzacja.  

MONITORING 

Sprawdzenie czy cel postawiony przez społeczność został osiągnięty. 
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Elementami fazy przedinwestycyjnej są wszelkie dokumentacje, tj.: 

• studium wykonalności; 

• ocena oddziaływania na środowisko; 

• koncepcje; 

• projekty techniczne; 

• decyzje, które wspomagają ten proces. 

Pełna dokumentacja warunkuje ubieganie się gminy o środki strukturalne Unii 

Europejskiej (UE). 

Faza przedinwestycyjna jest kluczową w efektywnym i skutecznym 

gospodarowaniu środkami finansowymi i osiąganiu priorytetów rozwojowych, 

rozwiązywaniu problemów i zaspokajaniu potrzeb infrastrukturalnych w gminach.  

Fazę inwestycyjną można zaczynać tylko wtedy, gdy inwestycja jest dobrze 

przygotowana. Na fazę inwestycyjną składają się między innymi: 

• rozstrzygnięcie przetargu na projekt budowlany; 

• opracowanie operatów geodezyjnych, uzyskanie niezbędnych opinii 

wymaganych decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 

• uzyskanie innych decyzji i pozwoleń, koniecznych do uzgodnienia 

dokumentacji; 

• wykup terenu, uregulowanie spraw terenowo-prawnych; 

• wystąpienie o decyzję o pozwolenie na budowę; 

• opracowanie dokumentów przetargowych, uzgodnienie dokumentów 

przetargowych i procedury przetargowej z instytucją finansującą;  

• przetarg i wybór wykonawcy; 

• zawarcie umowy z wykonawcą; 

• budowa (realizacja inwestycji); 

• szkolenie; 

• rozruch; 

• rozliczenie z instytucją finansującą (np. funduszem) - wykazanie efektu 

rzeczowego, ekologicznego, itp.; 

• odbiór robót, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i innych niezbędnych 

decyzji i orzeczeń (zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę); 

• wykonanie raportów powykonawczych. 
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Szkolenie jest elementem, który nie zawsze musi występować, jednak  

w przypadkach bardziej skomplikowanych technologii jest niezwykle istotne.  

Po wybudowaniu i odbiorze inwestycji infrastrukturalnej przychodzi czas na fazę 

eksploatacyjną. Na tym etapie, gdy osiągnięty został końcowy efekt, powinno się 

dokonać oceny inwestycji: czy spełnia ona założone parametry i wskaźniki oraz – co 

ważniejsze - czy spełnia oczekiwania mieszkańców. Oceniając zrealizowaną inwestycję 

możemy wysnuć wnioski na przyszłość i wprowadzić działania korygujące. 

NARZĘDZIA REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU 

1.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) 

Gminne prognozy finansowe są narzędziem realizacji ich strategii rozwojowych. 

Same plany strategiczne nie wymagają jeszcze bilansowania potrzeb i możliwości 

inwestycyjnych gmin, z uwagi na dłuższy horyzont czasowy i inny format opracowania. 

Wiarygodność samorządu w zakresie zamierzeń rozwojowych staje się możliwa dopiero 

dzięki dobrze opracowanej WPF; przypisuje ona poszczególnym przedsięwzięciom 

harmonogramy finansowania zadań oraz określa całkowite możliwości finansowe. 

Opracowanie WPF ma znaczenie: 

• Dla kontaktów ze społecznością lokalną. Na wszystkich etapach procesu 

inwestycyjnego - od fazy przygotowawczej projektu do fazy eksploatacji - można 

minimalizować wpływ partykularnych interesów, które są sprzeczne  

z dobrem publicznym, rozumianym jako konsensus społeczny dotyczący polityki 

inwestycyjnej samorządu. Wieloletnie prognozy finansowe dają władzom 

samorządowym wielofunkcyjny instrument polityki informacyjnej. Przede 

wszystkim mieszkańcy, mając możliwość zapoznania się z przeznaczeniem 

środków publicznych, mogą wpływać na kierunki inwestowania w gminie. 

Dokument WPF, jako baza informacyjna o zadaniach inwestycyjnych, jest też 

swego rodzaju ofertą dla potencjalnych inwestorów. 

• Dla kontaktów finansowych. Dzięki Wieloletnim Prognozom Finansowym 

gminy stają się atrakcyjniejszymi, a przede wszystkim wiarygodnymi partnerami 

banków i instytucji finansowych, co oznacza swobodniejsze poruszanie się na 

rynku kapitałowym i łatwiejszy dostęp do zewnętrznego finansowania 

inwestycji.  

Wypracowane dotychczas metody sporządzania wieloletnich planów 

inwestycyjnych przez jednostki samorządowe nie różnią się od siebie w znaczącym 
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stopniu. W istocie odmienne są tylko niektóre narzędzia stosowane w pracach 

planistycznych. Sam proces opracowywania planów opiera się na następujących po sobie 

działaniach, wspieranych wynikami licznych prac analitycznych, w tym dotyczących 

potencjału finansowego jednostki samorządowej. 

WPF jest to proces decyzyjny wyboru strategicznych inwestycji w dłuższym 

przedziale czasu, takich, aby suma korzyści (finansowych, społecznych, ekologicznych, 

inne) osiągniętych dzięki ich realizacji była jak największa.  

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje: 

- prognozę dochodów gminy; 

- niezbędną wielkość wydatków operacyjnych oraz obsługę i spłatę   

     zaciągniętych zobowiązań; 

- przewidywaną wielkość zobowiązań do zaciągnięcia, 

- wielkość środków przeznaczonych na inwestycje. 

WPF zawiera listę zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji wraz  

z zakresem (finansowym), w rozbiciu na poszczególne lata z uwzględnieniem okresów 

programowania. 

1.2. Budżet  

Budżet jest rocznym planem finansowym jednostki samorządu terytorialnego.  

Z punktu widzenia finansowania poszczególnych zadań jest dokumentem 

najważniejszym. Jednak proces uchwalania budżetu nie sprzyja podejmowaniu decyzji  

w oparciu o cele długoterminowe. Dlatego proces opracowywania i uchwalania budżetu 

powinien uwzględniać decyzje podjęte przy opracowywaniu strategii rozwoju gminy oraz 

wieloletniego planu inwestycyjnego.  
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Zasadnicza część Strategii Rozwoju Gminy jest wynikiem przeprowadzonej 

diagnozy Gminy, jej uwarunkowań i sytuacji społeczno-gospodarczej. Podsumowaniem 

tej analizy jest analiza SWOT, zawierająca syntetyczny opis mocnych oraz słabych stron 

Gminy, ale także szans rozwoju oraz możliwych zagrożeń.  

Odpowiedzią na diagnozę stanu rozwoju gminy jest określenie wizji oraz misji na 

kolejne lata, która będzie miała na celu wskazanie właściwych kierunków rozwoju gminy 

w oparciu o jej naturalne warunki oraz możliwości zewnętrzne. 

W związku z powyższym, zasadnicza część strategii zawiera charakterystykę 

kluczowych obszarów strategicznych, wybranych do rozwoju w sposób szczególny, a co 

za tym idzie cele strategiczne oraz operacyjne i adekwatne do nich kierunki działań na 

lata 2021 -2030. 
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1.  SYNTEZA DIAGNOZY - ANALIZA SWOT 

Analiza SWOT jest narzędziem służącym do analizy wewnętrznej sytuacji gminy, jak 

również jej otoczenia i czynników mających na nią ̨ wpływ. Nazwa SWOT pochodzi od 

pierwszych liter angielskich słów:  

•   strenghts – silne strony – w postaci przewagi zjawisk i procesów pozytywnych    

  dla rozwoju Gminy Górno, które powinny być kontynuowane i wzmacniane,  

•   weaknesses - słabe strony – w postaci procesów i barier, wad, ograniczających  

  możliwości rozwojowe, które powinny być zmniejszone bądź niwelowane,  

•   opportunities - szanse/możliwości – w postaci czynników obiektywnych,  

  zewnętrznych, na które nie ma bezpośredniego wpływu sprawczego oraz  

  wyjątkowej sytuacji jaką daje możliwość wykorzystania znacznych środków  

  pomocowych UE,  

•  threats – zagrożenia – wynikające przede wszystkim z czynników zewnętrznych.  

Głównym celem tej analizy jest określenie aktualnej pozycji gminy i jej perspektyw,  

a wraz z tym najlepszej strategii działania. Analiza mocnych i słabych stron oraz szans  

i zagrożeń stanowi pomocne narzędzie do dokonania analizy zasobów i otoczenia gminy 

oraz dokładniejszego określenia priorytetów jej rozwoju. Poniżej przedstawiona analiza 

powstała w oparciu o zdiagnozowaną w pierwszej części dokumentu bieżącą sytuację 

społeczno – gospodarczą gminy.  

MOCNE STRONY 

• korzystne położenie gminy przy drodze krajowej  

• znaczący potencjał do rozwoju energii słonecznej i innych OZE 

• lokalizacja na obszarze atrakcyjnym turystycznie i przyrodniczo 

• sukcesywny wzrost liczby mieszkańców w ostatnich latach 

• stosunkowo młode społeczeństwo 

• lokalizacja na terenie gminy atrakcyjnego zbiornika retencyjno-

rekreacyjnego 

• urozmaicona rzeźba terenu  

• rozwinięte rolnictwo  

• dobre perspektywy do rozwoju podmiotów gospodarczych  

• duża powierzchnia obszarów przyrodniczych i krajobrazowych 

• niski poziom skażenia komponentów środowiska przyrodniczego 

• dobrze działający samorząd gminy 
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• bliska odległość do stolicy województwa 

• przynależność do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kielc 

• wzrost infrastruktury pod rozwój mieszkalnictwa jednorodzinnego 

• cały obszar gminy położony jest na obszarach chronionych i krajobrazowych  

• największa w rejonie baza hotelowo-agroturystyczna 

SŁABE STRONY 

• niewystarczająca do potrzeb wzrostu liczby ludności sieć dróg lokalnych  

• niewystarczająca baza noclegowa i gastronomiczna w stosunku do 

wzrastającej liczby turystów 

• słaby lokalny rynek pracy  

• relatywnie wysoki poziom zanieczyszczeń powietrza spowodowany niską 

emisją i ruchem drogowym 

• słaby stan rozwoju instytucji otoczenia biznesu oraz doradztwa zawodowego 

SZANSE 

• skuteczne wykorzystywanie środków z UE  

• napływ do gminy inwestycji zewnętrznych – tworzących nowe miejsca pracy  

• wykorzystanie walorów przyrodniczych w celu rozwoju branży turystycznej  

• rozwój lokalnej gospodarki  

• promowanie gminy jako miejsce czyste ekologicznie  

• rozwój współpracy międzygminnej  

• współpraca z powiatem i województwem  

ZAGROŻENIA 

• pogarszająca się̨ sytuacja gospodarcza w związku z pandemią COVID-19 

• migracja ludzi młodych do większych miast  

• pogłębiające się̨ zjawisko wykluczenia społecznego  

• zła sytuacja gospodarki w Polsce i na świecie obniżająca zdolność samorządu 

lokalnego i podmiotów gospodarczych w zakresie finansowania przedsięwzięć́ 

prorozwojowych  

• niewystarczająca w stosunku do potrzeb skala środków finansowych dla 

rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw  

• degradacja środowiska związana z działalnością̨ człowieka  

• coraz częstsze niekorzystne zjawiska atmosferyczne (klęski żywiołowe) 
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Analizując zaprezentowane wyżej mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia 

Gminy Górno możemy wyłonić te, które w największym stopniu oddziałują, bądź mogą 

oddziaływać na gminę. Słabe strony oraz zagrożenia powinny być pokonywane przez 

mocne strony oraz szanse rozwoju, które stoją przed gminą. Z przeprowadzonej analizy 

SWOT można wysunąć następujące wnioski:  

Największymi atutami gminy są: kapitał społeczny w postaci młodego 

społeczeństwa oraz atrakcyjne warunki mieszkaniowe wynikające z walorów środowiska 

przyrodniczego, dostępności infrastruktury technicznej oraz położenia gminy – gmina 

bezpośrednio graniczy ze stolicą województwa świętokrzyskiego – Kielcami, które 

stanowią potencjalny rynek pracy dla mieszkańców Gminy Górno.  

Największymi słabościami gminy są: niski poziom dochodów mieszkańców, 

związana z tym liczba osób bezrobotnych, pomimo nieustannie rozwijającej się liczby 

miejsc pracy i infrastruktury turystycznej oraz mała liczba instytucji otoczenia biznesu na 

obszarze gminy. Ponadto w sferze społecznej odczuwalna jest ciągła potrzeba 

zwiększania liczby miejsc przedszkolnych oraz miejsc w żłobkach, spowodowana 

znaczącym tempem rozwoju gminy i wzrostu liczby mieszkańców. W zakresie 

infrastruktury, widoczny jest brak skanalizowania części północnego obszaru gminy oraz 

niski poziom gazyfikacji. 

Największe szanse gminy to: możliwość pozyskania środków z funduszy 

europejskich na lata 2021–2027 oraz środków krajowych na realizację inwestycji  

w sektorze gospodarczym oraz społecznym, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

w sektorze prywatnym oraz publicznym, sukcesywny rozwój Internetu oraz 

nowoczesnych dróg komunikacji i promocji.  

Największe zagrożenia gminy to: depopulacja mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego, wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszarów gospodarczych 

innych regionów, przy jednoczesnym braku rozwoju strefy gospodarczej w regionie 

świętokrzyskim oraz niestabilna sytuacja gospodarcza kraju.  

Poniżej pogrupowane zostały w punktach słabe strony i równoważące je strony 

mocne, wnioski z sytuacji społeczno-gospodarczej gminy oraz przykłady, w jaki sposób 

można wykorzystać szanse, aby zniwelować istniejące problemy i przezwyciężyć 

zagrożenia.  
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1. Zjawisko depopulacji obserwowane w województwie świętokrzyskim przekłada się na 

sytuację demograficzną w Gminie Górno. Górno jako gmina położona w powiecie 

kieleckim przyciąga na swój teren osoby pracujące w stolicy województwa – odnotowuje 

się znaczny napływ ludności na jej obszar oraz dodatni przyrost naturalny. Ważne jest 

wykorzystanie posiadanego potencjału i stworzenie odpowiednich warunków 

mieszkaniowych na terenie gminy, wśród których do najważniejszych czynników 

przyciągających należy zaliczyć: odpowiednie warunki do prowadzenia działalności 

gospodarczej, kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, 

zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych m.in.  stale powiększający się dostęp do 

opieki żłobkowej i przedszkolnej oraz utrzymanie wysokiego poziomu edukacji na 

poziomie szkoły podstawowej. Istotne są także działania wzmacniające tożsamość 

lokalną i przywiązanie do miejsca pochodzenia. Zadbanie o kapitał społeczny będzie 

kluczowym wyzwaniem stojącym przed gminą w najbliższych latach. 

2. Stosunkowo niewielką atrakcyjność gospodarczą gminy oraz niewielką ilość 

organizacji otoczenia biznesu wśród mieszkańców potwierdza mała liczba 

zarejestrowanych podmiotów działających w trzecim sektorze (organizacje 

pozarządowe) na terenie gminy. W związku z tym należy stworzyć warunki do rozwoju 

przedsiębiorczości oraz podjąć działania aktywizujące miejscową ludność. Pozytywny 

wpływ na rozwój gospodarczy powinno mieć także wzmocnienia sektora ekonomii 

społecznej. 

3. Należy wzmacniać sektor małych i średnich przedsiębiorstw, zachęcać do powstawania 

kolejnych podmiotów gospodarczych. Dzięki nowo powstającym podmiotom 

gospodarczym oraz wzrostowi liczby mieszkańców na obszarze gminy – zwiększone 

zostaną wpływy do budżetu z podatku od osób fizycznych i prawnych, a tym samy gmina 

będzie dysponować większymi możliwościami inwestycyjnymi na swoim terenie, co 

przyczyni się z kolei do wzrostu jakości życia jej mieszkańców. 

4. Gmina Górno posiada potencjał w postaci młodego społeczeństwa. Należy stworzyć 

odpowiednie warunki do wykorzystania tego potencjału poprzez uczenie 

przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży, a tym samym zachęcanie ich do otwierania 

na terenie swojej gminy działalności gospodarczych w późniejszych latach życia.  

5. Posiadane walory środowiska naturalnego należy eksponować, ale jednocześnie 

chronić. Rosnące zainteresowanie aktywnym spędzaniem czasu wolnego na świeżym 
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powietrzu oraz moda na zdrowy tryb życia wskazują na potrzebę inwestycji w zakresie 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, które będą skierowane zarówno do 

mieszkańców, jak i turystów. Na terenie gminy znajduje się obiekt rekreacyjny – zbiornik 

wodny Cedzyna, będący atrakcyjnym miejscem wypoczynku nie tylko dla mieszkańców 

gminy Górno, ale przede wszystkim dla mieszkańców Kielc. Dodatkowo należy wspierać 

inicjatywy o charakterze kulturalnym i turystycznym, które będą wzmacniać integrację 

społeczną mieszkańców.  

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

Możliwość uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację nowych projektów 

oraz istnienie różnych form partnerstw sektora społeczno-gospodarczego, jeśli zostaną 

odpowiednio wykorzystane do pobudzania przedsiębiorczości wśród mieszkańców oraz 

tworzenia odpowiednich warunków do rozwoju – mogą przynieść wymierne korzyści  

w postaci zwiększonych dochodów mieszkańców oraz wpływów do budżetu gminy. 

Wzrost przedsiębiorczości przełoży się również na spadek bezrobocia. Ponadto środki 

finansowe mogą zostać wykorzystane do samorozwoju mieszkańców, zapewnienia 

wysokich standardów w zakresie usług publicznych, rozbudowy infrastruktury, w tym 

turystycznej i okołoturystycznej.  

7. Ważne z punktu widzenia rozwoju gminy jest inwestowanie w rozwój oraz 

upowszechnianie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). TIK jest obecnie 

dziedziną, która przenika przez wszystkie sfery życia społecznego i gospodarczego. Dzięki 

nowej perspektywie finansowej będzie możliwość zwiększenia zastosowania TIK  

w instytucjach publicznych.  

8. Obecnie bardzo duże znaczenie ma czyste środowisko. Należy zwiększać świadomość 

ekologiczną wśród mieszkańców. Koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa 

w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego powinna współgrać z hasłem „myśleć 

globalnie – działać lokalnie”. Podnoszenie świadomości ekologicznej powinno mieć 

miejsce już wśród najmłodszych mieszkańców gminy. Najprostszym sposobem na 

upowszechnianie tej wiedzy jest kontynuowanie w następnych latach zajęć dodatkowych 

dla uczniów szkół podstawowych. Ważną rolę w poprawie stanu środowiska naturalnego 

powinny odegrać inwestycje wykorzystujące odnawialne źródła energii jako 

alternatywne źródła dla ogrzewania węglem. Działania te przyczynią się do obniżenia 

niskiej emisji na obszarze gminy.  



STRATEGIA ROZWOJU GMINY GÓRNO NA LATA 2021-2030 21 

OBSZARY PROBLEMOWE 

Biorąc pod uwagę przeprowadzoną diagnozę Gminy Górno, można dojść do 

wniosku, że aby Gmina rozwijała się intensywnie na przestrzeni najbliższych lat, muszą 

zostać podjęte działania w 4 zasadniczych obszarach priorytetowych:  

• GOSPODARKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

• ŚRODOWISKO I INFRASTRUKTURA 

• TURYSTYKA I PROMOCJA  

• SPOŁECZEŃSTWO 

GOSPODARKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Zgodnie z tym obszarem, należy  dążyć do 

wzrostu przedsiębiorczości, zachęcania nowych inwestorów do osiedlania się w Gminie  

i rozbudowy organizacji otoczenia biznesu, dzięki czemu mogą powstać miejsca pracy, 

które będą odpowiadały potrzebom mieszkańców. 

ŚRODOWISKO I INFRASTRUKTURA są kolejnymi obszarami, w jakich występują 

braki mogące spowolnić rozwój Gminy. Infrastruktura gminna w zakresie parkingów, 

dróg, ścieżek rowerowych czy chodników wymaga dodatkowych nakładów finansowych, 

z uwagi na intensywny rozwój gminy w zakresie mieszkalnictwa. Jakość powietrza 

również budzi niepokój w zakresie niskiej emisji z gospodarstw domowych oraz ciągów 

komunikacyjnych. W obszarze tym, należy również zwrócić uwagę na ochronę 

środowiska przyrodniczego, w tym przede wszystkim ochronę powierza. 

Gospodarka wodno-ściekowa mimo, że jest na dostatecznym poziomie, wymaga nie 

tylko bieżących usprawnień i nowych inwestycji dotyczących ujęć wody i sieci jej 

dystrybucji, ale wymaga również dużych nakładów na skanalizowanie aglomeracji Krajno 

oraz dokończenia zamierzonych już inwestycji w msc. Górno-Osiedle , Górno-Bór i Górno-

Zawada. Brak zagospodarowania wód odprowadzanych z eksploatowanych kopalni 

odkrywkowych oraz brak dużych zbiorników retencyjnych wody opadowej   

w pobliżu ujęć wody może być największym czynnikiem wpływającym na jej brak  

w przyszłości.  

Ze względu na swoje położenie i walory przyrodnicze, Gmina Górno powinna 

rozwijać się również w obszarze TURYSTYKA I PROMOCJA. Sprzyjają̨ temu walory 

krajobrazowe i przyrodnicze. Baza noclegowa w Gminie jest niewystarczająca  
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w stosunku do ciągle wzrastających potrzeb i zwiększającego się ruchu turystycznego.  

W związku z tym, również baza gastronomiczna wymaga rozwoju i nowych inwestycji. 

Stosunkowo niewielki jest odsetek dobrej jakości materiałów promocyjnych, map ze 

szlakami rowerowymi oraz z miejscami wartymi zobaczenia, co wpływa niekorzystnie na 

wizerunek Gminy. Należy także utrzymać i rozwijać współpracę międzygminną, nie tylko 

na płaszczyźnie finansowej, infrastrukturalnej, ale także kulturowej i społecznej.  

W obszarze SPOŁECZEŃSTWO największe problemy dotyczą młodzieży i są 

związane głównie z używkami oraz brakiem alternatyw spędzania wolnego czasu. 

Częściowo ten problem dotyczy również dojrzałej części społeczeństwa. Trudności 

komunikacyjne, małe możliwości rozwoju osobistego czy duże potrzeby w zakresie 

zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 oraz nad osobami niepełnosprawnymi, wpływają 

na przebieg procesów społecznych. Należy również zwrócić uwagę na brak oferty  

w zakresie doradztwa zawodowego, a co za tym idzie nacisk powinien być kładziony na 

ciągle doskonalenie w obszarze oświaty. 
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STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU 

2.  WIZJA, MISJA I CELE ROZWOJU  

Rozwój gminy jest złożonym procesem i zależy od bardzo wielu czynników, dlatego 

projektując wizję i misje gminy Górno oraz strategiczny obszar i kierunki rozwoju 

zwrócono uwagę na następujące czynniki:  

• kompetencje samorządu gminnego oraz jego możliwości finansowe  

• uwarunkowania zewnętrzne zidentyfikowane jako szanse i zagrożenia w analizie 

SWOT 

• uwarunkowania wewnętrzne zidentyfikowane jako mocne i słabe strony gminy  

w analizie SWOT  

• instrumenty i programy finansowe, dostępne dla gmin w ramach środków 

unijnych oraz budżetu państwa  

• obowiązujące dokumenty strategiczne na poziomie krajowym, regionalnym  

i gminnym  

Uwzględniając powyższe uwarunkowania w Strategii Rozwoju Gminy Górno na lata 

2021- 2030 wyróżniono następujące  kluczowe elementy:  

• wizja to pożądany obraz Gminy Górno w 2030 roku, do którego zmierzamy  

• misja stanowi narzędzie do osiągnięcia celów i w efekcie wizję Gminy Górno 

• obszary strategiczne to najważniejsze obszary, w których wsparcie jest konieczne 

dla przyspieszenia rozwoju gminy  

• cele operacyjne stanowią uszczegółowienie obszarów strategicznych  

• kierunki działań są grupami konkretnych przedsięwzięć realizujących założony cel 

operacyjny.  

Wizja i misja  

Gmina Górno ma duże szanse na rozwój gospodarczy w oparciu o turystykę (walory 

przyrodnicze i kulturowe) i ekologiczne rolnictwo. Wykorzystanie tych wewnętrznych 

potencjałów, przy pomocy środków zewnętrznych, przyczyni się do przyspieszenia 

procesu wzrostu lokalnej gospodarki i poprawy życia mieszkańców. Głównym kluczem 
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do zmiany sytuacji na terenie gminy jest skoncentrowanie się na lepszym wykorzystaniu 

lokalnych zasobów na cele gospodarki i turystyki.  

Przewiduje się, że w 2030 roku Gmina Górno będzie:  

• gminą z większą ilością atrakcyjnych miejsc pracy  

• gminą z większą infrastrukturą i zurbanizowaniem 

• gminą atrakcyjną dla mieszkańców, mogących realizować swoje aspiracje  

• gminą sprzyjającą rozwojowi przedsiębiorczości, przyjazną dla inwestorów 

zainteresowanych lokowaniem tu swoich kapitałów  

• gminą atrakcyjną turystycznie  

• gminą rozwijającą̨ ekologiczne rolnictwo  

• gminą w pełni skanalizowaną i zwodociągowaną 

• gminą zgazyfikowaną 

GMINA GÓRNO W 2030 ROKU TO NOWOCZESNA JEDNOSTKA SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO, ATRAKCYJNA TURYSTYCZNIE, PRZYJAZNA INWESTOROM, 

O WYSOKIM POZIOMIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  

I SPOŁECZNEJ, CHRONIĄCA ZASOBY PRZYRODNICZE I KULTUROWE 

Misja określa wartości jakimi będzie kierowała się społeczność lokalna w celu 

zrealizowania zaprojektowanej wizji rozwoju, ukierunkowuje również na działania, które 

trzeba podjąć, aby misja się powiodła, a wizja stała się rzeczywistością. Realizatorem misji 

jest cała społeczność lokalna gminy, w tym przedstawiciele władzy i urzędnicy, 

pracownicy placówek i instytucji gminnych, członkowie organizacji pozarządowych, 

przedsiębiorcy, inwestorzy i mieszkańcy.  

MISJĄ GMINY GÓRNO JEST STWORZENIE JAK NAJLEPSZYCH WARUNKÓW DO 

ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ROLNICTWA I TURYSTYKI Z WYKORZYSTANIEM 

LOKALNYCH ZASOBÓW, A TAKŻE ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO ORAZ POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA 
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3. CELE STRATEGICZNE i OPERACYJNE ORAZ KIERUNKI 
DZIAŁAŃ 

GOSPODARKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

Obszar strategiczny GOSPODARKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ porusza kwestie mające 

na celu stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju gospodarczego Gminy Górno. 

Skupiono się zarówno na zagadnieniach dotyczących możliwości rozwoju 

przedsiębiorczości, w tym zakładaniu nowych firm oraz instytucji otoczenia biznesu. 

Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia muszą zachodzić przy poszanowaniu 

środowiska naturalnego. Większa dostępność i funkcjonalność infrastruktury gminnej, 

może wspomóc także osiedlanie się nowych mieszkańców i podejmowanie decyzji  

o pozostaniu przez osoby w wieku 25-34 lata.  

Obszar związany z gospodarką musi być elastyczny w kwestii podejmowanych 

działań. W momencie przygotowywania niniejszego dokumentu Polska i świat zmaga się  

z pandemią choroby wywołanej przez wirus SARS CoV-2, której skutki są trudne do 

przewidzenia. Wysoce prawdopodobny jest jednak kryzys gospodarczy, który dotknie 

również Gminę Górno. Być może będą musiały być podjęte działania związane  

z utrzymaniem przedsiębiorstw, w tym zwolnienia bądź odroczenia opłat, które leżą  

w gestii Gminy.  

W ramach priorytetu GOSPODARKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ wyznaczono cel 

strategiczny oraz 2 cele operacyjne. Dla tych z kolei, określono działania, których 

realizacja wpłynie na rozwój gospodarczy Gminy Górno.  

Cel strategiczny 1. Tworzenie warunków do rozwoju gospodarki oraz 

mieszkalnictwa z poszanowaniem środowiska naturalnego.  

Cel operacyjny 1.1. Zwiększenie dostępności i funkcjonalności infrastruktury gminnej,  

w tym miejsc do inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości. 

Cel operacyjny 1.2. Stwarzanie przez gminę warunków do powstawania nowych miejsc 

pracy, zwłaszcza dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wsparcie 

przedsiębiorców.  
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Stawiane cele operacyjne zostaną zrealizowane poprzez wykonanie działań i zadań, które 

zamieszczono w poniższym zestawieniu:  

Cel strategiczny 1. Tworzenie warunków do rozwoju gospodarki oraz mieszkalnictwa  

z poszanowaniem środowiska naturalnego.  

Cel oparacyjny 1.1. Zwiększenie dostępności i funkcjonalności infrastruktury gminnej,  

w tym miejsc do inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości. 

• Organizacja zbiorowego transportu publicznego adekwatnie do potrzeb 

mieszkańców 

• Budowa nowych zatoczek i przystanków transportu zbiorowego  

• Sukcesywna rozbudowa sieci internetu na terenie całej Gminy adekwatnie do 

poziomu rozwoju infrastruktury mieszkalnictwa jednorodzinnego, tworzenie hot 

spotów w miejscach publicznych 

• Zwiększenie dostępności wszystkich obiektów i miejsc użyteczności publicznej dla 

osób niepełnosprawnych i osób starszych poprzez znoszenie barier 

architektonicznych  

• Sukcesywne pozyskiwanie dróg leśnych (zamiana) stanowiących ważne szlaki 

komunikacyjne do zabudowań mieszkańców i modernizacja ich nawierzchni  

Cel operacyjny 1.2. Stwarzanie przez gminę warunków do powstawania nowych miejsc 

pracy, zwłaszcza dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wsparcie 

przedsiębiorców.  

• Zapewnienie terenów pod inwestycje poprzez tworzenie wysokiej jakości 

infrastruktury podstawowej  

• Działania na rzecz wsparcia prowadzenia działalności gospodarczej, np. ulgi 

podatkowe (podatek od nieruchomości)  

• Wspieranie organizacji sprzedaży bezpośredniej produktów rolniczych  

• Tworzenie specjalnych programów aktywizacyjnych 

• Zwiększenie możliwości działania instytucjom otoczenia biznesu 

• Udział w programach wspierających organizacje pożytku publicznego 
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ŚRODOWISKO I INFRASTRUKTURA  

W tym obszarze strategicznym ujęto kwestie związane z ochroną środowiska. Poza 

tradycyjnym podejściem do tematu, polegającym na ograniczaniu niskiej emisji, 

wdrażaniu Odnawialnych Źródeł Energii oraz polepszeniu metod i jakości ogrzewania 

domów, ważne jest także podejście adaptacyjne do aktualnego stanu środowiska. Zmiany 

klimatyczne są faktem i będą postępowały dalej. Dla Gminy Górno główne zagrożenia 

związane są z suszą, gwałtownymi burzami oraz powodziami po gwałtownych ulewach. 

W celu zmniejszenia negatywnych skutków suszy i powodzi, należy przede wszystkim 

wypracować koncepcję, jak w najmniejszym stopniu ingerować w środowisko naturalne, 

aby skutecznie chronić obszar gminy przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi. Im 

więcej obszarów czynnych biologicznie, takich jak parki, lasy, zadrzewienia, czy 

fragmenty miejsc publicznych, w których znajdują się trawniki, kwiaty – tym więcej wody 

opadowej zostanie zatrzymane w ekosystemie na terenie Gminy. Wzrost powierzchni 

uszczelnionych może natomiast spowodować odpływ wody, a więc jej utracenie, a także 

zwiększać ryzyko negatywnych skutków powodzi. System zielonej i błękitnej 

infrastruktury, na który składają się rzeka, jej brzeg, parki, elementy zadrzewień 

liniowych czy ogródki, poza pozytywnym oddziaływaniem na środowisko jest zazwyczaj 

wykorzystywany przez mieszkańców i turystów jako miejsce odpoczynku  

i relaksu.  

W ramach priorytetu ŚRODOWISKO I INFRASTRUKTURA wyznaczono cel 

strategiczny oraz 2 cele operacyjne. Dla tych z kolei, określono działania, których 

realizacja wpłynie na rozwój gospodarczy Gminy Górno.  

Cel strategiczny 2. Rozwój infrastruktury gminnej zgodnie z zasadami ochrony 

środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu  

Cel operacyjny 2.1. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu.  

Stawiane cele operacyjne zostaną zrealizowane poprzez wykonanie działań i zadań, które 

zamieszczono w poniższym zestawieniu:  

Cel strategiczny 2. Rozwój infrastruktury gminnej zgodnie z zasadami ochrony 

środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu 

Cel operacyjny 2.1. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu.  
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• Sukcesywna modernizacja systemów oświetlenia na energooszczędne  

• Skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na kompleksowy montaż 

instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na budynkach użyteczności 

publicznej (świetlice, szkoły) w gminie 

• Udoskonalenie systemu zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z potrzebami 

mieszkańców – racjonalne gospodarowanie odpadami 

• Prowadzenie nowoczesnej edukacji ekologicznej zarówno wśród przedszkolaków, 

młodzieży szkolnej jak i starszych mieszkańców  

• Zachęcanie mieszkańców do udziału w programie „Czyste powietrze”, 

sukcesywnej wymiany starych pieców na nowe, termomodernizacji budynków 

oraz inwestowania w odnawialne źródła energii (OZE)  

• Budowa i konserwacja rowów i przepustów wzdłuż dróg i cieków wodnych  

• Zmniejszanie terenów uszczelnionych na rzecz zielonej infrastruktury, budowa 

oczek wodnych sprzyjających małej retencji 

• Ochrona bioróżnorodności krajobrazu i gleb 

• Przeciwdziałanie skutkom zagrożeń naturalnych i ograniczenie wpływu  

i skutków oddziaływania człowieka na środowisko 

• Budowa dużych zbiorników retencyjnych wody opadowej w pobliżu ujęć wody, 

które zapewnią przenikanie wody do stref wodonośnych i w przyszłości 

zabezpieczą ujęcia w odpowiednią ilość wody.  

Cel operacyjny 2.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej adekwatnie do 

potrzeb mieszkańców. 

• Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg, chodników, ciągów pieszo-rowerowych  

• Organizacja zbiorowego transportu publicznego adekwatnie do potrzeb 

mieszkańców 

• Rozwój i poprawa jakości infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich 

poprzez efektywny udział w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich  

• Rozbudowa infrastruktury technicznej sprzyjającej rozwojowi mieszkalnictwa 

indywidualnego (rozbudowa sieci gazowniczej). 

• Zapewnienie terenów pod rozwój turystyki poprzez doprowadzenie do nich 

infrastruktury podstawowej.  

• Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej oraz modernizacja istniejących 

Stacji Uzdatniania Wody 
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• Budowa Hydroforni w Radlinie 

• Modernizacja oczyszczalni i rozbudowa sieci kanalizacyjnej 

• Rozbudowa systemów monitorujących i nadzorujących zużycie wody oraz 

przepływ ścieków 

• Wdrażanie rozwiązań pozwalających na precyzyjne zarządzanie energią oraz 

infrastrukturą wod-kan.   

• Budowa wieży ciśnień w Krajnie umożliwiającej dostawę wody na tereny 

niezwodociągowane 

• Rozwój ekologicznej mobilności, rozwój infrastruktury rowerowej  

Do działań priorytetowych z pewnością należy zaliczyć kontynuację przebudowy 

systemów oświetlenia na energooszczędne, prowadzenie efektywnej edukacji 

ekologicznej nie tylko wśród najmłodszych, ale też seniorów oraz sukcesywne 

pozyskiwanie środków na kompleksowy montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, 

które to pomogą w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Priorytetem dla rozwoju jest 

zapewnienie atrakcyjnych terenów pod inwestycje i rozwój turystyki, poprzez 

doprowadzenie do nich infrastruktury podstawowej.  

Ważne jest również działanie polegające na ograniczeniu ilości terenów uszczelnionych 

(asfalt, kostka brukowa, beton) na rzecz terenów aktywnych biologicznie oraz elementów 

zielonej infrastruktury gminnej – skwerów zielonych, zadrzewień przy drogach czy 

choćby trawników. To działanie wspiera nie tylko ochronę środowiska  

i adaptację do zmian klimatycznych, ale jest też ważne z punktu widzenia odpoczynku  

i relaksu dla mieszkańców i turystów.  

TURYSTYKA I PROMOCJA  

Obszar strategiczny TURYSTYKA I PROMOCJA dotyczy aktywnego  

i odpowiedzialnego tworzenia warunków dla rozwijania turystyki w Gminie Górno, przy 

zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. W upowszechnianiu pozytywnego 

wizerunku Gminy wśród turystów pomoże też poprawa infrastruktury sportowej oraz 

organizacja imprez zarówno sportowych, jak i kulturalnych. Należy także postawić na 

promocję Gminy zarówno wśród okolicznych gmin, ale też poza granicami kraju. Pomocne 

okaże się utrzymanie i nawiązanie nowych współpracy międzynarodowych.  
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W ramach priorytetu TURYSTYKA I PROMOCJA wyznaczono cel strategiczny oraz  

2 cele operacyjne. Dla tych z kolei, określono działania, których realizacja wpłynie na 

rozwój turystyczny Gminy Górno oraz zbudowanie jej pozytywnego wizerunku.  

Cel strategiczny 3. Tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju turystyki, 

rekreacji, sportu i życia kulturalnego w Gminie oraz budowanie pozytywnego 

wizerunku na arenie międzygminnej  

Cel operacyjny 3.1. Tworzenie warunków do rozwoju turystyki i rekreacji i wzmocnienie 

potencjału istniejących obiektów turystycznych i sportowo-rekreacyjnych. 

Cel operacyjny 3.2. Budowanie pozytywnego wizerunku gminy na zewnątrz oraz budowa 

tożsamości regionalnej mieszkańców gminy.  

Stawiane cele operacyjne zostaną zrealizowane poprzez wykonanie działań i zadań, które 

zamieszczono w poniższym zestawieniu:  

Cel strategiczny 3. Tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju turystyki, 

rekreacji, sportu i życia kulturalnego w Gminie oraz budowanie pozytywnego wizerunku 

na arenie międzygminnej i międzynarodowej.  

Cel operacyjny 3.1. Tworzenie warunków do rozwoju turystyki i rekreacji i wzmocnienie 

potencjału istniejących obiektów turystycznych i sportowo-rekreacyjnych 

• Udział gminy w systemie rozbudowy ścieżek rowerowych oraz tras biegowych, 

ścieżek edukacyjnych i szlaków turystycznych 

• Zabieganie o środki zewnętrzne na budowę i modernizacje infrastruktury 

turystycznej i sportowej  

• Zachęcanie inwestorów do zakładania lokali małej gastronomii oraz rozbudowy 

bazy noclegowej poprzez wprowadzanie różnego rodzaju zachęt finansowych oraz 

obniżenie kosztów prowadzenia działalności, przez pierwszy okres 

funkcjonowania  

• Rozwój potencjału turystycznego gminy w oparciu o walory przyrodnicze  

i kulturowe 

Cel operacyjny 3.2. Budowanie pozytywnego wizerunku gminy na zewnątrz oraz budowa 

tożsamości regionalnej mieszkańców gminy. 
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• Rewitalizacja miejsc zdegradowanych 

• Opracowanie koncepcji promocji gminy, w tym aktualizacji informacji na temat 

dostępnych miejsc noclegowych oraz punktów gastronomicznych i turystycznych  

• Stworzenie koncepcji produktu lokalnego oraz jego dystrybucja i promocja  

• Opracowanie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych w planowaniu min. na 

1 rok oraz promowanie tych wydarzeń  

• Rozwój instytucji kultury i dziedzictwa kulturowego 

Jako priorytet należy potraktować przemyślane i atrakcyjne turystyczne 

zagospodarowanie obiektów turystycznych. Aby Gmina Górno rozwijała się gospodarczo 

i turystycznie, konieczna jest dalsza, intensywna współpraca z samorządami krajowymi   

i władzami województwa świętokrzyskiego. Zadaniem priorytetowym jest także udział 

Gminy w rozbudowie systemu ścieżek rowerowych. 

Warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Górno jest stworzenie 

atrakcyjnej przestrzeni dla inwestorów, turystów i mieszkańców. Wiązać się to będzie  

z procesami gospodarowania przestrzenią oraz uzbrajaniem w infrastrukturę 

komunikacyjną i komunalną. Poprawa atrakcyjności Gminy Górno jako miejsca do życia, 

prowadzenia działalności gospodarczej i wypoczynku wymaga podejmowania działań na 

rzecz sukcesywnego rozszerzania interesującej oferty turystyczno- rekreacyjnej. Ponadto 

konieczne są działania związane z atrakcyjnym zagospodarowaniem przestrzeni 

publicznych oraz rewitalizacją obszarów zdegradowanych i przywróceniem im nowych 

funkcji.  

SPOŁECZEŃSTWO  

W obszarze strategicznym SPOŁECZEŃSTWO poruszono m.in. kwestie związane  

z utrzymaniem tendencji wzrostowej liczby mieszkańców. Uwzględniono możliwości 

zwiększenia ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach, aby ich rodzice mogli podjąć pracę 

zarobkową. Przeanalizowano organizację pracy jednostek organizacyjnych Gminy pod 

kątem zgodności z potrzebami mieszkańców i zaproponowano rozwiązania w tym 

zakresie. Wzięto również pod uwagę kwestie związane z oświatą, edukacją, opieką 

zdrowotną, pomocą społeczną oraz aktywnością mieszkańców na rzecz lokalnej 

społeczności. Skupiono się także na zapewnieniu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 

oraz pomocy młodzieży w zakresie wychodzenia z nałogów i organizowania im 

alternatywnych, pożytecznych form wypoczynku. Pomimo, iż w Gminie Górno dominuje 
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młode społeczeństwo, to według Prognozy opracowanej przez Główny Urząd 

Statystyczny, społeczeństwo w całym kraju jest społeczeństwem starzejącym się. Dzięki 

rozwojowi medycyny ludzie żyją dłużej, a młodzi ludzie często nie decydują się na 

założenie rodziny. Skutkuje to coraz większym odsetkiem ludności w wieku 

poprodukcyjnym, a zmniejszeniem ludzi młodych i aktywnych zawodowo. Dlatego tak 

ważne jest zapewnienie odpowiednich warunków do osiedlania się w Gminie oraz do 

zakładania w niej rodziny. Należy też zapewnić atrakcyjną edukację oraz formy spędzania 

wolnego czasu, aby mieszkańcy korzystali z dóbr i usług na terenie Gminy, a nie jednostek 

sąsiadujących. Przez rosnącą średnią wieku należy także coraz bardziej wspierać zadania 

związane z aktywnością seniorów oraz opieką nad osobami starszymi  

i niepełnosprawnymi.  

W ramach priorytetu SPOŁECZEŃSWO wyznaczono cel strategiczny oraz 4 cele 

operacyjne. Dla tych z kolei określono działania, których realizacja wpłynie na rozwój 

społeczności Gminy Górno.  

Cel strategiczny 4. Gmina Górno atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, założenia 

rodziny i rozwoju osobistego.  

Cel operacyjny 4.1. Tworzenie sprzyjających warunków do pozostawania w gminie na 

stałe ludzi młodych oraz stwarzanie warunków do dodatniej migracji ludności. 

Cel operacyjny 4.2. Organizacja pracy wszystkich jednostek organizacyjnych gminy 

zgodnie z potrzebami mieszkańców i dostępem nowoczesnych technologii. 

Cel operacyjny 4.3. Wysoki poziom i jakość oświaty, opieki zdrowotnej i pomocy 

społecznej na terenie gminy.  

Cel operacyjny 4.4. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania na terenie Gminy.  

Stawiane cele operacyjne zostaną̨ zrealizowane poprzez wykonanie działań i zadań, które 

zamieszczono w poniższym zestawieniu: 

Cel strategiczny 4: Gmina Górno atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, założenia 

rodziny i rozwoju osobistego.  
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Cel operacyjny 4.1. Tworzenie sprzyjających warunków do pozostawania w gminie na 

stałe ludzi młodych oraz stwarzanie warunków do dodatniej migracji ludności.  

• Rozbudowa placów zabaw i tworzenie nowych miejsc wypoczynku na świeżym 

powietrzu 

• Rozwijanie działalności świetlic wiejskich np. poprzez stworzenie aktywnej 

świetlicy dla dzieci, prowadzenie różnych zajęć rozwijających dzieci i młodzieży,  

w tym pogadanki na temat używek i ich skutków  

• Zwiększenie udziału mieszkańców w kreowaniu zadań realizowanych przez 

samorząd  

• Zagospodarowanie terenów wokół i w pobliżu placów zabaw i świetlic wiejskich 

do dyspozycji dorosłych mieszkańców w celu aktywizacji społeczności lokalnej 

• Poprawa warunków do zwiększenia aktywności społecznej i obywatelskiej 

mieszkańców 

Cel operacyjny 4.2. Organizacja pracy jednostek organizacyjnych gminy zgodnie  

z potrzebami mieszkańców i dostępem nowoczesnych technologii 

• Podnoszenie poziomu nauczania w szkołach poprzez sukcesywne szkolenia 

nauczycieli, doposażenia w sprzęt, pomoce dydaktyczne, niezbędne do 

podnoszenia kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży  

• Promocja i wsparcie kształcenia ustawicznego poprzez zwiększenie kompetencji 

cyfrowych 

• Propagowanie pośród mieszkańców gminy załatwiania spraw przez Internet - 

elektronizacja usług publicznych  

• Ciągłe doskonalenie pracy jednostek organizacyjnych, zgodnie z dostępem do 

nowoczesnych technologii 

Cel operacyjny 4.3. Wysoki poziom i jakość oświaty, opieki zdrowotnej i pomocy 

społecznej na terenie gminy 

• Przekształcenie jednostki w Centrum Usług Społecznych 

• Zapewnienie wysokiej jakości edukacji ukierunkowanej na rozwój kapitału 

ludzkiego i społecznego oraz dostosowanie do potrzeb rynku pracy 

• Budowa kompetencji kluczowych na każdym etapie kształcenia oraz we 

wszystkich grupach wiekowych  
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• Promocja i wsparcie kształcenia ustawicznego poprzez zwiększanie kompetencji 

cyfrowych  

• Wzmocnienie współpracy ze specjalistami w zakresie pracy z młodzieżą 

sprawiającą problemy wychowawcze i społeczne  

• Asygnowanie wyższych kwot z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi  

i narkomanii na realizację oddolnych, innowacyjnych inicjatyw promujących 

spędzanie czasu w zdrowy społecznie sposób  

• Udział w programach aktywizujących seniorów, w tym również doposażenie oraz 

tworzenie nowych Klubów Seniora  

• Udział w programach wspierających osoby niepełnosprawne z terenu gminy 

• Profilaktyka zdrowotna służąca utrzymaniu aktywności zawodowej – 

propagowanie zdrowego stylu życia 

 Cel operacyjny 4.4. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania na terenie Gminy.  

• Tworzenie miejsc parkingowych, budowa chodników oraz infrastruktury 

zwalniającej (np. progi) sukcesywnie wraz z rozwojem gminy 

• Ograniczenie liczby przestępstw przeciwko mieniu czy zdrowiu lub życiu ludzi 

dzięki budowie monitoringu gminnego 

• Weryfikacja i doświetlenie zaciemnionych, niebezpiecznych miejsc w pobliżu dróg, 

chodników i przejść dla pieszych  

Jako zadania priorytetowe należy potraktować zapewnienie odpowiedniej 

infrastruktury dla dzieci, gdzie będą mogły spędzić czas z rówieśnikami oraz swoimi 

rodzinami. Rozbudowa placów zabaw powinna być połączona z zapewnieniem w ich 

otoczeniu miejsca dla rodziców. Do najważniejszych działań należy również stworzenie 

aktywnej świetlicy i prowadzenie zajęć rozwijających dzieci i młodzieży, w tym pogadanki 

na temat używek i ich skutków. Priorytetem w dobie społeczeństwa obywatelskiego jest 

zwiększenie udziału mieszkańców w kreowaniu zadań realizowanych przez samorząd.  

W edukacji priorytetowe jest podnoszenie poziomu nauczania w szkołach poprzez 

sukcesywne szkolenia nauczycieli, doposażenia w sprzęt, pomoce dydaktyczne, 

niezbędne do podnoszenia kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży.  

Podsumowując powyższe informacje, niezwykle ważnym czynnikiem 

przyczyniającym się do rozwoju gospodarczego i wysokiej jakości życia jest dostępność 

komunikacyjna, rozumiana jako układ lokalnych dróg, dzięki którym można 
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przemieszczać się wewnątrz danego obszaru. Należy dążyć do zapewnienia jak najlepszej 

dostępności komunikacyjnej Gminy Górno poprzez modernizację istniejących dróg  

i budowę nowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci chodników. Dostępność 

komunikacyjną gminy zwiększy również budowa parkingów oraz infrastruktury służącej 

komunikacji publicznej. Takie działania zaprocentują pojawieniem się nowych 

inwestorów oraz turystów, którzy będą mogli szybciej i łatwiej przemieścić się z jednego 

miejsca do drugiego.  

Z punktu widzenia zwiększania atrakcyjności turystycznej gminy kluczowym jest, 

aby dotychczas podejmowane działania w zakresie ochrony środowiska oraz budowania 

ekologicznego wizerunku gminy były kontynuowane i rozwijane. Należy dążyć do 

uzupełnienia infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, a także zadbać  

o większą świadomość mieszkańców w zakresie selektywnej zbiórki odpadów  

i dbania o estetykę własnego miejsca zamieszkania. Ważnym kierunkiem działań jest 

również realizacja działań wynikających z planu gospodarki niskoemisyjnej, szczególnie 

w zakresie podniesienia efektywności energetycznej budynków, poprawy jakości 

powietrza oraz produkcji energii ze źródeł odnawialnych.  

Kluczem do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy w Gminie Górno jest 

wielokierunkowe wspieranie przedsiębiorczości, obejmujące zarówno wzmacnianie 

podmiotów już istniejących, jak i tworzenie nowych, szczególnie w obszarach uznanych 

za perspektywiczne dla rozwoju gminy. Niezwykle istotne jest wsparcie przedsiębiorstw 

poprzez stwarzanie przyjaznych warunków rozwoju. Ponadto należy zintensyfikować 

działania, które przyczynią się do napływu nowych inwestycji zewnętrznych do gminy  

i lokowania ich na wyznaczonych terenach inwestycyjnych. Sprzyjać temu powinna 

funkcjonująca przyjazna polityka podatkowa gminy wobec nowych inwestorów, a także 

aktywne wsparcie ich w procesie inwestowania i uruchamiania działalności 

gospodarczej. Ważnym elementem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości będzie 

zbudowanie odpowiedniego otoczenia instytucjonalnego, umożliwiającego 

przedsiębiorcom dostęp do kapitału oraz specjalistycznej wiedzy i usług w zakresie 

nowych technologii, zarządzania, kształcenia kadr i marketingu. Niezwykle ważnym 

działaniem gminy, przyczyniającym się do rozwoju lokalnej gospodarki, jest sprawna  

i efektywna promocja potencjału gospodarczego, która ma na celu kształtowanie 

wizerunku gminy jako miejsca atrakcyjnego dla potencjalnych inwestorów. Konieczne 

jest opracowanie atrakcyjnej oferty terenów inwestycyjnych oraz wdrożenie i ciągłe 
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doskonalenie systemu obsługi inwestycji. Gmina Górno posiada potencjał do rozwoju 

turystyki, który należy oprzeć na wykorzystaniu licznych walorów przyrodniczych  

i kulturowych. Potencjał turystyczny gminy należy wzmacniać poprzez rozbudowę 

infrastruktury turystycznej, co niewątpliwie wzbogaci ofertę turystyczną gminy. 

Szczególnie ważne jest wykreowanie i wypromowanie konkretnych produktów 

turystycznych, stanowiących wyróżnik obszaru i mogących przyciągnąć turystów. 

Działania rozwojowe powinny koncentrować się na wykorzystaniu naturalnych 

warunków środowiska dla zdrowia, rekreacji i wypoczynku oraz rozbudowy 

ogólnodostępnej komercyjnej infrastruktury aktywnego odpoczynku oraz infrastruktury 

noclegowo-gastronomicznej. W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju i poprawy 

jakości życia w Gminie Górno bardzo istotna jest maksymalizacja udziału odnawialnych 

źródeł energii w strukturze energetycznej. Zmiany klimatyczne spowodowane emisją CO2 

do atmosfery i spalaniem paliw kopalnych, a także ciągle wzrastające zapotrzebowanie na 

energię oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa jej dostaw są głównym motorem 

rozwoju energii przyjaznej środowisku. Jedyną drogą rozwiązania tych problemów jest 

redukcja, a w dalszej perspektywie rezygnacja z użycia paliw kopalnych do produkcji 

energii oraz wykorzystanie w tym celu odnawialnych źródeł energii.  

Bardzo istotną kwestią jest podnoszenie komfortu życia i bezpieczeństwa 

mieszkańców, m.in. na drogach gminnych. Podstawowym zadaniem jest budowa 

chodników w miejscach niebezpiecznych, w których nadal ich nie ma. Przy ocenie 

zasadności wprowadzania progów zwalniających należy zawsze brać pod uwagę fakt, iż 

ze względu na moc obecnych pojazdów próg pozwala zdyscyplinować nieprzepisowych 

kierowców tylko w odległości kilkudziesięciu metrów. Warto też pamiętać, że 

zastosowanie progów zwalniających wiąże się ze zwiększeniem hałasu, wibracji i drgań, 

więc zastosować je należy tylko w niezbędnych przypadkach i najlepiej w miejscach 

niezamieszkałych, a np. w okolicach szkół. Należy dlatego pomyśleć o zastosowaniu 

innych rozwiązań zwalniających. Nie powodują one drgań które są szkodliwe dla 

kierowców (problemy z kręgosłupem) a także nie utrudniają zimowego utrzymania dróg 

tak bardzo jak progi.  

Gmina powinna podejmować działania wspierające integrację społeczności 

lokalnej, tj. organizować spotkania i warsztaty tematyczne, szkolenia i doradztwo 

zawodowe, ponieważ sprzyja to włączeniu społecznemu osób zagrożonych 

wykluczeniem. Jednym z kluczowych wyzwań, stojącym przed Gminą Górno jest 
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wzmacnianie spójności i integralności społecznej, budowanie silnej tożsamości lokalnej, 

poczucia przywiązania do miejsca zamieszkania, jego specyfiki i historii. Dostęp 

mieszkańców do wysokiej jakości usług publicznych jest obecnie jednym z głównych 

czynników decydujących o poziomie rozwoju lokalnego i sprawności administracji 

gminnej. Usługi społeczne dotyczą przede wszystkim takich obszarów jak oświata  

i edukacja, sport i rekreacja, ochrona zdrowia, pomoc społeczna i kultura. Biorąc pod 

uwagę obecnie funkcjonujący system oświaty, jednym z najważniejszych jej elementów 

jest aktywne tworzenie warunków dla nieskrępowanego rozwoju osobowościowego  

i kompetencyjnego dzieci i młodzieży prowadzących do zwiększenia ich szans na rynku 

pracy. Rosnąca konkurencja na rynku pracy wymaga kształtowania postaw aktywnych  

i kreatywnych, a także otwartości wobec świata i asertywności. Dlatego też niezbędne jest 

bieżące doposażanie placówek edukacyjnych w nowoczszeny sprzęt oraz pomoce 

dydaktyczne, przydatne do kształtowania kluczowych kompetencji uczniów. Nie mniej 

ważnym czynnikiem rozwoju gminy są także sport i rekreacja, które pełnią zarówno 

funkcję wychowawczą, edukacyjną i integrującą społeczeństwo, jak również mogą służyć 

jako narzędzie podnoszenia jakości życia oraz kreowania wizerunku obszaru. Wysoki 

poziom bezpieczeństwa mieszkańców w wymiarze zdrowotnym i społecznym jest 

jednym z głównych czynników decydujących o jakości życia. Ochrona zdrowia 

mieszkańców gminy powinna być realizowana poprzez zapewnienie kompleksowej 

opieki medycznej o wysokim standardzie usług, zwiększenie dostępności profilaktyki, 

wczesnej diagnostyki, badań i konsultacji medycznych dla mieszkańców, a także dzięki 

wsparciu i promowaniu różnorodnych inicjatyw prozdrowotnych i aktywizujących. 

Ważne aby oferta ta uwzględniła również zestaw specjalistycznych usług adresowanych 

do grupy seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Ze względu na postępujące zjawisko 

starzenia się społeczeństwa należy wdrażać kompleksową politykę senioralną, 

obejmującą w szczególności aktywizację zawodową, kulturowo-społeczną i obywatelską 

osób starszych.  

W ciągu najbliższych lat należy dążyć do utrzymania wysokiej sprawności gminy  

w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na jej rozwój i poprawę jakości życia 

mieszkańców. Towarzyszyć temu powinien wysiłek na rzecz zwiększania zdolności 

finansowej gminy w oparciu o własne dochody oraz wprowadzaniu nowych modeli 

finansowania zadań inwestycyjnych w gminie. Priorytetem dla gminy powinno być 

stworzenie przyjaznego otoczenia instytucjonalnego dla rozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości i zwiększania jej konkurencyjności i innowacyjności. Będzie to 
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wymagało bliższej współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia 

biznesu, a także bardziej aktywnego podejścia do wspomagania procesów 

inwestycyjnych przedsiębiorstw, Do zadań Władz Gminy należy zapewnienie 

bezpieczeństwa jej mieszkańców. Aby zrealizować ten cel konieczne są działania 

związane z formułowaniem i rozwojem bezpiecznej przestrzeni publicznej.  
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4.  SYSTEM WDRAŻANIA STRATEGII 

Realizacja strategii rozwoju jest złożonym procesem zarówno pod względem 

technicznym, jak i finansowym. Prawidłowa realizacja działań uzależniona jest przede 

wszystkim od sprawnego zarządzania oraz wyznaczenia odpowiednich jednostek 

odpowiedzialnych za realizację poszczególnych elementów strategii. 

Przy opracowaniu niniejszego dokumentu zastosowano podejście systematyczne, 

polegające m.in. na tym, że przy określaniu celów i kierunków działań wzięto pod uwagę 

nie tylko kompetencje i zadania ustawowe gminy wiejskiej, ale również uwzględniono 

szerszy wymiar rozwoju, a więc te obszary, na które Władze Gminy mają pośredni wpływ, 

np. rozwój lokalnego rynku pracy i przedsiębiorczości, szkolnictwo oraz bezpieczeństwo 

publiczne. 

Osiągnięcie założonych celów będzie w dużej mierze uzależnione od tego, czy inne 

podmioty (przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe) 

zechcą włączyć się w nurt działań zaproponowanych w niniejszej strategii. Zakłada się, że 

zaproponowane cele odpowiadają potrzebom i możliwościom rozwojowym Gminy 

Górno, a także, że w procesie konsultacji społecznych osiągnięta została ich społeczna 

akceptacja. Dla przyspieszenia tych działań i zachęcenia innych podmiotów do 

respektowania założeń strategii, Urząd Gminy i pozostałe jednostki organizacyjne będą 

udzielać niezbędnego wsparcia informacyjnego podmiotom, których projekty będą 

wpisywać się w założenia i cele strategii. 

Realizacją działań założonych w strategii zajmować się będzie specjalnie powołany 

do tego celu Zespół Koordynujący wdrażanie strategii, do będzie należeć będą 

następujące zadania: 

˗ informowanie społeczności lokalnej o istnieniu strategii i obranych kierunkach rozwoju,   

  a także o postępach i efektach wdrażania strategii, 

˗ synchronizowanie procesów planowania przestrzennego z zapisami strategii, 

˗ ścisła współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za przygotowywanie i realizację  

   zadań inwestycyjnych, 

˗ wydawanie jednostkom ubiegającym się o środki zewnętrzne opinii o zgodności  

   planowanej inwestycji/zadania z zapisami strategii (w przypadku, gdy taka opinia jest  

   wymagana), 

˗ dokonywanie koniecznych modyfikacji i zmian wynikających ze zmieniających się  

   uwarunkowań zewnętrznych i sytuacji wewnętrznej gminy. 

Instytucjami wspomagającymi Wójta w procesie wdrażania strategii są: 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY GÓRNO NA LATA 2021-2030 40 

˗ Rada Gminy, 

˗ placówki szkolno-wychowawcze (przedszkola, szkoły podstawowe), 

˗ jednostki organizacyjne funkcjonujące na terenie gminy (np. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej), 

˗ organizacje pozarządowe działające na terenie gminy,  

˗ samorządowe instytucje kultury – Gminny Ośrodek Kultury. 

Instytucjami partnerskimi, zarządzającymi określonymi instrumentami  

i programami, w ramach których będą finansowane niektóre działania wynikające ze 

strategii, będą: 

˗ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wraz z instytucjami mu 

podlegającymi, 

˗ Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, 

˗ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

˗ Agencje Rozwoju Regionalnego oraz wspierania przedsiębiorczości, 

˗ Narodowy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

˗ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Do ważnych podmiotów, które w istotny sposób będą przyczyniać się do realizacji 

celów strategii, należy również zaliczyć podmioty realizujące poszczególne projekty, jak  

i beneficjentów końcowych objętych wsparciem i działaniami projektowymi, w tym 

przede wszystkim: 

˗ Komenda Wojewódzka, Komenda Miejska Policji, 

˗ Komenda Wojewódzka i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,   

˗ przedsiębiorcy i ich organizacje zrzeszające, 

˗ instytucje otoczenia biznesu, 

˗ rolnicy i ich zrzeszenia, 

˗ organizacje pozarządowe, 

˗ osoby podnoszące swoje kwalifikacje zawodowe, 

˗ bezrobotni i osoby wykluczone. 

Oczekuje się, że dzięki tak szerokiemu spektrum instytucji i podmiotów 

zaangażowanych bezpośrednio, bądź pośrednio, w realizację strategii, jej cele i działania 

będą możliwe do osiągnięcia w założonej perspektywie czasowej. 

4.1. Monitoring strategii 

Monitoring polega na gromadzeniu, opracowywaniu i przekazywaniu informacji 

przydatnych w zarządzaniu rozwojem Gminy Górno. Monitoring strategiczny jest 
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źródłem informacji wykorzystywanych w procesie ewaluacji. Ewaluacja strategii 

obejmuje ocenę długoterminowych działań realizowanych w ramach założonych celów 

oraz jest narzędziem oceny decyzyjności Władz Gminy w zakresie zaspokojenia potrzeb 

wspólnoty lokalnej oraz budowania pozycji konkurencyjnej. 

Procesy monitoringowo-ewaluacyjne obejmują działania zmierzające do poznania 

efektów i uwarunkowań wdrażania strategii oraz korekt zarówno samej strategii, jak  

i metod jej wdrażania. Są to procesy, które towarzyszą wdrażaniu strategii w całym 

okresie jej realizacji i służą doskonaleniu jej treści oraz skuteczności i efektywności 

podejmowanych w jej ramach działań. 

Przedmiotem monitoringu strategicznego i ewaluacji jest Strategia Rozwoju Gminy 

Górno. 

Do głównych obszarów objętych monitoringiem i ewaluacją należą: 

˗ obserwacja zmian zachodzących w ramach poszczególnych obszarów strategicznych 

   i przypisanych im celów operacyjnych, które zostały wyznaczone w strategii, 

˗ analiza zmian społecznych, gospodarczych i środowiskowych zachodzących w gminie, 

˗ identyfikacja nowych uwarunkowań związanych z wyznaczonymi celami i formułowanie 

  rekomendacji dotyczących zamierzeń w nich określonych, 

˗ formułowanie nowych prognoz i scenariuszy rozwoju Gminy Górno. 

Wdrażając Strategię, Gmina będzie dbała o dobrą współpracę z lokalnymi 

organizacjami pozarządowymi, otoczeniem społeczno-gospodarczym, ale również  

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracją rządową.  

Jednocześnie wszystkie zadania zaplanowane do realizacji i wymagające 

wieloletnich inwestycji będą uwzględniane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

w trakcie jej uchwalania i aktualizacji. Dodatkowo Gmina będzie dążyć do wprowadzenia 

rozwiązań związanych z inteligentnym zarządzaniem, wykorzystując nowoczesne 

technologie informacyjno-komunikacyjne, rozpowszechniając ideę Smart City. Narzędzia 

te zapewnią sprawną pracę jednostek organizacyjnych Gminy, ale również wpłyną na 

ochronę środowiska i możliwości pomiaru jakości życia w Gminie.  

W celu pozyskania dodatkowego finansowania na zaplanowane działania, samorząd 

będzie pozyskiwał środki z funduszy zewnętrznych – programów krajowych oraz 

unijnych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027, z uwzględnieniem lat kolejnych, 

tj. do roku 2030. Realizacja działań zaplanowanych w Strategii do roku 2030 będzie 
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możliwa dzięki temu, iż środki finansowe pozyskane na projekty w roku 2027, będą 

mogły być wydatkowane do roku 2030. W celu wdrożenia praktyki angażowania 

organizacji pozarządowych we wspólne działania na rzecz rozwoju Gminy projekty będą 

realizowane w partnerstwie z NGO (ang. non-government organization – sektor 

organizacji pozarządowych). Dzięki temu przy realizacji przedsięwzięć uda się dotrzeć do 

coraz większej liczby odbiorców ze względu na aktywność stowarzyszeń i fundacji  

w poszczególnych sołectwach Gminy Górno.  

System monitorowania jest swoistym narzędziem, który wspomaga zarządzanie 

gminą, w tym podejmowanie strategicznych decyzji i przewidywanie zagrożeń. Efekty 

Strategii będą monitorowane i opisywane w corocznym Raporcie o stanie gminy, który 

jest obowiązkowym dokumentem zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. 

Zgodnie z powyższą ustawą „Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku 

poprzednim, w szczególności realizacją polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy 

i budżetu obywatelskiego”.  

Uzyskanie mierzalnych wyników postępu osiągnięcia wyznaczonych w strategii 

celów jest podstawowym zadaniem każdego monitoringu strategicznego. Dla 

prawidłowego wykonania tego zadania konieczne jest opracowanie szeregu wskaźników 

stanowiących podstawę oceny stopnia realizacji strategii. Wskaźniki zostały dopasowane 

do struktury obszarów strategicznych. 

Zaproponowane wskaźniki weryfikowane będą głównie w oparciu o dane Banku 

Danych Lokalnych GUS, dane Urzędu Gminy Górno. 

Monitorowanie działań i ich efektów w tym w wymiarze przestrzennym oraz 

propozycje wskaźników ich osiągnięcia jest potrzebne, ponieważ pokazuje metodę 

osiągnięcia rezultatów zapisanych w wizji i celach. Podejmowane działania w latach 

2021-2030 mają budować lokalną przewagę konkurencyjną Gminy Górno i przynieść 

pozytywne rozwiązania oraz realizować perspektywy jej rozwoju, które zostały 

przedstawione w: misji, wizji, celach oraz działaniach. Celem monitorowania działań  

z zakresu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Górno na lata 2021-2030 jest postawienie 

prawidłowej diagnozy stanu rozwoju gminy w roku 2030, w oparciu o dane 

wewnątrzgminne, oraz uzyskanie rzeczowej informacji zwrotnej na temat efektów 

działań podejmowanych w latach 2021-2030, które w swojej złożoności są                                       
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miejscem krzyżowania się działań różnych polityk: krajowej, regionalnej, wiejskiej oraz 

obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją.  

Wnioski z monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Górno na lata 2021-2030 

powinny być bazą dla tworzenia kolejnych, długookresowych strategii, sygnalizować 

pojawiające się trudności oraz być źródłem wiedzy na temat zachodzących  

i projektowanych zmian dla społeczności lokalnej. Etapem budowy systemu 

monitorowania realizacji Strategii jest integracja danych z różnych istniejących systemów 

i zasobów oraz ich ciągłe dostosowanie do potrzeb lokalnych – zwłaszcza  

w zakresie skali/poziomu zbierania wiarygodnych danych. Monitorowanie realizacji 

Strategii będzie odbywać się w połączeniu z istniejącymi instytucjami i narzędziami 

opisującymi oraz monitorującymi politykę rozwoju.  

Dla skutecznej realizacji Strategii oraz zapewniania jej obiektywnej i pełnej 

informacji, wykorzystane zostaną instytucje wspomagające procesy monitorowania 

wprowadzone przez politykę regionalną (Regionalne Obserwatoria Terytorialne  

i Krajowe Obserwatorium Terytorialne) i ewaluacji (Krajowa Jednostka Ewaluacji oraz 

regionalne jednostki ewaluacyjne). Instytucje te tworzą system współpracy i zapewniają 

przepływ informacji między najważniejszymi podmiotami publicznymi biorącymi udział  

w planowaniu i realizacji polityki rozwoju w celu monitorowania oraz oceny całości 

interwencji publicznej mającej wpływ terytorialny, w tym na rozwój obszarów wiejskich. 

Na potrzeby systemu monitorowania realizacji Strategii konieczne jest rozwijanie 

systemu monitorowaniu tendencji i zjawisk w obszarach przestrzenno-funkcjonalnych.  

Z uwagi na istnienie w zasobach instytucji publicznych, ale poza statystyką publiczną, 

różnych źródeł informacji, zbiorów danych, wskaźników, rejestrów danych 

przestrzennych, w tym zwłaszcza danych istotnych dla gmin i obszarów wiejskich 

(gromadzonych na różnych poziomach i w różnych skalach przestrzennych), kluczowym 

zadaniem w procesie budowy systemu monitorowania realizacji Strategii jest stałe 

dążenie do systematyzowania, porządkowania i łączenia lub koordynowania tych 

zasobów oraz  pozyskiwania informacji z różnych źródeł (szczególnie publicznych).  

Uzupełnieniem systemu monitorowania realizacji Strategii, przydatnym zarówno na 

poziomie krajowym i lokalnym są dodatkowe narzędzia zwiększające wiedzę o gminie 

oraz obszarach wiejskich i umożliwiające podejmowanie optymalnych decyzji co do 

sposobów rozwoju to m.in. Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (Local Human 
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Development Index – LHDI), pokazujący nierówności w rozwoju terytorialnym na 

szczeblu powiatów. Wskaźnik, bazując na trzech podstawowych zmiennych dotyczących 

zdrowia, edukacji i zamożności obywateli, może stanowić pomoc dla władz 

samorządowych w ustalaniu priorytetów działania w kontekście obecnych i przyszłych 

problemów społecznych.  

W ramach zarządzania Strategią całościowa ewaluacja działań prowadzona będzie  

w układzie standardowym i składa się z trzech faz:  

Ewaluacja ex ante, na koniec każdego roku kalendarzowego – koncentrująca się na 

ocenie strategii lub jej znaczącej aktualizacji według kryterium trafności  

i odpowiedniości oraz kryterium wewnętrznej spójności i zgodności programowej.  

Ewaluacja mid-term, w trakcie realizacji strategii – przeprowadzana w układzie 

kadencyjnym w ostatnim roku każdej kolejnej kadencji samorządu, koncentrująca się na 

ocenie czy i na ile przyjęta strategia jest faktycznie realizowana oraz jakie są jej efekty 

krótko- i średnioterminowe, według kryterium skuteczności działań, a także 

efektywności, koordynacji i zgodności działań z zasadami i założeniami ustalonymi  

w dokumencie strategii.  

Ewaluacja ex post, po zakończeniu realizacji strategii – w zakresie podobnym do 

ewaluacji mid-term, poszerzonym o ocenę (przewidywanych) efektów 

długoterminowych związanych z osiągnięciem założonej wizji, misji oraz celów 

strategicznych, operacyjnych oraz działań. 

Ocena wszystkich działań zawartych w Strategii zostanie dokonana przez powołany 

Zespół Koordynujący przy współudziale wszystkich grup docelowych oraz w oparciu  

o opracowanie ewaluacji ex-post, czyli na zakończenie obowiązywania dokumentu. 

Będzie brała pod uwagę pięć następujących kryteriów ewaluacyjnych:  

•  skuteczność (ang. effectiveness) – kryterium pozwalające ocenić, w jakim stopniu 

osiągnięte zostały cele dokumentu zdefiniowane na etapie planowania.  

•  efektywność (ang. efficiency) – kryterium pozwalające ocenić poziom 

„ekonomiczności” zrealizowanych projektów, czyli stosunek poniesionych 

nakładów do uzyskanych efektów.  
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• użyteczność (ang. utility) – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia 

oddziaływanie Strategii odpowiada zdiagnozowanym problemom  

• trafność (ang. relevance) – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia 

zdefiniowane cele strategiczne i priorytety odpowiadają na potrzeby 

interesariuszy obszaru funkcjonalnego.  

•  trwałość (ang. sustainability) – kryterium pozwalające ocenić na ile można się 

spodziewać, że pozytywne zmiany wywołane oddziaływaniem Strategii będą 

nadal widoczne po zakończeniu jej realizacji  

Podstawą monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Gminy Górno na lata 2021-

2030 będzie zestaw wskaźników obrazujących oczekiwane rezultaty realizacji strategii 

na poziomie działań, które wynikają z misji, wizji, celu strategicznego i celów 

operacyjnych.  

4.2. Wskaźniki realizacji strategii………………………………………………………… 

Do każdego ze sformułowanych celów operacyjnych został opracowany zestaw 

wskaźników, wskazujący na stopień realizacji tychże celów, które zostały przedstawione 

w tabeli nr 4. 

Tabela. 1. Wskaźniki realizacji strategii rozwoju.
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Cel operacyjny 1.1. Zwiększenie 
dostępności i funkcjonalności 
infrastruktury gminnej, w tym miejsc 
do inwestycji i rozwoju 
przedsiębiorczości. 

- Organizacja zbiorowego transportu publicznego 
adekwatnie do potrzeb mieszkańców [szt.] 
- Budowa nowych zatoczek i przystanków transportu 
zbiorowego [szt.] 
- Sukcesywna rozbudowa sieci internetu na terenie całej 
Gminy adekwatnie do poziomu rozwoju infrastruktury 
mieszkalnictwa jednorodzinnego, tworzenie hot spotów 
w miejscach publicznych [km] 
- Zwiększenie dostępności wszystkich obiektów i miejsc 
użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych i 
osób starszych poprzez znoszenie barier 
architektonicznych [szt.] 
- Sukcesywne pozyskiwanie dróg leśnych (zamiana) 
stanowiących ważne szlaki komunikacyjne do zabudowań 
mieszkańców i modernizacja ich nawierzchni [km] 

Urząd Gminy Górno, GOPS, 
GUS 

Cel operacyjny 1.2. Stwarzanie przez 
gminę warunków do powstawania 
nowych miejsc pracy, zwłaszcza dla 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz wsparcie 
przedsiębiorców.  

- aktywizacja osób bezrobotnych [osoby] 
- promowanie aktywności i wspieranie rozwoju 
organizacji pozarządowych [szt.] 
- promocja aktywności kobiet w życiu zawodowym  
i społecznym [szt.] 
- tworzenie warunków do powstawania lokalnych 
inicjatyw edukacyjnych, podnoszących kwalifikacje 
lokalnej społeczności [szt.] 
- aktywne wspieranie rozwoju i konkurencyjności 
lokalnych przedsiębiorców [szt.] 
- wsparcie unowocześnienia procesów produkcyjnych  
i usług wysokospecjalizowanych [szt.] 
- wspieranie doradztwa w zakresie zakładania  
i prowadzenia własnych działalności gospodarczych [szt.] 
- wspieranie równości szans na rynku pracy [szt.] 

Urząd Gminy Górno, GUS, 
Starostwa Powiatowe, 
ARIMR, Urząd 
Marszałkowski, CEIDG, 
GOPS 
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- doradztwo zawodowe [szt.] 
- efektywne korzystanie ze środków Unii Europejskiej na 
rozwój przedsiębiorczości [zł] 
- wyznaczanie terenów pod inwestycje oraz ich uzbrajanie 
[km] 
- tworzenie preferencyjnych warunków przyciągających 
inwestorów zewnętrznych [szt.] 
- aktywne poszukiwanie inwestorów krajowych  
i zagranicznych zainteresowanych prowadzeniem 
działalności gospodarczej na terenie gminy [szt.] 
- stworzenie, promocja i upowszechnianie profesjonalnej 
i konkurencyjnej oferty inwestycyjnej gminy [szt.] 
- tworzenie warunków do podejmowania działalności 

gospodarczej i tworzenia pozarolniczych miejsc pracy 

[szt.] 
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Cel operacyjny 2.1. Ochrona 
środowiska i adaptacja do zmian 
klimatu.  

- Sukcesywna modernizacja systemów oświetlenia na 
energooszczędne [szt./km] 
- Skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na 
kompleksowy montaż instalacji odnawialnych źródeł 
energii (OZE) na budynkach użyteczności publicznej 
(świetlice, szkoły) w gminie [szt./zł] 
- Udoskonalenie systemu zbiórki odpadów komunalnych 
zgodnie z potrzebami mieszkańców – racjonalne 
gospodarowanie odpadami [szt.] 
- Prowadzenie nowoczesnej edukacji ekologicznej 
zarówno wśród przedszkolaków, młodzieży szkolnej jak i 
starszych mieszkańców [szt.] 
- Zachęcanie mieszkańców do udziału w programie 
„Czyste powietrze”, sukcesywnej wymiany starych pieców 
na nowe, termomodernizacji budynków oraz 
inwestowania w odnawialne źródła energii (OZE) [szt.] 
- Budowa i konserwacja rowów i przepustów wzdłuż dróg 
i cieków wodnych [km] 
- Zmniejszanie terenów uszczelnionych na rzecz zielonej 
infrastruktury, budowa oczek wodnych sprzyjających 
małej retencji [km] 
- Ochrona bioróżnorodności krajobrazu i gleb [km] 
- Przeciwdziałanie skutkom zagrożeń naturalnych i 
ograniczenie wpływu i skutków oddziaływania człowieka 
na środowisko [szt.] 
- Budowa dużych zbiorników retencyjnych wody 
opadowej w pobliżu ujęć wody, które zapewnią 
przenikanie wody do stref wodonośnych i w przyszłości 
zabezpieczą ujęcia w odpowiednią ilość wody [szt./km3] 

Urząd Gminy Górno, GUS, 
Starostwa Powiatowe, 
Urząd Marszałkowski,  

 

Cel operacyjny 2.2. Modernizacja i 
rozbudowa infrastruktury technicznej 
adekwatnie do potrzeb mieszkańców. 

- Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej oraz 

modernizacja istniejących Stacji Uzdatniania Wody [km] 

Urząd Gminy Górno, ZUK, 
GOK, GOPS 
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-Budowa Hydroforni w Radlinie [szt.] 

-Budowa wieży ciśnień w Krajnie umożliwiającej dostawę 

wody na tereny niezwodociągowane [szt.] 

-Modernizacja oczyszczalni i rozbudowa sieci 

kanalizacyjnej szt./km] 

-Rozbudowa systemów monitorujących i nadzorujących 

zużycie wody oraz przepływ ścieków [szt.] 

-Wdrażanie rozwiązań pozwalających na precyzyjne 

zarządzanie energią oraz infrastrukturą wod-kan.  [szt.] 

- budowa i rozbudowa obiektów oświatowych i 
kulturalnych i świetlic, wraz z wyposażeniem [szt.] 
- modernizacja i termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej [szt.] 
- modernizacja i rozbudowa bazy sportowej [szt.] 
- budowa i modernizacja doposażenia placów zabaw [szt.] 
- zwiększanie dostępności do łączy telekomunikacyjnych, 
w szczególności do szerokopasmowego internetu [km] 
- tworzenie infrastruktury rowerowej [km] 
- usuwanie barier architektonicznych utrudniających 
funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnością oraz 
rodzicom z dziećmi [szt.] 
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Cel operacyjny 3.1. Tworzenie 
warunków do rozwoju turystyki i 
rekreacji i wzmocnienie potencjału 
istniejących obiektów turystycznych i 
sportowo-rekreacyjnych 

- rozwój infrastruktury turystycznej w miejscach 
atrakcyjnych turystycznie [szt.] 
- urządzanie przestrzeni w centrach miejscowości na 
potrzeby ogólnodostępnych miejsc do rekreacji  
i wypoczynku [szt./m2] 
- współpraca z gminami ościennymi w zakresie 
stworzenia kompleksowej oferty agroturystycznej [szt.] 
- promowanie produktów lokalnych [szt.] 
- promocja walorów przyrodniczych na terenie gminy 
[szt.] 
- wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego  
i kulturowego do rozwoju produktów turystycznych [szt.] 
- stworzenie bazy danych miejsc noclegowych i punktów 
gastronomicznych [szt.] 
- wydawanie broszur, ulotek i map promujących 
atrakcyjność gminy [szt.] 
- promocja na portalach społecznościowych, 
wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych dla 
promocji turystycznej gminy [szt.] 

Urząd Gminy Górno, GUS, 
Urząd Marszałkowski, GOK 

Cel operacyjny 3.2. Budowanie 
pozytywnego wizerunku gminy na 
zewnątrz oraz budowa tożsamości 
regionalnej mieszkańców gminy 

- rozwój bazy turystycznej w gminie [szt.] 
- zwiększenie ilości atrakcji turystycznych, dostępności 
do infrastruktury gminnej [szt.] 
- rozwój inicjatyw obywatelskich [szt.] 
- organizacji spotkań mieszkańców (eventy plenerowe, 
festyny rodzinne) [szt.] 
- promocja produktów regionalnych na targach 
krajowych i międzynarodowych [szt.] 

Urząd Gminy Górno, GUS, 
Urząd Marszałkowski, GOK 

 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY GÓRNO NA LATA 2021-2030 51 

 
C

e
l 

st
ra

te
g

ic
zn

y
 4

. G
m

in
a

 G
ó

rn
o

 a
tr

a
k

cy
jn

y
m

 m
ie

js
ce

m
 d

o
 z

a
m

ie
sz

k
a

n
ia

, 
za

ło
że

n
ia

 r
o

d
zi

n
y

 i
 r

o
zw

o
ju

 o
so

b
is

te
g

o
 

 

Cel operacyjny 4.1. Tworzenie 
sprzyjających warunków do 
pozostawania w gminie na stałe ludzi 
młodych oraz stwarzanie warunków 
do dodatniej migracji ludności.  

- opracowywanie i aktualizacja planów 
zagospodarowania przestrzennego [szt.] 
- rewitalizacja obszarów gminy tracących dotychczas 
funkcje społeczno-gospodarcze [m2/szt.] 
- przygotowanie i promocja terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe [m2/szt.] 
- rozwój i pielęgnacja zieleni na terenach rekreacyjnych 
[m2/szt.] 
- wsparcie edukacji oraz systematyczna aktualizacja 
programów edukacyjnych [sz.] 
- wspieranie edukacji pozaszkolnej [szt.] 
- doposażenie szkół/przedszkoli w pomoce i materiały 
dydaktyczne [szt.] 
- wsparcie oferty kulturalnej świetlic wiejskich [szt.] 

Urząd Gminy Górno, GUS, 
Starostwa Powiatowe, 
ARIMR, Urząd 
Marszałkowski,  SCO, GOK 

 

Cel operacyjny 4.2. Organizacja pracy 
jednostek organizacyjnych gminy 
zgodnie z potrzebami mieszkańców.  

- zwiększanie dostępności usług publicznych przy 
wykorzystaniu internetu i innych nowoczesnych 
technologii [szt./km] 
- zapewnienie powszechnego dostępu do e-usług w 
administracji [szt.] 
- usprawnienie obsługi klienta w jednostkach 
organizacyjnych [szt.] 
- stałe podnoszenie kompetencji w zakresie obsługi 
klienta u pracowników zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych gminy [szt.] 

Urząd Gminy Górno, GOK, 
GOPS, ZUK 

 

 

Cel operacyjny 4.3. Wysoki poziom i 
jakość opieki zdrowotnej i pomocy 
społecznej na terenie gminy.  

- wspieranie i promocja badań profilaktycznych [szt.] 
- rozwój ochrony zdrowia w placówkach edukacyjnych 
[szt.] 
- rozwój usług społecznych [szt.] 
- profilaktyka antyuzależnieniowa/zdrowotna/ programy 
profilaktyczne [szt.] 
- przeciwdziałanie uzależnieniom [szt.] 

Urząd Gminy Górno, GUS, 
GOPS, SCO 
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- przeciwdziałanie pogłębianiu się zjawisk patologicznych 
[szt.] 
- poprawa dostępności do wysokiej jakości usług 
medycznych o charakterze ogólnym i specjalistycznym 
[szt.] 
- kształtowanie, pobudzanie świadomości oraz wsparcie 
osób wykluczonych społecznie [osoby/szt.] 
- edukacja prozdrowotna [szt.] 
- promocja zdrowego i ekologicznego stylu życia [szt.] 

Cel operacyjny 4.4. Poprawa 
bezpieczeństwa i komfortu 
zamieszkania na terenie Gminy.  

- budowa, rozbudowa, modernizacja dróg [km] 
- modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej [km] 
- modernizacja i rozbudowa energooszczędnego 
oświetlenia ulicznego [km] 
- rozbudowa i modernizacja chodników i parkingów, 
ścieżek rowerowych [km] 
- poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy 
(oznakowanie dróg, skrzyżowań, znaki ograniczające 
prędkość, progi zwalniające) [szt.] 

Urząd Gminy Górno, GUS,  
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Przyjęto, że Strategia Rozwoju Gminy Górno na lata 2021-2030 ma formułę otwartą, 

co oznacza, że w przypadku zmiany zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych 

uwarunkowań społecznych i gospodarczych oraz wykreowania nowych projektów – 

możliwa będzie jej aktualizacja.  

Realizacja zapisów Strategii Rozwoju Gminy Górno na lata 2021-2030 nie 

spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Strategia jest dokumentem 

ogólnym określającym preferowane kierunki rozwoju gminy i planowane kierunki 

inwestycji. Natomiast niniejszy dokument nie wskazuje ich konkretnej lokalizacji, skali  

i zakresu oraz planu konkretnych inwestycji i ich budżetu. Gmina Górno zakłada, że 

realizację celów i działań zawartych w Strategii Rozwoju Gminy zapewnią dokumenty 

wdrożeniowe (projekty operacyjne), które będą stanowić lub stanowią obecnie odrębne 

opracowania. Na etapie operacyjnym powstaną konkretne rozwiązania i zadania służące 

ich realizacji.  

Wskazane w projekcie Strategii działania nie wyznaczają uszczegółowionych ram 

dla realizacji przedsięwzięć mogących powodować prawdopodobieństwo wystąpienia 

zagrożenia dla środowiska i ryzyka dla zdrowia ludzi.  

Zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie dokumentu działania proponowane 

w strategii rozwoju Gminy Górno realizowane są i będą zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju tj. korzystania z zasobów naturalnych z myślą o przyszłych 

pokoleniach.  

W zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju oraz wdrażania prawa 

wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska, realizacja zapisów niniejszej Strategii 

wspierać będzie efektywność podejmowanych interwencji w ramach dokumentów 

wyższego szczebla. Misja, wizja, cel strategiczny, kierunki rozwoju, cele operacyjne  

i działania zawarte w Strategii Rozwoju Gminy Górno na lata 2021-2030 są spójne  

z dokumentami wyższego szczebla. 

Mając na uwadze, iż Strategia Rozwoju Gminy Górno na lata 2021-2030 jest 

praktycznym planem rozwoju lokalnego wyznaczającym działania Samorządu Gminy 

Górno, bez udziału administracji publicznej, instytucji regionalnych, lokalnych, 
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partnerskich samorządów oraz podmiotów należących do sektorów prywatnego  

i społecznego, skuteczna realizacja polityki rozwoju Gminy Górno będzie niemożliwa.  

W proces wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Górno na lata 2021-2030 powinno 

zostać zaangażowane szerokie grono partnerów i interesariuszy (równoprawny udział 

interesariuszy publicznych, prywatnych i społecznych w tym procesie).  

Szczególną uwagę w procesie wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Górno na lata 

2021-2030, należy priorytetowo potraktować przedsięwzięcia wpisane w poszczególne 

cele rozwojowe spójne z działaniami Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR) jako obszar strategicznej 

interwencji identyfikuje obszary zagrożone trwałą marginalizacją. Należą do nich m.in. 

obszary wiejskie. Na tych obszarach konieczna jest interwencja przełamująca 

utrzymywanie się szeregu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych, w tym 

utrudnionego dostępu do usług publicznych. Instrumentem wsparcia ww. obszarów 

będzie Program ponadregionalny skierowany do najsłabszych gospodarczo obszarów 

2020+. Jego celem jest osiągnięcie wymiernych efektów gospodarczych związanych  

z rozwojem przedsiębiorczości i ze wzrostem poziomu inwestycji prywatnych.  

W ramach programu realizowany będzie kompleksowy pakiet działań z zakresu m.in. 

rozwoju przedsiębiorczości, aktywizacji społecznej oraz poprawy. 

Większość działań realizujących cel strategiczny Krajowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego 2030 wpływać będzie pozytywnie na rozwój obszarów wiejskich, są to m.in. 

zacieśnianie współpracy pomiędzy Gminą Górno z sąsiadującymi z nią gminami  

i miastem Kielce, zwiększy dynamikę rozwoju gospodarki lokalnej i regionalnej, m.in. 

dzięki łączeniu zasobów i współfinansowaniu usług.  

Zasadnicze elementy systemu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Górno na lata 

2021-2030: podmioty zaangażowane w realizację, mechanizmy służące określeniu 

podejmowanych przez samorząd przedsięwziąć ukierunkowanych na osiąganie 

wspólnych celów wyznaczonych w stosunku do określonego terytorium, sposobu 

finansowania, realizacji oraz koordynacji, instrumenty realizacji – dokumenty 

programowe (programy operacyjne – krajowe i regionalne), programy rozwoju, w tym 
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programy wieloletnie oraz projekty strategiczne i polityki publiczne, formy wsparcia 

finansowego – pomoc zwrotna i bezzwrotna, źródła finansowania.  

Otoczenie instytucjonalne Strategii Rozwoju Gminy Górno na lata 2021-2030 

stanowią podmioty, których rola i zadania umożliwiają efektywną realizację polityki 

rozwoju lokalnego. Dotyczy to samorządów województw oraz samorządów 

terytorialnych niższego szczebla (gminnych i powiatowych) oraz innych partnerów 

działających na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego.  

Główne zadania i odpowiedzialność podmiotów w procesie programowania, 

realizacji, finansowania oraz oceny efektów Strategii Rozwoju Gminy Górna na lata 2021-

2030 wynikają z przepisów ustawowych oraz ich ewentualnych zmian.  

Procesy rozwoju lokalnego tj. projektowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy 

Górno na lata 2021-2030 są uwarunkowane przede wszystkim działaniami Samorządu 

Gminy Górno. Podstawowym zadaniem gminy jest realizowanie lokalnych, określonych 

ustawowo spraw publicznych. Zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych 

potrzeb wspólnoty.  

4.3. Plan wdrażania Strategii Rozwoju Gminy 

Plan wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Górno na lata 2021-2030 opierać się 

będzie na następujących założeniach:  

1. Wdrażanie Strategii Rozwoju Gminy Górno na lata 2021-2030 w wąskim 

znaczeniu stanowić będzie czynności zarządcze, skierowane na konkretyzację 

działań (uzgodnienie partnerów, lokalizacji, budżetu, harmonogramu realizacji), 

dlatego fundamentalną sprawą będzie powołanie Koordynatora ds. realizacji  

i monitorowania Strategii Rozwoju Gminy Górno na lata 2021-2030, który będzie 

odpowiedzialny przed Samorządem Gminy Górno za poszczególne etapy całego 

procesu. Oznacza to przejmowanie przez koordynatora czynności organizatorsko-

koordynacyjnych oraz motywacyjnych w stosunku do mieszkańców, rolników, 

przetwórców, przedsiębiorców, naukowców, studentów, inwestorów  

i pracowników jednostek organizacyjnych gminy, a także współpracę z gminami  

i organizacjami w terenie.  
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2. Na etapie wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy Górno na lata 2021-2030, powinny 

powstać strategiczne programy funkcjonalne i operacyjne, w których nastąpi 

praktyczna konkretyzacja działań i zamierzeń zapisanych w ww. Strategii, w celu 

ich realizacji w wyodrębnionych obszarach: organizacyjnym, marketingowym, 

inwestycyjnym, produkcyjnym, zasobów ludzkich, finansowym.  

3. Wymienione w Strategii Rozwoju Gminy Górno na  lata 2021-2030 potencjalne 

źródła finansowania poszczególnych działań będą musiały zostać zweryfikowane, 

po zatwierdzeniu przez Województwo Świętokrzyskie oraz Ministerstwo 

Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego poszczególnych programów 

wsparcia w perspektywie 2021-2027 (2030) oraz dopracowane z partnerami 

(m.in. innymi gminami, przedsiębiorstwami, rolnikami, przetwórcami, NGO), 

którzy podejmą się realizacji zaproponowanych w Strategii Rozwoju Gminy Górno 

na 2021-2030 działań.  

4. Pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Górno bezpośrednio nadzorujący 

wdrażanie Strategii Rozwoju Gminy Górno na lata 2021-2030 powinni 

wypracować odpowiedni system wspierający zarządzanie procesem realizacji 

Strategii (uchwały, programy, procedury, regulaminy, zasady, zarządzenia itp.) 

oraz systemy informacyjne i kontrolne oraz dostosować kulturę organizacyjną – 

model zarządzania wielopoziomowego (zrównoważonego, spójnego, 

partycypacyjnego) do wyzwań i tempa realizacji poszczególnych działań.  

5. Działania wymagające interwencji ze strony Państwa i Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego takie jak inwestycje przemysłowe, infrastrukturalne, badawczo-

rozwojowe (B+R) oraz rewitalizacja społeczno- gospodarcza powinny być 

procedowane na zasadzie pierwszeństwa i wsparte lobbingiem oddolnym, aby 

realnie móc wdrożyć zamierzenia zapisane w Strategii Rozwoju Gminy Górno na 

lata 2021-2030.  

6. Kierownictwo Urzędu, Radni, dyrektorzy placówek, czy kierownicy pozostałych 

jednostek organizacyjnych podejmujący decyzje dotyczące wdrażania Strategii 

Rozwoju Gminy Górno na 2021-2030 powinni bardzo dokładnie zapoznać się  

z całością opracowania.  

7. Strategię Rozwoju Gminy Górno na lata 2021-2030 trzeba rewidować regularnie 

co dwa lata, aby przekonać się, czy jest ona nadal aktualna i odpowiednia do 

zmieniających się warunków. 
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8. Struktura organizacyjna (partnerstwo, konsorcjum, spółdzielnia, stowarzyszenie, 

spółka) partnerów działań na etapie wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy Górno na 

na 2021-2030 powinna być dopasowana do potrzeb (odpowiednie delegowanie 

uprawnień i odpowiedzialności związanych z wdrożeniem strategii).  

9. Na etapie przystąpienia do realizacji konkretnych działań zapisanych w Strategii 

Rozwoju Gminy Górno na lata 2021-2030 należy zaplanować i zatwierdzić budżety 

poszczególnych działań z partnerami, aby móc je następnie kontrolować  

i rozliczyć.  

10. Wdrażanie Strategii Rozwoju Gminy Górno na lata 2021-2030 jest procesem 

złożonym, na który wpływać będą różne czynniki: uprawnienia decyzyjne, 

motywacja, przepływ informacji, struktura organizacyjna. Do efektywnej 

implementacji niezbędne jest też, aby Samorząd Gminy Górno wytworzył dobry 

klimat poparcia wdrażanych działań z instytucjami i organizacjami, które będą 

partnerem w realizacji poszczególnych działań.  

11. Układ instytucjonalny wdrażania koncepcji stanowić będą:  

•  Wyznaczeni pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Górno  

•  Zespół ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Górno  

•  Zespół koordynatorów lokalnych, w skład którego wejdą przedstawiciele 

partnerów: gmin, przedstawiciele NGO, organizacji kultury i klubów sportowych, 

przedstawiciele rolników, producentów i przedsiębiorców.  

12. Kluczową rolę w układzie instytucjonalnym wdrażania Strategii pełnić będzie 

Wójt Gminy oraz Rada Gminy Górno, podejmujący decyzję w sprawie przyjęcia 

działań i oraz w sprawie programów wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy 

Górno na lata 2021-2030.  

13. Na forum Rady Gminy Górno będą prezentowane raz na dwa lata sprawozdania  

z monitoringu i oceny Strategii Rozwoju Gminy Górno na lata 2021-2030 oraz 

informacje o przygotowywanych aktualizacjach oraz opracowywaniu nowych 

rozwiązań.  

14. Zespół Koordynujący wdrażanie strategii jest odpowiedzialny za wykonanie 

decyzji Rady Gminy i Wójta w sprawie przyjęcia i realizacji poszczególnych działań 

opracowanych w Strategii Rozwoju Gminy Górno na lata 2021-2030. Zespół 

koordynujący odpowiedzialny będzie za projekty z gminami partnerskimi:  
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•  zaplanowanie oraz przygotowanie dokumentacji związanej z projektami 

(szczegółowa specyfikacja dokumentacji, a także jej merytoryczna weryfikacja  

i odbiór);  

•  przeprowadzenie procedur przetargowych (realizacja zamówień publicznych,  

w tym przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia);  

•  rozliczenie finansowe i nadzór finansowy (akceptacja dokumentów 

finansowych, sporządzanie wniosków o płatność, realizacja płatności);  

•  promocję i konsultacje społeczne; 

•  zarządzanie projektami tj. przepływem informacji pomiędzy jednostkami 

samorządu terytorialnego. W razie potrzeby będą kontaktować się z organami 

zarządzającymi jednostkami samorządu terytorialnego.  

15. Mając na uwadze zasady partycypacji społecznej i zrównoważonego rozwoju 

istotne jest powołanie przez Wójta Gminy gremium wspomagającego 

uruchamianie społecznego i obywatelskiego kapitału w realizacji Strategii 

Rozwoju Gminy Górno na lata 2021-2030. Elementem układu instytucjonalnego 

wdrażania koncepcji powinno stać się następujące elementy: 

•  udzielanie opinii o realizacji strategicznych założeń rozwojowych i wdrażania 

poszczególnych działań.  

•  formułowanie diagnoz stanu Gminy Górno oraz inicjowanie aktualizacji Strategii 

i programów realizujących ją,  

•  organizowanie udziału społeczności Gminy Górno, w tym środowisk 

gospodarczych, rolniczych, naukowych w realizacji zadań strategicznego rozwoju. 

Rada ta powołana powinna być przez Wójta Gminy Górno i skupić przedstawicieli 

instytucji samorządowych oraz administracyjnych oraz środowisk naukowych, 

zawodowych, gospodarczych oraz społecznych.  

Do podstawowych elementów systemu planowania – narzędzi wdrażania 

Strategii Rozwoju Gminy Górno na lata 2021-2030 należeć będą:  

- opracowania i ujęte w nich działania, programy zaimplementowane ze Strategii 

Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, 

- programy operacyjne (wypracowane przez partnerów poszczególnych działań), 

- programy operacyjne krajowe i regionalne, program pomocy ze strony rządu, 

środki finansowe samorządów, środki publiczne, kapitał prywatny, instrumenty 
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pożyczkowe i kredytowe, Fundusze Norweskie, Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (WFOŚiGW) i inne, 

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,  

- programy, projekty, inicjatywy realizowane przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego i instytucje, podmioty, które nadzoruje oraz 

programy, projekty, uczelnie, instytuty oraz Instytucje Otoczenia Biznesu  

i instytucje pozarządowe – jako elementy przyczyniające się do realizacji celów 

strategicznych i operacyjnych Strategii Rozwoju Gminy Górno na lata 2021-2030.  

• Każde działanie wymienione w Strategii Rozwoju Gminy Górno na lata 2021-2030 

zostanie opracowane przed wdrożeniem przez Zespół Koordynujący jako projekt 

składający się z następujących elementów: nazwa projektu, obszar objęty 

projektem, cele i priorytety, konkretne działania (zadania), harmonogram 

realizacji, łączne nakłady finansowe, nakłady finansowe w układzie rocznym, 

źródła finansowania, wskaźniki monitoringu i ewaluacji, sposób sprawozdawania 

oraz podmiot koordynujący i/lub realizujący program.  

• Monitorowanie i ocena realizacji koncepcji będzie powierzone Zespołowi 

Koordynującemu, ponieważ ma służyć analizie zmian dotyczących wybranych 

wskaźników ilościowych i jakościowych. Jej celem będzie zapewnienie informacji 

na temat skuteczności i efektywności działań podejmowanych na rzecz realizacji 

Strategii Rozwoju Gminy Górno na lata 2021-2030 oraz umożliwienie modyfikacji 

programów i działań w przypadku występowania rozbieżności pomiędzy celami 

założonymi a osiąganymi efektami. Monitorowanie realizacji koncepcji odbywać 

się będzie na pięciu płaszczyznach: celów strategicznych, celów operacyjnych  

i działań. Propozycje wskaźników dotyczących programów i działań zostaną 

nałożone na działania w każdym z dokumentów strategicznych, do których te 

działania będą się odnosić. 

4.4. Ramy finansowe i źródła finansowania  

W perspektywie 2021-2027 (2030) w ramach programów operacyjnych, 

współfinansowanych ze środków UE, kontynuowane będą dotychczasowe europejskie 

mechanizmy wdrażania polityki spójności: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są 

przejawem wymiaru terytorialnego polityki spójności (ZIT), a także inne mechanizmy 

współpracy wypracowane na poziomie regionalnym. 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY GÓRNO NA LATA 2021-2030 60 

Należy podkreślić, że dla zapewnienia stabilnych perspektyw rozwojowych Gminy 

Górno konieczne jest podjęcie działań zmierzających do wzmocnienia bazy dochodowej 

samorządu lokalnego, a w szczególności zwiększenia, zróżnicowania źródeł dochodów 

oraz zaangażowania środków prywatnych do finansowania przedsięwzięć rozwojowych 

(partnerstwo publiczno-prywatne).  

Konieczna jest dalsza aktywna działalność sprzyjająca napływowi bezpośrednich 

inwestycji krajowych i zagranicznych do Gminy Górno. 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU GMINY GÓRNO W LATACH 2021-2030  

Krajowe Programy Operacyjne 

Krajowe Programy Operacyjne będą uwzględniały cele polityki regionalnej i zostaną 

ukierunkowane na:  

• innowacje, inteligentny wzrost – wsparcie wszystkich etapów tworzenia 

innowacji,  

• rynek pracy i adaptacyjność, włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, edukację,  

•  dobre rządzenie,  

• poprawę jakości powietrza, niską energochłonność, czystą energię, ograniczenie 

ekstremalnych skutków zmian klimatu, czystą wodę, ochronę przed powodziami  

i suszą, różnorodność biologiczną i ochronę przyrody oraz gospodarkę o obiegu 

zamkniętym,  

• bezpieczeństwo energetyczne,  

• dostępność transeuropejską i międzyregionalną, 

• spójność terytorialną.  

Polski Fundusz Rozwoju 

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) to grupa instytucji finansowych i doradczych dla 

przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych. Oferta PFR obejmuje pakiety usług 

finansowych i pozafinansowych, skonstruowane pod konkretną potrzebę co umożliwia 

tworzenie kompletnego rynku pozyskiwania kapitału i instrumentów wzrostu na każdym 

etapie rozwoju danego przedsięwzięcia.  
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Grupa PFR oferując instrumenty służące rozwojowi samorządów (głównie finansowanie 

infrastruktury, partnerstwo publiczno-prywatne, kredyty na rozwój edukacji), czy 

przedsiębiorstw (głównie kapitał na rozwój, gwarancje bankowe czy doradztwo  

i finansowanie eksportu) inwestuje w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost 

gospodarczy kraju i służy wypełnianiu luki rynkowej w finansowaniu na zasadach 

komercyjnych oraz współpracy przy przygotowaniu i dystrybucji programów  

w obszarach, w których te luki w rynku występują. Realizuje m.in. programy: Gwarancje 

De Minimis dla małych i średnich przedsiębiorstw, Start in Poland, Program Budowy 

Kapitału, Program Mieszkań na Wynajem, Narodowy Program Mieszkaniowy w zakresie 

budowy mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach (w tym z opcją dojścia do 

własności) na zasadach rynkowych w ramach pakietu „Mieszkanie+”. W ofercie dla 

samorządów i sektora publicznego znajdują się: Finanse na wzrost, Płynność finansowa, 

Finansowanie infrastruktury, Finansowanie mieszkalnictwa i Obsługa Inwestora.  

Mechanizmy zintegrowanego podejścia 

Głównymi mechanizmami, które wzmacniają zintegrowane podejście do rozwoju oraz 

współpracę na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym w perspektywie 

2021- 2027 (2030) są:  

•  kontrakt programowy  

•  kontrakt sektorowy  

•  porozumienie terytorialne.  

Porozumienie terytorialne jest mechanizmem polegającym na urzeczywistnieniu 

planowania i realizowania procesów rozwojowych, podejmowanych/inicjowanych  

z poziomu lokalnego. Mechanizm ten powinien służyć rozwojowi współpracy 

samorządów, na obszarach, gdzie zostały zidentyfikowane istotne dla rozwoju, więcej niż 

jednej JST (gminy/powiatu), potencjały społeczne/gospodarcze lub problemy, które 

ograniczają uruchomienie i wykorzystanie potencjałów.  

Porozumienie terytorialne może być wykorzystywane do określenia zakresu i sposobu 

realizacji wybranych przedsięwzięć, stanowiących zadanie własne danej gminy/powiatu 

i istotnych dla sąsiadujących JST lub JST wyższego szczebla, kluczowych dla rozwoju 

obszaru objętego porozumieniem, a jednocześnie istotnych dla rozwoju ponadlokalnego. 

Celem porozumienia terytorialnego jest wsparcie JST szczebla lokalnego (samorządy 
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gminne/samorządy powiatowe) przez inne samorządy gminne, samorządy powiatowe, 

samorząd województwa lub rząd - w realizacji zadań własnych, które mają znaczenie 

ponadlokalne. Wsparcie w ramach porozumienie terytorialnego może mieć – w zależności 

od potrzeb i zakresu zaangażowania stron rodzaj:  

•  animacyjny - wówczas strony porozumienia angażują się w dane zadanie bez 

przepływów finansowych między nimi, lub  

•  integrujący - identyfikujący wiele działań z różnych dziedzin istotnych dla 

rozwoju danego obszaru, podejmowanych przez strony porozumienia lub 

podmioty z nimi w jakikolwiek sposób powiązane, lub  

•  finansowy - strony porozumienia określają zakres i zasady partycypacji  

w finansowaniu przedsięwzięcia stanowiącego zadanie własne dla jednej ze stron 

porozumienia.  

Ze strony samorządowej w porozumieniu terytorialnym mogą uczestniczyć – JST 

wyższych lub niższych szczebli. Nie ma ograniczeń, co do liczby stron porozumienia 

terytorialnego. Warunkiem udziału samorządu województwa w porozumieniu 

terytorialnym o charakterze finansowym, między JST (gminy/powiaty) a ministrem 

właściwym ds. rozwoju regionalnego i innym ministrem właściwym, jest partycypacja 

finansowa województwa w realizacji przedsięwzięć przewidzianych do realizacji. 

Wiodącą w porozumieniu terytorialnym jest co do zasady JST, dla której przedsięwzięcia 

objęte porozumieniem stanowią zadanie własne.  

Tym samym, jeśli porozumienie terytorialne dotyczy kilku przedsięwzięć stanowiących 

zadania różnych JST, zlokalizowanych na danym obszarze, może być kilka wiodących 

stron – każda w zakresie postanowień porozumienia odnoszących się do danego zadania.  

Przy konstruowaniu zakresu porozumienia terytorialnego niezbędne jest uwzględnienie 

ustaleń lokalnych dokumentów strategicznych oraz zachowanie zgodności ze Strategią 

Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Samorząd województwa dba o spójność 

porozumienia terytorialnego z celami rozwoju województwa. Tam, gdzie stroną będzie 

minister właściwy ds. rozwoju regionalnego i inny minister właściwy, przed zawarciem 

porozumienia terytorialnego, strona rządowa zasięga opinii samorządu województwa na 
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temat zgodności zakresu porozumienia ze Strategią Rozwoju Województwa 

Świętokrzyskiego.  

Regionalne Programy Operacyjne 

Istotnym instrumentem terytorialnym będzie Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego. Program tworzony jest dla każdego regionu  

z uwzględnieniem sytuacji społeczno-gospodarczej, planów rozwoju, potrzeb danego 

obszaru oraz zgodnie z zasadami realizacji wymiaru terytorialnego polityki spójności 

opracowanymi przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego i jest zgodny  

z zapisami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Podstawą realizacji programu 

będzie zawarcie kontraktu programowego pomiędzy ministrem ds. rozwoju regionalnego 

i zarządem województwa.  

W RPO wsparcie obligatoryjnie otrzymają znajdujące się na terytorium danego 

województwa OSI wskazane w KSRR, tj. obszary zagrożone trwałą marginalizacją. 

Dodatkowo samorządy województw będą mogły wskazać inne obszary strategicznej 

interwencji zidentyfikowane na poziomie regionalnym. Wsparcie w RPO dla OSI 

wskazanych w KSRR powinno być komplementarne do wsparcia zaprojektowanego na 

poziomie krajowym. Wysokość środków na realizację RPO będzie wynikała z ustalonego 

przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego algorytmu podziału środków oraz  

z indywidualnych negocjacji w ramach kontraktu programowego. 

Programy współpracy terytorialnej interregionalnej 

Podstawowym celem programów współpracy terytorialnej Interregionalej będzie 

pogłębianie integracji, poprzez otwieranie społeczeństw na różnice kulturowe oraz 

budowanie wzajemnego zaufania, a także współpracę instytucjonalną.  

W transgranicznym wymiarze współpraca terytorialna, w tym na zewnętrznych 

lądowych granicach UE, będzie służyć łączeniu potencjałów i tworzeniu synergii 

pomiędzy istniejącymi i powstającymi potencjałami obszarów przygranicznych, dla 

których bazę wzrostu stanowić będą inwestycje krajowe i regionalne. Dotyczy to zarówno 

potencjałów miejskich (ośrodków wzrostu), centrów lokalnych czy regionalnych, jak  

i potencjałów dotychczas rozproszonych, na obszarach poza centrami (obszary wiejskie, 

leśne itp.). Działania w ramach tych programów powinny redukować bariery  
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w funkcjonowaniu obszarów przygranicznych i w konsekwencji zmniejszać stopień 

peryferyzacji pogranicza.  

W ponadnarodowym wymiarze współpraca terytorialna będzie m.in. pomagać  

w koordynacji działań zwiększających integrację przestrzenną i funkcjonalną 

europejskich regionów.  

Programy rozwoju i inne instrumenty finansowane ze środków krajowych  

Wobec perspektywy ograniczenia środków UE na politykę spójności będzie rosła rola  

i znaczenie programów rozwoju oraz programów wieloletnich finansowanych ze źródeł 

krajowych. Projekty strategiczne istotne dla realizacji celów KSRR: Racjonalny system 

finansowania JST, Narodowy Program Mieszkaniowy, Pakt dla obszarów wiejskich, 

System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP), Kompetencje w społeczeństwie 

informacyjnym, Dostępność Plus czy Centralny Port Komunikacyjny.  

W KSRR proponowane są też nowe inicjatywy. Dotyczą one w szczególności zwiększenia 

zachęt do tworzenia oddolnie innowacyjnych, eksperymentalnych rozwiązań: 

Akcelerator Projektów Pilotażowych, Innowacyjne partnerstwa terytorialne.  

Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) 

Partnerstwo publiczno-prywatne w szerokim rozumieniu w zdefiniowanym w aktach 

prawa UE oraz dokumentach instytucji UE, definiowane jest jako partnerstwo sektora 

publicznego i prywatnego mające na celu realizację przedsięwzięć lub świadczenie usług, 

tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. Współpraca ta opiera się na założeniu, 

iż każda ze stron jest w stanie wywiązać się z własnych, powierzonych jej zadań sprawniej 

niż druga strona. Strony w ten sposób uzupełniają się, zajmując się w ramach partnerstwa 

właśnie tą częścią wspólnego zadania, którą wykonują najlepiej.  

Dzięki podziałowi zadań, odpowiedzialności i ryzyka w ramach ppp osiąga się najbardziej 

efektywny ekonomicznie sposób tworzenia infrastruktury i dostarczania usług 

publicznych. Każda ze stron czerpie przy tym ze współpracy własne korzyści – 

proporcjonalne do swego zaangażowania.  
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Wobec powyższego, wśród kluczowych elementów współpracy w ramach partnerstwa 

publiczno-prywatnego wymienić należy: współpracę sektora publicznego z sektorem 

prywatnym; umowny charakter (w ramach stosunku cywilnoprawnego); charakter 

celowy: realizacja przedsięwzięć (budowa infrastruktury, dostarczanie usług) tradycyjnie 

wykonywanych przez stronę publiczną; optymalny podział zadań; podział ryzyk; 

obustronną korzyść. (Polityka Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-

prywatnego "Polityka PPP” jest pierwszą rządową kompleksową wizją rozwoju 

partnerstwa publiczno- prywatnego w Polsce. Jej głównym celem jest zwiększenie skali  

i efektywności inwestycji realizowanych w formule PPP.  

Pozostałe źródła finansowania 

• Środki budżetu państwa w ramach programów rozwoju lub poprzez inne 

instrumenty będące w gestii poszczególnych ministrów lub wojewodów. Ponadto 

budżet państwa może zapewnić środki na współfinansowanie dla projektów 

realizowanych ze źródeł zagranicznych.  

• środków budżetów JST poprzez zapewnienie wymaganego współfinansowania dla 

projektów realizowanych ze źródeł zagranicznych oraz finansowania wkładu 

własnego w ramach programów rozwoju lub innych instrumentów finansowanych 

z budżetu państwa lub innych środków publicznych wdrażanych z poziomu 

krajowego.  

BUDOWA EFEKTYWNEGO SYSTEMU FINANSOWANIA INWESTYCJI 

ROZWOJOWYCH PRZEZ SAMORZĄD GMINY Górno będzie wymagała w perspektywie 

2021-2030 stosowania różnych form wsparcia adekwatnych do specyfiki realizowanych 

przedsięwzięć, oczekiwanych rezultatów z ich realizacji, a także statusu podmiotów, które 

są odpowiedzialne za realizację tych przedsięwzięć. 

W ramach krajowego, jak i regionalnego systemu finansowania inwestycji 

wspierających rozwój społeczno-gospodarczy w latach 2021-2030 planowane jest 

wsparcie za pomocą bezzwrotnych, jak i zwrotnych form pomocy. Do instrumentów 

finansowania bezzwrotnego zalicza się wsparcie w formie dotacji i subwencji czy 

finansowanie z krajowych funduszy celowych np. pochodzących ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Natomiast wsparcie 

zwrotne stanowią przede wszystkim kredyty, obligacje i pożyczki (udzielane na zasadach 
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rynkowych oraz preferencyjnych), poręczenia i gwarancje, finansowanie typu venture 

capital, seed capital, jak również pomoc zwrotna.  

Pomoc zwrotną jako jedną z możliwych form wsparcia wprowadzono w ustawie  

z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz 

niektórych innych ustaw. Stanowi ona relatywnie nową formę wsparcia, łączącą w sobie 

elementy wsparcia dotacyjnego oraz podlegającego zwrotowi, przy czym proporcja 

między obiema formami może ulegać zmianie w trakcie realizacji danej inwestycji jak 

również w fazie operacyjnej, kiedy osiągane są rezultaty danego przedsięwzięcia.  

Zaletą instrumentów finansowania zwrotnego jest m.in. zwiększenie 

odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego za realizację inwestycji w zakresie 

podejmowanych działań i ich skutków. W celu poprawy działania systemu finansowania 

inwestycji prorozwojowych ze środków publicznych sukcesywnie zwiększany będzie 

udział wsparcia w formie zwrotnej. 

Finansowanie bezzwrotne, w tym w formie dotacji i subwencji będzie kierowane  

w szczególności na przedsięwzięcia niegenerujące dochodów, o niskiej stopie zwrotu  

z inwestycji lub też bardzo długim okresie zwrotu, jednocześnie wpisujące się  

w podstawowe zadania państwa lub właściwych samorządów. Dotyczyć to będzie 

również przedsięwzięć obarczonych dużym ryzykiem, które bez zaangażowania środków 

publicznych nie miałyby szansy na realizację. 

Formułą realizacji inwestycji promowaną przez rząd wśród JST jest PPP. Służy ono 

przede wszystkim podwyższeniu efektywności wydatków publicznych dzięki 

wykorzystaniu know-how partnerów prywatnych i niezależnej kontroli założeń 

projektowych przez zaangażowane w proces instytucje finansowe. Przygotowanie 

wybranych projektów PPP rząd wspiera poprzez zapewnienie kompleksowego 

doradztwa o charakterze prawnym, finansowym i technicznym. 

Ponieważ realizacja przedsięwzięć rozwojowych Strategii Rozwoju Gminy Górno na 

lata 2021- 2030 musi odbywać się przy zachowaniu stabilności makroekonomicznej,  

w szczególności stabilności sektora finansów Samorządu Gminy Górno należy mieć na 

uwadze konieczność prowadzenia polityki budżetowej uwzględniającej ograniczenia 
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związane z obowiązującymi regułami fiskalnymi, w tym dążenie do osiągnięcia  

i utrzymania średniookresowego celu budżetowego (opracowywanego w Wieloletnich 

Prognozach Finansowych). 

Dlatego też, niezależnie od konieczności zwiększenia zaangażowania kapitału 

prywatnego w realizację celów rozwojowych Strategii Rozwoju Gminy Górno na lata 

2021-2030, konieczne jest utrzymanie - w warunkach ograniczonego napływu środków 

polityki spójności - „przestrzeni fiskalnej” niezbędnej do realizacji zamierzeń Strategii. 

Podstawowym uwarunkowaniem „przestrzeni fiskalnej” będzie stabilizująca reguła 

wydatkowa, a w pewnym stopniu również niektóre dodatkowe działania po stronie 

dochodowej.  

Zadania sektora publicznego, które dotychczas realizowane były w znacznym 

stopniu przy współfinansowaniu z UE, będą w większym stopniu finansowane w oparciu  

o krajowe środki publiczne. Środki te pochodzić będą z budżetu centralnego oraz  

z budżetów samorządowych, które nabiorą większego znaczenia w finansowaniu wysiłku 

rozwojowego. Powodem tego są zmiany w wieloletnim budżecie UE na lata 2021–2027. 

Wskazuje to na konieczność efektywnego stymulowania inwestycji sektora prywatnego 

(ze środków krajowych oraz zagranicznych) oraz dalszego podnoszenia efektywności 

wydatków rozwojowych sektora publicznego. Wykorzystanie środków UE należy 

skoncentrować na projektach o najwyższej wartości dodanej i pozytywnych 

inwestycyjnej) w nadchodzących latach, zakłada się, że działania wdrażane w ramach SOR 

przyniosą pozytywne impulsy w postaci mobilizowania kapitału prywatnego (krajowego 

i zagranicznego). Doprowadzą one do zwiększenia jego aktywności inwestycyjnej. Kapitał 

prywatny będzie więc odgrywał kluczową rolę w osiągnięciu planowanej stopy inwestycji 

w gospodarce. Wymaga to jednakże działań realizowanych przez sektor publiczny 

(zarówno inwestycyjnych, jak i regulacyjnych) w zakresie poprawy „warunków 

brzegowych” determinujących ekonomiczną racjonalność i rentowność działalności 

podmiotów sektora prywatnego.  

Zgodnie z postanowieniami umowy partnerstwa przynajmniej 5,2 mld euro 

środków polityki spójności (PS) powinno zostać przeznaczonych w formie 

dedykowanych instrumentów we właściwych programach krajowych i regionalnych na 

działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Ostatecznie kwota dedykowana 
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obszarom wiejskim we wszystkich programach operacyjnych współfinansowanych ze 

środków polityki spójności na lata 2014–2020 wyniosła 9,3 mld euro. Środki te znajdują 

się w gestii innych niż Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dysponentów części 

budżetowych, ale realizują jednocześnie również cele SZRWRiR 2030. Największa część 

tych środków przypisana jest do Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego (ok. 28%), 

Strategii Produktywności Gospodarki (ok. 22%), Strategii Sprawne i Nowoczesne 

Państwo (ok. 13%) oraz Strategii państwa. Zgodnie z postanowieniami umowy 

partnerstwa przynajmniej 5,2 mld euro środków polityki Zrównoważonego Rozwoju 

Transportu (ok. 12%) z dnia 29 maja 2018 r. całkowita alokacja dla Polski na lata 2021–

2027 wyniesie 64 397 mln euro (przed transferami). Dodatkowo kwota zostanie 

pomniejszona o obowiązkowe transfery na rzecz instrumentów i programów wdrażanych 

przez KE oraz na pomoc techniczną z inicjatywy KE. Zakłada się, że środki polityki 

spójności na lata 2021–2027 w większym niż dotychczas zakresie będą wspierały rozwój 

obszarów wiejskich, w szczególności wspierając te obszary, których finansowania nie 

przewiduje projekt rozporządzeń dot. WPR po 2020 r. 
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5. OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI OKREŚLONE W STRATEGII 

ROZWOJU WOJEWÓDZTWA  

Gmina Górno została zakwalifikowana do dwóch obszarów strategicznej interwencji 

(OSI), określonych w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, które 

stanowią regionalne obszary strategicznej interwencji. OSI to terytoria, do których 

adresowana ma być polityka rozwoju, ukierunkowana na wywołanie określonych zmian. 

W ogólnym podziale tychże obszarów, wyróżnić można dwa rodzaje OSI:  

• obszary, charakteryzujące się niekorzystnymi zjawiskami w sferze społecznej, 

ekonomicznej lub/i przyrodniczej, wymagające interwencji nakierowanej na 

przełamanie barier rozwojowych,  

• obszary wzrostu, wyróżniające się szczególnymi potencjałami (tj. bieguny 

wzrostu, obszary tematyczne lub klastry zaawansowanych technologii), które  

w wyniku interwencji mogą kształtować przewagi konkurencyjne. 

Obszary Strategicznej Interwencji, do których należy Gmina Górno, stanowią drugi 

rodzaj, tj. obszary charakteryzujące się wzrostem oraz szczególnym z punktu wiedzenia 

rozwoju regionu potencjałem.  

Pierwszy z nich to OSI Kielecki Obszar Funkcjonalny, do którego należą Gminy 

Górno, Masłów, Miedziana Góra, Piekoszów, Sitkówka- Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk, 

Daleszyce, Chmielnik, Chęciny, Pierzchnica oraz Morawica. 

Ryc. 3. Granice Obszaru Strategicznej Interwencji KOF. 
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(Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+). 

Uzasadnienie wyboru OSI  

• Kielce – jako dominujący ośrodek gospodarczy (36% podmiotów gospodarczych 

województwa), naukowy (90% studentów regionu), kulturalny i usług wyższego 

rzędu (w tym targowych) województwa – stanowią najważniejszy biegun wzrostu 

regionu. KOF cechuje się najwyższym w regionie poziomem przedsiębiorczości  

i dochodów samorządów, a także korzystnym wskaźnikami poziomu życia). 

Obszar KOF odznacza się stabilną liczbą ludności w latach 2008-2018, co wynika  

z przyrostu liczby ludności strefy podmiejskiej na skutek procesów suburbanizacji 

(wzrost liczby ludności o ok. 9,6 tys. osób), któremu towarzyszy wyludnianie się 

miasta rdzeniowego (spadek liczby ludności Kielc o 9,3 tys. osób).  

• Głównym kierunkiem zagospodarowania OSI jest dynamizacja procesów 

gospodarczych oraz wspieranie metropolitalnych funkcji Kielc i ich oddziaływania 

na obszar regionu. Niezbędne jest także porządkowanie kształtującego się 

żywiołowo mieszkalnictwa i przedsiębiorczości.  
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Tabela. 2. Oczekiwane skutki interwencji w OSI Kielecki Obszar Funkcjonalny a cele 

Strategii Cele strategiczne Oczekiwane skutki interwencji. 

INTELIGENTNA 

GOSPODARKA I AKTYWNI 

LUDZIE  

-Wzmocnienie funkcji metropolitalnych Kielc (naukowo-

badawczych, kulturalnych), w tym siedziba GUM, 

- Wspieranie rozwoju Kielc jako miasta spotkań́, w tym 

wzmocnienie funkcji Targów Kielce, 

- Rozwój przemysłu czasu wolnego 

- Zagospodarowanie stref i obszarów rozwoju 

przedsiębiorczości o charakterze strategicznym, w tym 

Kieleckiego Obszaru Przemysłowego w Obicach, 

- Programy wsparcia młodych talentów, 

PRZYJAZNY DLA 

ŚRODOWISKA I CZYSTY 

REGION  

- Rozwój systemów komunalnych ograniczających wpływ 

urbanizacji na środowisko: ciepłowniczych, 

kanalizacyjnych, gazowych, niskoemisyjnego transportu, 

- Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury  

WSPÓLNOTA I 

BEZPIECZNA PRZESTRZEŃ, 

KTÓRE ŁĄCZĄ LUDZI  

- Rozwój zewnętrznych połączeń transportowych KOF, 

- Rozwój zintegrowanego transportu publicznego w KOF, 

- Rozwój społecznych/komunalnych form mieszkalnictwa,  

w tym wykorzystanie programów krajowych, 

- Zapobieganie dalszej żywiołowej suburbanizacji, 

- Rewitalizacja i reurbanizacja miast, 

- Ochrona terenów przyrodniczo cennych i krajobrazu 

kulturowego z uwzględnieniem architektury regionalnej, 

- Wzmocnienie Kielc jako ośrodka usług wyższego rzędu: 

zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych dla KOF  

SPRAWNE ZARZĄDZANIE 

REGIONEM  

- Rozwój instytucjonalnych form współpracy między 

samorządami KOF, w tym w celu wspólnego świadczenia 

usług publicznych, 

- Tworzenie i promocja wspólnych marek lokalnych KOF – 

w tym wykorzystanie georóżnorodności jako jednej  

z najważniejszych marek, 

(Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+). 
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Drugim obszarem, do którego została zakwalifikowana Gmina Górno jest OSI Góry 

Świętokrzyskie.  

Ryc. 4. Granice Obszaru Strategicznej Interwencji Góry Świętokrzyskie

(Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+). 

Zasięg terytorialny OSI:  

• gminy miejsko-wiejskie: Bodzentyn, Łagów, Suchedniów;  

• gminy wiejskie: Bieliny, Górno, Łączna, Masłów, Nowa Słupia, Pawłów, Waśniów, 

Zagnańsk.  

Kryterium delimitacji  

- Obszar o szczególnym znaczeniu dla rozwoju różnych form turystyki, związanych  

z walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, położony na terenie Gór Świętokrzyskich.  

Uzasadnienie wyboru OSI  

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego wskazuje 

– jako jeden z obszarów interwencji – pięć gmin o wyjątkowych walorach przyrodniczo-
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krajobrazowych dla rozwoju różnych form turystyki, położonych w granicach i w otulinie 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego, stanowiącego jedną z wizytówek regionu. Obszar 

ten został rozszerzony o gminy przyległe, położone niemal w całości na terenach parków 

krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu (97% z nich stanowią obszary 

chronione). Na terenie OSI zlokalizowano 16% miejsc noclegowych regionu. Jednocześnie 

w południowo-zachodniej części OSI zachodzą procesy suburbanizacji. Ze względu na 

swoje walory OSI wymaga opracowania kompleksowej strategii rozwoju turystyki, 

obejmującej cały obszar funkcjonalny oraz koordynacji działań gmin położonych na jego 

terenie.  

Omawiany obszar na tle regionu cechuje się korzystnymi wskaźnikami 

demograficznymi, a także bardzo wysoką dynamiką wzrostu dochodów własnych 

samorządów. Jednocześnie jest wciąż obszarem o względnie niskim poziomie 

skanalizowania (47%) oraz przeciętnej jakości zasobu mieszkaniowego (blisko 25% 

mieszkań nie posiada łazienki). Stosunkowo wysoki odsetek mieszkańców OSI korzysta  

z pomocy społecznej. Relatywnie niski jest także poziom przedsiębiorczości, a wskaźnik 

bezrobocia wyższy niż przeciętny. 

Tabela 3.  Oczekiwane skutki interwencji w OSI Góry Świętokrzyskie a cele Strategii Cele 

strategiczne. Oczekiwane skutki interwencji  

INTELIGENTNA 

GOSPODARKA I 

AKTYWNI LUDZIE  

- Intensyfikacja zagospodarowania turystycznego atrakcyjnych 

obiektów i miejscowości pełniących funkcje centrów 

turystycznych w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju 

- Rozwój OSI jako obszaru silver economy  

PRZYJAZNY DLA 

ŚRODOWISKA I 

CZYSTY REGION  

- Rozwój systemów utylizacji ścieków komunalnych 

- Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, wspieranie 

termomodernizacji zabudowy i wykorzystania energii 

odnawialnej w obiektach turystycznych 

- Ochrona i wykorzystanie potencjału cennych walorów, 

przyrodniczych kulturowych i krajobrazowych, w tym ochrona 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego i terenów Natura 2000 

Rozwój mechanizmów ograniczających nadmierny ruch 
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turystyczny w obszarach o największej presji i rozwój 

zróżnicowanych form turystyki przyjaznej środowisku 

- Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego 

- Zapobieganie rozpraszaniu się zabudowy  

WSPÓLNOTA I 

BEZPIECZNA 

PRZESTRZEŃ, KTÓRE 

ŁĄCZĄ LUDZI  

- Rozwój systemów transportu publicznego zapobiegających 

wykluczeniu transportowemu 

- Rozwój podstawowych usług społecznych: zdrowia, 

opiekuńczych, edukacji  

- Zrównoważony rozwój usług z otoczenia turystyki, kultury, 

sportu i rekreacji  

SPRAWNE 

ZARZĄDZANIE 

REGIONEM  

- Koordynacja dokumentów planistycznych, programów 

ochrony i rozwoju w obszarze Gór Świętokrzyskich, w tym 

opracowanie kompleksowej strategii rozwoju turystyki oraz 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gór 

Świętokrzyskich Tworzenie i promocja wspólnych marek 

lokalnych – w tym wykorzystanie georóżnorodności jako 

najważniejszej marki OSI  

(Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+). 
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6.PRZESTRZENNY WYMIAR STRATEGII 

Pokrycie gminy Górno miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

wynosi 81,2% – poza obowiązującymi aktami planistycznymi znajdują się sołectwa: 

Cedzyna, Krajno Parcele i Wola Jachowa. Wśród terenów przeznaczonych pod zabudowę 

poza jednostkami osadniczymi znajdują się rozległe obszary rozwojowe zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, zlokalizowane w większości obrębów 

(Leszczyny, Radlin, Skorzeszyce Krajno Pierwsze, Krajno Drugie, Górno Parcele, 

Bęczków).  

Istniejące jednostki osadnicze zdominowane są przez zabudowę o charakterze 

wiejskim (zagrodową, produkcji rolnej). Na obszarach tych przeznaczone zostały szerokie 

pasy terenu pod zabudowę mieszkaniowo-zagrodową dla potencjalnych nowych 

mieszkańców gminy, jednakże do tej pory pozostają one w głównej mierze w dalszym 

ciągu w użytkowaniu rolnym. Z kolei, pod kątem inwestycyjnym najbardziej atrakcyjnymi 

z punktu widzenia rozwoju działalności gospodarczej są tereny  zlokalizowane wokół 

osiedli typu podmiejskiego. 

W zakresie stanu ładu przestrzennego gminę Górno można podzielić na:  

- obszary, na których ład przestrzenny jest zachowany - obejmują centra 

miejscowości ze zwartą zabudową, która to posiada zbliżone parametry wysokości, 

intensywności zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej, podobne kształty dachów  

i kolorystykę budynków, a także stoi w podobnym oddaleniu od drogi. Tereny te obejmują 

głównie centra miejscowości takich jak: Radlin, Leszczyny, Podmąchocice, Bęczków, 

Górno, Wola Jachowa, Skorzeszyce, Krajno Drugie. Są to również tereny kontynuujące 

historyczny układ zabudowy ulicowej,  

- obszary, które wymagają działań, w celu uzyskania ładu przestrzennego – są to 

tereny zainwestowane w sposób chaotyczny, na których dla uzyskania ładu 

przestrzennego niezbędne są działania w postaci odpowiedniego zagospodarowania  

i uzupełnienia zabudowy. Stanowią one obszary częściowo zainwestowane i położone  

w oddaleniu od centrów wsi, są to głównie tereny nieobjęte miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego, głównie w Krajnie Parcelach i Cedzynie – na terenach 

tych zabudowa sytuowana jest w sposób przypadkowy i chaotyczny, a także częściowo 

obszary w Krajnie Zagórzu, w którym zabudowa w nieznacznym stopniu wypełnia tereny 

przeznaczone pod zabudowę.  
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Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego w gminie Górno wymaga 

skoordynowania działań w wielu płaszczyznach rozwoju gminy, w tym przede wszystkim 

uwzględnienia i wyeksponowania unikalnych wartości przestrzenno-krajobrazowych, 

jakimi charakteryzuje się jej obszar oraz zahamowanie trendów prowadzących do ich 

utraty.  

Infrastruktura społeczna gminy Górno ma charakter lokalny – odpowiada na 

potrzeby lokalnej społeczności i jest dopełniana przez usługi publiczne wyższego rzędu 

zlokalizowane w Kielcach.  

Jedynym ośrodkiem wyposażonym w pełny zestaw usług publicznych jest 

miejscowość gminna Górno. Poza Górnem podstawowe elementy infrastruktury 

społecznej (szkoła i ośrodek zdrowia) funkcjonują w sąsiednim Radlinie. W pozostałych 

obrębach obiekty te występują pojedynczo.  

Dzięki swoim walorom przyrodniczo-krajobrazowym gmina Górno posiada 

dogodne warunki dla rozwoju turystyki, która może wesprzeć wzrost gospodarczy  

i zapewnić dodatkowe miejsca pracy. W miejscowości Krajno funkcjonuje Park Rozrywki 

i Miniatur „Sabat”. Zimą główną atrakcję stanowi stok narciarski, natomiast latem 

turystów przyciąga aleja miniatur, lunapark oraz park linowy. Dzięki połączeniu atrakcji 

letnich i zimowych możliwe jest zapewnienie miejsc pracy w ciągu niemal całego roku.  

Istotnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi branży turystycznej jest także 

położenie Górna sąsiadujące ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym, do którego wiodą 

szlaki turystyczne usytuowane na terenie gminy.  

Potrzeby i możliwości rozwoju gospodarczego gminy kształtowane są przez 

uwarunkowania ekonomiczne i inwestycyjne, zarówno wewnętrzne, jak i wynikające ze 

struktury i schematu działania regionu. Mają one decydujący wpływ na tempo i kierunki 

rozwoju oraz uwidaczniają się w strukturze funkcjonalno-przestrzennej jednostek 

osadniczych. W przypadku gminy Górno charakterystyczną cechą owego rozwoju jest 

powstawanie pasm aktywności gospodarczej na drogach wylotowych z miasta 

wojewódzkiego – Kielc – oraz rosnące zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi, 

związane ze wzrostem liczby ludności miejskiej osiedlającej się w gminie.  

Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju istotne jest dążenie do zróżnicowania 

dostępnych miejsc pracy oraz aktywizacji osób z potencjałem przedsiębiorczości. Procesy 

te powinny jednak następować z poszanowaniem dziedzictwa, krajobrazu kulturowego, 

walorów środowiska oraz istotnych wartości społecznych.  
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Biorąc pod uwagę powyższe, potrzeby gospodarczego rozwoju gminy polegają na 

zwiększeniu zatrudnienia i dywersyfikacji jego struktury, m.in. poprzez umożliwienie 

lokalizowania zamierzonych przez mieszkańców przedsięwzięć inwestycyjnych. Tereny 

aktywności gospodarczej należy lokalizować zgodnie z zasadą dobrego sąsiedztwa, 

zapewniając naturalne rozmieszczenie nieuciążliwych usług podstawowych z zakresu 

handlu, gastronomii oraz usług rzemieślniczych w tkance zabudowy mieszkaniowej 

poszczególnych miejscowości w gminie. Działalnościom gospodarczym o możliwym 

znacznym negatywnym oddziaływaniu na jakość środowiska i zamieszkania należy 

udostępnić tereny oddalone od jednostek osadniczych.  

Do głównych potrzeb związanych z rozwojem ekonomicznym gminy zaliczyć należy 

dywersyfikację miejsc zatrudnienia. Osiągniecie tego celu będzie możliwe dzięki 

pojawieniu się w gminie nowych podmiotów gospodarczych, zwłaszcza z zakresu usług  

i produkcji. Temu z kolei sprzyjać będzie udostępnianie nowych terenów dla rozwoju 

wymienionych wyżej funkcji.  

Wśród potrzeb z zakresu ochrony środowiska wyróżnia się przede wszystkim: 

realizację infrastruktury technicznej (sanitarnej) oraz racjonalne wykorzystywanie dóbr 

przyrody na cele związane z turystyką i wypoczynkiem. Istnieje również potrzeba 

aktywnego i kompleksowego działania na rzecz przestrzegania i egzekwowania nakazów 

i zakazów funkcjonujących na terenach chronionych na mocy przepisów o ochronie 

przyrody.  

Gmina Górno zapewnia dostęp do elementarnych obiektów infrastruktury 

społecznej, które pozwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców. 

Rosnąca liczba mieszkańców stanowi jednak ważne uwarunkowanie do rozwoju rynku 

usług, zarówno publicznych jak i komercyjnych. Ogólna tendencja demograficzna 

polegająca na zwiększaniu odsetka osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do 

pozostałych grup wiekowych („starzenie się” społeczeństwa) oznaczać będzie również 

wzrost potrzeb z zakresu usług specjalistycznych oraz pomocy społecznej. 

Wskazane jest, by działania w zakresie planowania przestrzennego były 

dostosowane do zachodzących zmian, m.in. poprzez podejmowanie inwestycji mających 

na celu przystosowanie infrastruktury (w tym również społecznej) do potrzeb osób, które 

nie są w pełni sprawne i potrzebują wsparcia.  

W strukturze przestrzennej gminy wyróżnia się następujące obszary funkcjonalne: 

- O1 – obszar mieszkaniowy o charakterze podmiejskim, 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY GÓRNO NA LATA 2021-2030 78 

W skład obszaru funkcjonalnego O1 wchodzą obręby: Cedzyna, Leszczyny, Radlin, Górno, 

Górno-Parcele, Skorzeszyce, Wola Jachowa oraz Krajno Drugie. Kształtując sieć osadniczą 

przedmiotowego obszaru powinno dążyć się do:  

−  porządkowania i poprawy jakości przestrzeni publicznych o typologii podmiejskiej, tj. 

skwerów i placów koncentrujących obiekty usługowo-handlowe,  

−  tworzenia rezerw terenów mieszkaniowych o charakterze podmiejskim.  

- O2 – obszar o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym oraz agroturystycznym, 

Obszar funkcjonalny O2 obejmuje obręby: Cedzyna, Leszczyny, Krajno Pierwsze, Krajno 

Drugie, Krajno Zagórze, Krajno Parcele, Bęczków, Podmąchocice. Priorytetowy zakres 

działań w ramach przedmiotowej jednostki obejmuje poprawę warunków dla rozwoju 

funkcji rekreacji i wypoczynku.  

Na terenie obszaru O2 zakłada się dalszy rozwój budownictwa letniskowego, usług 

obsługi turystyki, wypoczynku weekendowego, a także usług sportowo-rekreacyjnych, 

przy czym koncentracja obiektów turystyki zimowej dotyczy przede wszystkim rejonu 

Bęczkowa i Krajna Pierwszego.  

O3 – obszar produkcji rolniczej oraz produkcyjno-usługowy związany z korytarzem 

transportowym DK74/S74.  

Obszar funkcjonalny O3 związany z aktywizacją gospodarczą w kierunku produkcyjno- 

usługowym skoncentrowany jest wzdłuż korytarza transportowego drogi DK74 oraz 

projektowanej drogi S74. Obejmuje on obręby: Radlin, Wola Jachowa oraz Górno-Parcele. 

W ramach przedmiotowej jednostki powinno dążyć się do wspierania rozwoju funkcji 

gospodarczych o zróżnicowanej strukturze działalności oraz rozwoju obszarów rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej.  
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(Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Górno). 

Za główne założenie polityki przestrzennej gminy Górno uznano uporządkowanie  

i skupienie zabudowy w zwartych strukturach jednostek osadniczych.  

Wyznaczone w studium cele strategiczne polityki przestrzennej gminy Górno 

obejmują: poprawę ładu przestrzennego, czyli takie działanie, które pozwoli na 

ukształtowanie przestrzeni tworzące harmonijną całość oraz uwzględniające  

w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, 

społeczno- gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne, 

poprzez:  

- wyznaczenie czytelnych stref funkcjonalno-przestrzennych, z uwzględnieniem ich 

zróżnicowanej struktury: strefa mieszkalna, strefa działalności gospodarczej, strefa 

przyrodnicza oraz rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej uzupełnione o komunikację 

drogową i infrastrukturę techniczną, 

- określenie zasad zagospodarowania i zabudowy poszczególnych stref, 

- ograniczenie działań inwestycyjnych na terenach cennych przyrodniczo w celu  ich 

ochrony przed niszczeniem i zabudowywaniem, o ustalenie ochrony obiektów  
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i obszarów o znaczeniu historyczno-kulturowym w celu zachowania zabytków  

w możliwie nienaruszonej formie. 

 

(Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Górno). 

Biorąc pod uwagę zapisy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Górno oraz założenia niniejszej strategii, w tym wyznaczone 

obszary problemowe, wytypowano cztery obszary mające na celu określenie kształtu 

prowadzenia polityki przestrzennej w gminie. 

Obszary odzwierciedlające strukturę funkcjonalno-przestrzenną w Gminie Górno 

wokół których koncentrować się będą najważniejsze przedsięwzięcia w perspektywie 

realizacji strategii, tj. do roku 2030, to: 

- obszar mieszkalnictwa – skoncentrowany głównie na miejscowościach Cedzyna, 

Leszczyny, Radlin, Górno, 

- obszar komunikacji i infrastruktury technicznej – zlokalizowany przede wszystkim  

w ciągu drogi krajowej DK74, 

- obszar turystyki i rekreacji – skoncentrowany przede wszystkim w okolicach 

świętokrzyskiego parku narodowego, jego otuliny oraz w msc. Krajno, 

- Obszar usług publicznych – skoncentrowany przede wszystkim w msc. Górno,  
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7. REKOMENDACJE DLA POLITYKI PRZESTRZENNEJ W GMINIE GÓRNO 

Na terenie Gminy Górno wyznaczono pięć obszarów, gdzie koncentrować się będą 

najważniejsze przedsięwzięcia w nowej perspektywie realizacji – do roku 2030. Obszary 

te są zgodne z wyznaczonymi kierunkami działań w Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Górno. 

 

OBSZAR 1 – MIESZKALNICTWO, SKONCENTROWANY GŁÓWNIE NA 

MIEJSCOWOŚCIACH CEDZYNA, LESZCZYNY, BĘCZKÓW, RADLIN, GÓRNO 

 
(Źródło: https://geoportal360.pl/26/kielecki/gorno-260406/; Opracowanie własne) 
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Opis terenu                                                                                                                                                  

Miejscowości zlokalizowane przy granicy z miastem Kielce, przy ciągu komunikacyjnym, 

charakteryzujące się niską zabudową jednorodzinną oraz rozbudowaną infrastrukturą 

techniczną, gdzie z uwagi na bliskość dużego ośrodka miejskiego rozbudowuje się 

intensywnie sieć mieszkalnictwa jednorodzinnego, przede wszystkim ludności 

napływowej. 

Funkcje i zagospodarowanie                                                                                                                     

Do kluczowych działań w najbliższych latach, realizowanych na tym obszarze będą 

należeć rozwój infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, usługotwórczej, 

modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, tworzenie dogodnych warunków do 

osiedlania się ludzi młodych z miasta Kielce. Ponadto, ważną kwestią będzie rozbudowa 

placów zabaw i tworzenie nowych miejsc wypoczynku na świeżym powietrzu, 

sprzyjających spędzaniu wolnego czasu przez mieszkańców gminy, a także 

zagospodarowanie terenów wokół i w pobliżu placów zabaw i świetlic wiejskich do 

dyspozycji dorosłych mieszkańców w celu aktywizacji społeczności lokalnej. 

 

OBSZAR DRUGI – KOMUNIKACJA I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA                                                       

 
(Źródło: https://geoportal360.pl/26/kielecki/gorno-260406/; Opracowanie własne) 

Opis terenu                                                                                                                                                     

Do tego obszaru zostały zakwalifikowane tereny znajdujące się bezpośrednio wzdłuż 

drogi krajowej nr 74, która przebiega przez cały obszar gminy Górno. Charakteryzuje się 

on zwiększonym ruchem kołowym i tranzytowym. 
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Funkcje i zagospodarowanie                                                                                                                    

Na tym obszarze, kluczowym elementem będzie poprawa jakości infrastruktury 

komunikacyjnej, ciągów pieszych i rowerowych, a ponadto organizacja zbiorowego 

transportu publicznego adekwatnego do potrzeb mieszkańców, w tym budowa nowych 

zatoczek i przystanków. Niezbędna jest również sukcesywna modernizacja systemów 

oświetlenia, budowa, rozbudowa, modernizacja dróg, chodników, ciągów pieszo-

rowerowych, rozwój ekologicznej mobilności, infrastruktury rowerowej. 

 

OBSZAR TRZECI  - TURYSTYKA I REKREACJA                                                                                               

 
(Źródło: https://geoportal360.pl/26/kielecki/gorno-260406/; Opracowanie własne) 

 

Opis terenu                                                                                                                                                   

Obszar skoncentrowany przede wszystkim w okolicach Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego, jego otuliny, tj. w msc. Krajno, Bęczków. Do tego obszaru zakwalifikowano 

również obszar zlokalizowany wokół zalewu Cedzyna i msc. otaczających, tj. Cedzyna  

i Leszczyny. Charakteryzuje się on szczególnymi walorami przyrodniczymi  

i krajobrazowymi, dużą ilością szlaków turystycznych i możliwości wypoczynku. Zbiornik 

Cedzyna to obszar, gdzie w okresie letnim intensywnie rozwija się weekendowa turystyka 

wypoczynkowa, szczególnie wśród mieszkańców Kielc i okolic. 

Funkcje i zagospodarowanie                                                                                                                     

Najważniejsze działania skoncentrowane na tym obszarze to wzmocnienie potencjału 

turystycznego Zbiornika w Cedzynie poprzez zagospodarowanie terenów, wzmocnienie 

funkcji wypoczynkowych, letniskowych i rekreacyjnych. Istotny jest również rozwój 
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infrastruktury rekreacyjnej, uzupełnienie w infrastrukturę techniczną, promocja 

walorów turystycznych i przyrodniczych zlokalizowanych w graniach Świętokrzyskiego 

Parku Narodowego i jego otuliny. Należy również uwzględnić takie działania jak ochrona 

bioróżnorodności krajobrazu i gleb, ograniczanie wpływu i skutków oddziaływania 

człowieka na środowisko oraz zapewnienie terenów pod rozwój turystyki poprzez 

doprowadzenie do nich infrastruktury podstawowej. 

 

OBSZAR CZWARTY – USŁUGI PUBLICZNE                                                                                                       

 
(Źródło: https://geoportal360.pl/26/kielecki/gorno-260406/; Opracowanie własne) 

Opis terenu                                                                                                                                                    

Obszar skoncentrowany przede wszystkim w miejscowości Górno, gdzie swoją siedzibę 

mają podstawowe jednostki organizacyjne gminy, ale także w miejscowościach 

sąsiadujących, tj. Radlin oraz Cedzyna.  
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Funkcje i zagospodarowanie                                                                                                                

Obszar ten stanowi centralną część gminy, gdzie zabudowa rozlokowana głównie wzdłuż 

ciągów komunikacyjnych z funkcją usługową, w tym usług publicznych. 

Istotne z punktu widzenia rozwoju całej gminy będą takie działania jak modernizacja  

i rozwój infrastruktury technicznej sieciowej, wzrost atrakcyjności centrum gminy.  

Ponadto, bardzo istotnym elementem dla ogółu społeczności lokalnej będzie zwiększenie 

dostępności wszystkich obiektów i miejsc użyteczności publicznej dla osób 

niepełnosprawnych i osób starszych poprzez znoszenie barier architektonicznych oraz 

tworzenie miejsc parkingowych, budowa chodników oraz infrastruktury zwalniającej. 

 

OBSZAR PIĄTY – INWESTYCYJNY (PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I USŁUGI) 

 
(Źródło: https://geoportal360.pl/26/kielecki/gorno-260406/; Opracowanie własne) 

Opis terenu 

Obszar skoncentrowany głównie w obrębie miejscowości Górno, Radlin, Wola Jachowa, 

Skorzeszyce, tj. przede wszystkim w ciągu drogi krajowej DK74. 

Funkcje i zagospodarowanie  

Na tym obszarze istotne będzie wykorzystanie istniejących obiektów i terenów pod 

rozwój działalności gospodarczej oraz wyposażenie w kompletną infrastrukturę 

techniczną. 
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Do rozwoju przedsiębiorczości oraz przyciągnięcia inwestorów kluczowe będzie 

zapewnienie terenów pod inwestycje poprzez tworzenie wysokiej jakości infrastruktury 

podstawowej oraz zachęcanie inwestorów do zakładania lokali małej gastronomii. 

 

8. SPÓJNOŚĆ STRATEGII Z KRAJOWYMI I REGIONALNYMI 

DOKUMENTAMI PLANISTYCZNO-STRATEGICZNYMI 

Strategia Rozwoju Gminy Górno na lata 2021-2030 zachowuje spójność obszarów 

oraz celów operacyjnych z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu o randze 

krajowej, wojewódzkiej i lokalnej. Jest zgodna z niżej wymienionymi dokumentami  

w następujących zakresach:  

1) Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030, która określa między innymi 

następujące cele i kierunki:  

• CEL 1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, 

środowiskowym i przestrzennym.  

- Cel szczegółowy 1.5. Rozwój infrastruktury wspierającej dostarczanie usług 

publicznych i podnoszącej atrakcyjność inwestycyjną obszarów.  

• Kierunek 1.5.1. Infrastruktura transportowa, 1.5.2. Infrastruktura komunalna, 

oraz 1.5.4. Infrastruktura łączności elektronicznej – z którymi spójny jest gminny 

cel operacyjny 2.1. Zwiększenie dostępności i funkcjonalności infrastruktury 

gminnej.  

• Kierunek 1.5.3. Infrastruktura społeczna – z którym spójne są cele gminne: 1.1. 

Tworzenie sprzyjających warunków do pozostawania w gminie na stałe ludzi 

młodych oraz stwarzanie warunków do dodatniej migracji ludności, 1.5. Poprawa 

bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania na terenie Gminy, oraz 2.1. Zwiększenie 

dostępności i funkcjonalności infrastruktury gminnej.  

• CEL 2. Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych.  

        - Cel szczegółowy 2.1. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego.  

• Kierunek 2.1.2. Kształcenie ustawiczne – z którym zgodny jest cel gminny 1.2. 

Organizacja pracy Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy zgodnie  

z potrzebami mieszkańców.  
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• Kierunek 2.1.3. Zwiększanie zasobów rynku pracy i rozwój kapitału społecznego – 

z którym zgodny jest cel gminny 2.3. Stwarzanie przez gminę warunków do 

powstawania nowych miejsc pracy, zwłaszcza dla osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz wsparcie przedsiębiorców.  

       - Cel szczegółowy 2.2. Wspieranie przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym  

           i lokalnym.  

• Kierunek 2.2.2. Wsparcie dla biznesu – z którym zgodny jest gminny cel 2.3. 

Stwarzanie przez gminę warunków do powstawania nowych miejsc pracy, 

zwłaszcza dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wsparcie 

przedsiębiorców.  

 

2) Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ 

Strategia Rozwoju Gminy Górno jest zgodna z wizją oraz misją określoną w Strategii dla 

Województwa Świętokrzyskiego 2030+ uchwaloną 29 marca 2021 roku, ponadto wpisuje 

się w cele założone do realizacji w okresie obowiązywania dokumentu w obszarach 

strategicznych określonych w Strategii Rozwoju Gminy Górno – Gospodarka  

i Infrastruktura, Środowisko i Infrastruktura, Turystyka i Promocja, Społeczeństwo. 

Strategia Rozwoju Gminy Górno wpisuje się w realizację następujących celów: 

Cel operacyjny 1.1. 

Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności świętokrzyskiej gospodarki  

Kluczowe kierunki działań 

1.1.2.  Zapewnienie kapitału dla rozwoju przedsiębiorstw, w szczególności w oparciu  

o Świętokrzyski Fundusz Rozwoju  

1.1.3.  Poprawa warunków dla inwestowania  

Cel operacyjny 1.2. Kompetentne kadry dla gospodarki regionu  

Kluczowe kierunki działań 

1.2.2. Rozwój i promocja szkolnictwa zawodowego 

1.2.3. Budowa kompetencji kluczowych na każdym etapie kształcenia oraz we 

wszystkich grupach wiekowych  
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1.2.4. Promocja i wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym w celu zwiększania 

kompetencji cyfrowych 

1.2.5. Profilaktyka zdrowotna służąca utrzymaniu aktywności zawodowej pracowników 

Cel operacyjny 1.3. 

Wsparcie procesu transformacji kluczowych branż gospodarki regionu  

Kluczowe kierunki działań  

1.3.1.  Wspieranie kluczowych branż, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych 

inteligentnych specjalizacji, we wdrażaniu technik informacyjno-komunikacyjnych oraz 

rozwiązań cyfrowych właściwych dla Przemysłu 4.0  

1.3.2.  Identyfikacja rozwojowych branż gospodarki regionalnej w oparciu o proces 

przedsiębiorczego odkrywania  

1.3.3.  Rozwój potencjału turystycznego regionu w oparciu o walory uzdrowiskowe, 

środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe  

1.3.4.  Tworzenie warunków dla nowoczesnego rolnictwa i przetwórstwa rolno- 

spożywczego  

Cel operacyjny 2.1. 

Poprawa jakości i ochrona środowiska przyrodniczego  

Kluczowe kierunki działań  

2.1.1.  Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej  

2.1.2.  Racjonalne gospodarowanie odpadami  

2.1.3.  Ograniczenie niskiej emisji  

2.1.4.  Ekologiczna mobilność, w tym transport publiczny i infrastruktura rowerowa  

2.1.5.  Edukacja ekologiczna  

2.1.6.  Ochrona bioróżnorodności  

2.1.7.  Ochrona krajobrazu  

Cel operacyjny 2.2. 

Adaptacja do zmian klimatu i zwalczanie skutków zagrożeń naturalnych  

Kluczowe kierunki działań  

2.2.1.  Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami wody  

2.2.2.  Przeciwdziałanie skutkom zagrożeń naturalnych  
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2.2.3.  Ograniczenie wpływu i skutków oddziaływania człowieka na środowisko 

(rewitalizacja środowiskowa)  

Cel operacyjny 2.3. 

Energetyka odnawialna i efektywność energetyczna  

Kluczowe kierunki działań  

2.3.2. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce, sferze publicznej  

i mieszkalnictwie  

2.3.3. Zwiększenie efektywności energetycznej i zarządzania energią  

Cel operacyjny 3.1. 

Silny kapitał społeczny w regionie  

Kluczowe kierunki działań  

3.1.1.  Zwiększenie poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców  

3.1.2.  Upowszechnianie rozwiązań ograniczających migracje i wspieranie działań na 

rzecz osiedlania się nowych mieszkańców w regionie  

3.1.3.  Wspieranie działań mających na celu wysoką jakość edukacji  

3.1.4.  Rozwój instytucji kultury i dziedzictwa kulturowego  

3.1.5.  Poprawa warunków dla zwiększania aktywności społecznej i obywatelskiej 

mieszkańców  

Cel operacyjny 3.2. 

Powszechnie dostępne wysokiej jakości usługi społeczne i zdrowotne w środowisku 

lokalnym  

Kluczowe kierunki działań  

3.2.1.  Rozwój i upowszechnianie usług społecznych realizowanych w środowisku 

lokalnym (deinstytucjonalizacja usług) w szczególności usług adresowanych dla rodzin 

oraz osób: z niepełnosprawnościami, osób o ograniczonej samodzielności, seniorów  

3.2.2.  Upowszechnianie stosowania instrumentów aktywnej integracji społecznej oraz 

rozwój podmiotów reintegracyjnych w celu ograniczania skali ubóstwa i wykluczenia 

społecznego  
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3.2.3.  Rozwój ośrodków wsparcia dziennego oraz mieszkalnictwa chronionego 

(treningowego i wspieranego)  

3.2.5.  Poprawa jakości infrastruktury i usług ochrony zdrowia oraz pomocy  

3.2.7.  Kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych  

3.2.8.  Promowanie sportu, rekreacji i aktywnego trybu życia  

Cel operacyjny 3.3. 

Wzmocnienie spójności przestrzennej i społecznej regionu  

Kluczowe kierunki działań  

3.3.1.  Rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej i transportu publicznego  

3.3.2.  Rozbudowa sieci teleinformatycznych i rozwój technologii informacyjno- 

komunikacyjnych  

3.3.3.  Wzmocnienie potencjałów OSI w regionie  

3.3.4.  Rewitalizacja obszarów zdegradowanych  

3.3.5.  Dążenie do poprawy standardów gospodarowania przestrzenią w województwie. 

Uzyskanie wysokiej jakości przestrzeni.  

3) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego 

Strategia Rozwoju Gminy Górno na lata 2021-2030 jest zgodna z kierunkami polityki 

przestrzennej  miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego. 

Cele przewidziane do realizacji w projekcie strategii gminy wpisują się w cele strategiczne 

planu, tj.:  

1. Poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy.  

2. Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego.  

3. Rozwój oferty zdrowotnej, socjalnej i edukacyjnej w tym poprawa jakości nauczania.  

4. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej KOF.  

5. Poprawa efektywności energetycznej oraz inwestycje w odnawialne źródła energii.  

Cele te są ponadto zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju  oraz kształtowaniem ładu 

przestrzennego. 

4) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Górno 

Strategia Rozwoju Gminy Górno na lata 2021-2030 jest zgodna z kierunkami rozwoju 

przestrzennego, zawartymi w Studium uwarunkowań, tj.: 
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• stworzenie zaplecza, rezerw mieszkalnych o standardzie miejskim oraz 

rozbudowa istniejącej sieci osadniczej – K1  

• tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku weekendowego mieszkańców 

miasta Kielce oraz całorocznej turystyki – K2  

• intensyfikacja specjalistycznej produkcji rolniczej i przetwórstwa oraz innych 

usług w związku z przebiegiem korytarza komunikacyjnego drogi s-74 – K3  

K1 - Tworzenie zaplecza i rezerw mieszkaniowych o standardzie miejskim obejmuje:  

1. utworzenie rezerw terenów mieszkaniowych dla zabudowy typu osiedli  

podmiejskich:  

•  rejon Cedzyna  

•  rejon Leszczyny  

•  rejon Radlin  

•  rejon Górno  

•  rejon Wola Jachowa  

•  rejon Krajno Drugie  

2. wyznaczenie rejonu rozwoju istniejącego systemu osadniczego.  

3. hierarchizację ośrodków usługowych obsługujących teren gminy  

–  ośrodek Górno jako ośrodek usług administracyjnych gminnych, zgodnie  

z opracowanym planem zagospodarowania przestrzennego województwa 

świętokrzyskiego,  

–  ośrodki z usługami o funkcji ponadpodstawowej w Leszczynach i Radlinie,  

–  pozostałe wsie z funkcjami usług podstawowych, w tym w ramach 

wyznaczonych osiedli mieszkaniowych  

4. wyznaczenie obszarów przestrzeni publicznej w miejscowościach Górno,  

–  zwiększanie udziału przestrzeni publicznej, wzbogacanie ją o tereny zieleni 

publicznej,  

–  przekształcanie przestrzeni publicznych w kierunku coraz wyższego standardu 

i jakości,  

–  podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznych w rejonach koncentracji 

usług.  

K2 - Tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku weekendowego mieszkańców 

miasta Kielce i całorocznej turystyki obejmuje:  
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1. wyznaczenie rejonów predysponowanych do rozwoju budownictwa letniskowego - 

wypoczynku weekendowego:  

•  rejon Leszczyny  

•  rejon Krajno Pierwsze 

Cedzyna, Leszczyny, Krajno Parcele i Krajno Pierwsze. W obszarach tych zakłada się 

porządkowanie i poprawę jakości przestrzeni publicznych - działania poprzez:  

• rejon Krajno Drugie 

2. wyznaczenie terenów predysponowanych do rozwoju usług sportowo –  

rekreacyjnych, usług obsługi turystyki, wypoczynku weekendowego dla obsługi 

mieszkańców miasta Kielce, gmin sąsiednich i gminy Górno oraz turystyki całorocznej  

• rejon Cedzyna  

• rejon Leszczyny  

• rejon Krajno Pierwsze  

• rejon Krajno Zagórze 

• rejon Bęczków.  

3. wyznaczenie terenów predysponowanych do rozwoju usług sportowo - rekreacyjnych 

turystyki zimowej  

•  rejon Krajno Pierwsze  

•  rejon Bęczków.  

K3 - Intensyfikacja specjalistycznej produkcji rolniczej i przetwórstwa oraz produkcji 

przemysłowej, handlu i usług w związku z przebiegiem korytarza komunikacyjnego drogi 

S-74 obejmuje:  

o wyznaczenie terenów aktywizacji gospodarczej związanej z rolnictwem  

i obsługi gminy.  

o wyznaczenie terenów aktywizacji gospodarczej związanej z gałęziami  

pozarolniczymi w związku z przebiegiem drogi S-74:  

▪  rejon Radlin  

▪ rejon Wola Jachowa.  

Strategia Rozwoju Gminy Górno na lata 2021-2030 jest spójna również z założeniami 

Polityki Rozwoju Przestrzennego Gminy Górno. 
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Przez politykę rozwoju przestrzennego rozumie się skoordynowane działania dla 

osiągnięcia określonych celów, podjęte przez osoby lub instytucje mające stosunek 

władczy do przedmiotu, do którego polityka jest adresowana.  

W Polityce Rozwoju Przestrzennego ustalone zostsły  następujące podstawowe 

zadania polityki przestrzennej: 

• Stworzenie warunków dla poprawy jakości życia mieszkańców gminy  

i poszczególnych jej miejscowości.  

• Tworzenie warunków dla rozwoju terenów o charakterze osiedli podmiejskich  

o standardzie miejskim.  

• Stworzenie warunków dla wypoczynku i turystyki.  

• Tworzenie warunków dla rozwoju biznesu, w tym związanego z korytarzem 

transportowym S-74.  

 

Strategia Rozwoju Gminy Górno na lata 2021-2030 wpisuje się również w funkcje gminy, 

określone w Studium: 

1 / o znaczeniu podstawowym  

– mieszkaniowej, w formie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej o charakterze 

wiejskim na potrzeby mieszkańców gminy oraz zabudowy jednorodzinnej w formie 

miejskich osiedli dla potrzeb ponadlokalnych głównie ludności m. Kielce.  

– turystycznej i rekreacyjnej, przy zrównoważonym wykorzystaniu potencjału 

przyrodniczego, kulturowego i potencjału ludzkiego,  

2 / o znaczeniu uzupełniającym  

• rolniczej, zakładając restrukturyzację rolnictwa w kierunku zarówno zmiany  

stosunków agrarnych na terenie gminy jak i wytworzenie specjalizacji  

produkcji, wraz ze stworzeniem lokalnej bazy przetwórczej,  

• wielokierunkowej działalności gospodarczej przede wszystkim produkcyjno – 

usługowej o niskiej uciążliwości dla środowiska przyrodniczego, rozwijanej  

szczególnie w sąsiedztwie węzłów głównych szlaków komunikacyjnych tj. 

projektowanej drogi szybkiego ruchu.  

6) Plan przeciwdziałania skutkom suszy na lata 2021-2027 

Strategia Gminy Górno, poprzez swoje działania na rzecz ochrony klimatu, jest 

zgodna w celami oraz kierunkami działań zawartymi w dokumencie dotyczącym 

przeciwdziałaniu skutkom suszy, głownie przez zapewnienie działań 
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sprzyjających małej retencji, zachowaniu terenów zielonych oraz ochronie 

klimatu. 

9. STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  

Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko stanowi Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w myśl której 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty 

polityk, strategii, planów lub programów w określonych obszarach, wyznaczających ramy 

dla późniejszych realizacji przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko. W myśl art. 48 ww. ustawy organ opracowujący dokument po uzgodnieniu  

z właściwymi organami może odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko.  
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SPIS RYCIN I TABEL 

 

SPIS RYCIN 

Ryc. 1. Powiązanie dokumentów Gminnych ze Strategią Rozwoju Gminy. 

Ryc. 2. Etapy formułowania i realizacji Strategii Gminy. 

Ryc. 3. Granice Obszaru Strategicznej Interwencji KOF. 

Ryc. 4. Granice Obszaru Strategicznej Interwencji Góry Świętokrzyskie 

 

SPIS TABEL 

Tabela. 1. Wskaźniki realizacji strategii rozwoju 

Tabela. 2. Oczekiwane skutki interwencji w OSI Kielecki Obszar Funkcjonalny a cele 

Strategii Cele strategiczne Oczekiwane skutki interwencji. 

Tabela 3.  Oczekiwane skutki interwencji w OSI Góry Świętokrzyskie a cele Strategii Cele 

strategiczne. Oczekiwane skutki interwencji  
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SŁOWNIK SKRÓTÓW 

WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa 

WZiZT – warunki zabudowy i zagospodarowania terenu  

GZWP – główny zbiornik wody podziemnej 

WKZ – Wojewódzki Konserwator Zabytków 

GUS – Główny Urząd Statystyczny 

 ŚDS – Środowiskowy Dom Samopomocy 

CUS – Centrum Usług Społecznych 

GOK – Gminny Ośrodek Kultury 

GKS – Górniczy Klub Sportowy 

SP – Szkoła Podstawowa 

ZSP – Zespół Szkół Podstawowych 

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności  

ZUK – Zakład Usług Komunalnych 

JST – Jednostka Samorządu Terytorialnego 

UE – Unia Europejska 

ZOZ – Zespół Ośrodków Zdrowia 

OZE – Odnawialne Źródła Energii 

TIK – Technologie informacyjno-komunikacyjne 

GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 

ARMiR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

SCO – Samorządowe Centrum Oświaty 

B+R – Badawczo-rozwojowe 

NGO – ang. non governmental organisation – organizacje pozarządowe 

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

NFOŚiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

ZIT- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

PFR – Polski Fundusz Rozwoju 

RPO – Regionalny Program Operacyjny 

KSRR – Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego  

OSI -  Obszar Strategicznej Interwencji  

SMUP – System Monitorowania Usług Publicznych 
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PPP – Partnerstwo Publiczno-Prywatne 

PS – Polityka Spójności 

SZRWRiR – Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 

KE – Komisja Europejska 

WPR – Wspólna Polityka Rolna 

KOF – Kielecki Obszar Funkcjonalny 
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ZAŁĄCZNIKI 

 

 

 

 


