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Wstęp
Zarządzanie gminą wiąże się z podejmowaniem wielu działań i decyzji ważnych dla lokalnej
społeczności. Aby zarządzanie gminą było konsekwentne i efektywne potrzebny jest
wieloletni plan, który będzie wskazywał kierunki jej rozwoju.
Głównym celem tworzenia dokumentu strategicznego, jakim jest Strategia Rozwoju Gminy
Solec-Zdrój, jest zdiagnozowanie priorytetowych kierunków rozwoju zmierzających do
rozwoju społeczno-gospodarczego.
Strategia rozwoju Gminy Solec-Zdrój jest strategią średnioterminową obejmującą okres do
2025 roku.
Strategia rozwoju Gminy Solec-Zdrój zawiera trzy podstawowe elementy składowe:
• diagnoza sytuacji strategicznej Gminy Solec-Zdrój,
• część programująco-strategiczna,
• część wdrożeniowa
Aktualizacja strategii rozwoju gminy powstała w oparciu o analizę strategii z 2011 roku, która
była wypracowana wspólnym wysiłkiem wszystkich ważnych środowisk lokalnych przy
zastosowaniu zintegrowanego podejścia do rozwoju oraz przestrzegania zasady partnerstwa.
Prace nad Strategią prowadził zespół ekspertów Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły
Informatyki i Zarządzania z Siedzibą w Rzeszowie w składzie: dr Tomasz Soliński (szef
zespołu), dr Robert Góra, dr Robert Pater. Aktualizacja została opracowana na przełomie maj
– lipiec 2015r. przez firmę ”FRESH-BIZ” z siedzibą w Kielcach.
Za sprawą dokumentu strategicznego gmina może efektywnie wykorzystać własne zasoby,
w tym zasoby finansowe, rzeczowe czy społeczne, oraz określić sposoby przeciwdziałania
pojawiającym się zagrożeniom.
Niniejsza aktualizacja strategii zawiera informacje dotyczące kierunków rozwoju Gminy
Solec-Zdrój oraz działań związanych z ich realizacją do roku 2025. Horyzont czasowy, jakim
objęta jest Strategia, związany jest z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej, a więc
lata 2014-2020. Aby móc w pełni wykorzystać szanse, jakie dają środki unijne, należy podjąć
odpowiednie działania. W tym celu opracowano Strategię, jako podstawowy dokument
zawierający priorytetowe kierunki rozwoju gminy obejmujący przyszły okres programowania
unijnego.
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1. DIAGNOZA SYTUACJI STRATEGICZNEJ GMINY SOLEC–ZDRÓJ
1.1.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I POŁOŻENIE GMINY

1.1.1. Położenie i podział administracyjny
Gmina Solec-Zdrój położona jest w południowej części województwa świętokrzyskiego
w centralnej i południowej części powiatu buskiego. Terytorialnie jest to niewielka gmina
wiejska, jej powierzchnia to 85 km² (8504 ha)1.

Rys. 1 Obszar gminy Solec-Zdrój.
Opracowanie własne na podstawie mapy topograficznej w skali 1:25 000; Internet - http://geoportal.gov.pl/

1

GUS, BDL, 2015, dane - stan na koniec 2014r.
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Gmina Solec-Zdrój sąsiaduje z gminami: Stopnica, Pacanów, Nowy Korczyn i Busko-Zdrój.
Gmina złożona jest z 19 sołectw: Chinków, Kików, Kolonia Zagajów, Ludwinów, Magierów,
Piasek Mały, Piestrzec, Solec-Zdrój, Strażnik, Sułkowice, Świniary, Wełnin, Włosnowice,
Zagaje Kikowskie, Zagajów, Zagórzany, Zborów, Zielonki, Żuków. Gmina Solec-Zdrój
znajduje się w odległości kilkunastu kilometrów od ujścia rzeki Nidy do Wisły. Główny
ośrodek gminy – miejscowość Solec-Zdrój położona jest w jej centrum, na wysokości 160m
n.p.m. Miejscowość ta usytuowana jest w bliskim sąsiedztwie (ok. 3 km) trasy SandomierzKraków, w odległości ok. 80 km od Kielc i ok. 90 km od Krakowa. Solec-Zdrój sąsiaduje od
północnego wschodu z pasmem wzgórz Wzniesienia Wójczańsko-Pińczowskiego.
Pokrycie terenu
Większą część obszaru gminy – 84% (7105 ha), stanowią użytki rolne. Grunty leśne obejmują
12% (1020 ha) obszaru gminy. Zsumowane powierzchnie gruntów zabudowanych
i zurbanizowanych to 311 ha, czyli niecałe 4% powierzchni gminy 2.
1.1.2. Rzeźba terenu i klimat
Gmina położona jest w Niecce Nidziańskiej wypełnionej pofałdowanymi utworami jury
i kredy, w jej południowej części, zwanej Niecką Solecką. Niecka Solecka jest falistą
równiną. Wysokości na terenie gminy oscylują między 170-250m npm. Wzdłuż północnej
granicy gminy rozciąga się Garb Pińczowski. Garb Pińczowski z wysokościami między 200
a 250m npm. wyraźnie góruje nad pozostałą częścią gminy. Obszar zlokalizowany poniżej
Garbu Pińczowskiego jest płaską, lekko pofałdowaną, obniżającą się łagodnie ku południowi
doliną Wisły 3.
Mezoklimat (klimat miejscowy) gminy związany jest z położeniem w niewielkiej odległości
od rzeki Wisły przy jednoczesnym osłonięciu od płn.-wsch. pasmem wzgórz Garbu
Pińczowsko-Wójczańskiego, w obrębie mezoregionów Niecka Solecka (342.26) i Garb
Pińczowski (342.27). Mezoregiony wchodzą w skład większej jednostki - makroregionu:
Niecka Nidziańska (342.2). Topoklimaty gminy kształtowane są głównie przez niską
roślinność (większą część obszaru gminy stanowią grunty rolnicze). Mniej istotne są lasy
pokrywające niewielką część obszaru gminy.
Gmina ma charakter wiejski, na jej terenie nie występuje większa koncentracja przemysłu czy
innych źródeł antropogenicznych czynników wpływających na mezoklimat. W mniejszej
skali (mikro- i topoklimat) silniej oddziałują uwarunkowania atmosferyczne i lokalizacyjne.
2
3

Ibidem.
Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski. Warszawa: PWN, 2002.
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Zgodnie z klasyfikacją A. Wosia (1999) badany teren znajduje się w zasięgu północnej części
Regionu Tarnowsko-Rzeszowskiego (R-XXII). Region ten obejmuje głownie wschodnią
część Pogórza Karpackiego a jego zasięg wyznaczają wyraźne granice klimatyczne.
Charakterystyczne dla tego regionu jest stosunkowo częste pojawianie się dni bardzo ciepłych
z jednocześnie notowanym opadem atmosferycznym. Jest ich w roku średnio około 34.
Względnie dużą frekwencją odznaczają się dni z pogodą przymrozkową umiarkowanie
chłodną, których średnio w roku jest 8, w tym bez opadu 6, a z pogodą słoneczną 3. Również
dość często jest notowana pogoda przymrozkowa bardzo chłodna i jednocześnie słoneczna
bez opadu. Stosunkowo bardzo rzadko natomiast występują dni bardzo chłodne z opadem,
jest ich w tym regionie średnio w roku tylko 17. Również mniej tutaj dni chłodnych z dużym
zachmurzeniem nieba (18 w roku) 4.
W gminie Solec-Zdrój występują korzystne warunki termiczne. Średnia temperatura
powietrza w najcieplejszym miesiącu lipcu wynosi 17-18oC a w styczniu – 3oC. Gmina
znajduje się w zasięgu umiarkowanie ciepłego piętra klimatycznego (wyznaczonego przez
izotermy 6 i 8oC średniej rocznej temperatury). W wyniku wpływów kontynentalnych średnia
roczna amplituda jest wysoka.
Rozległe podmokłe łąki i torfowiska znajdujące się w obniżeniach terenu charakteryzują się
niewielkim zniekształceniem kierunków i prędkości wiatru. W wyniku inwersji termicznych
często tworzą się tam zastoiska zimnego powietrza i przymrozki, głównie podczas
wiosennych i zimowych nocy. Wyższa jest tam wilgotność powietrza a przez to większa
częstotliwość występowania mgieł.
Mikroklimat zboczy wysoczyzn uzależniony jest od ekspozycji. Na terenie gminy, na jej
północnej granicy przebiega południowe zbocze Garbu Pińczowskiego. Zimą, wiosną
i jesienią zbocza o ekspozycji południowej i zachodniej są najcieplejsze. Przepływ wiatru
i wielkość opadów zależne są tu od wielkości nachylenia stoków, ich konfiguracji a także
pokrycia szatą roślinną. Garb Pińczowski wpływa na obniżenie prędkości wiatru. Gminę
cechuje też duża liczba dni bezwietrznych i słonecznych.
Na warunki klimatyczne regionu wpływa także, rozciągająca się na południu dolina Wisły,
odznaczająca się, dużym nasłonecznieniem wysokimi temperaturami.
12% gminy pokrywają lasy. Mikroklimat leśny uzależniony jest od rodzaju drzewostanu
(wysokość, zagęszczenie, charakter runa). Przeważnie jest on łagodny (amplitudy dobowe

4

Charakterystyka przytoczonej regionalizacji na podstawie: Woś A., Klimat Polski, PWN, Warszawa, 1999r.
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temperatury i wilgotności są niskie). Generalnie wilgotność w lasach jest wyższa niż na
obszarach odkrytych. Niższe jest natomiast usłonecznienie i prędkość wiatrów.
Średnie roczne sumy opadów atmosferycznych oscylują w granicach 600mm. Maksimum
opadów w ciągu roku przypada na miesiące letnie, a minimum na miesiące zimowe. Śnieg
zalega tylko 60 dni w roku. Średnia długość okresu wegetacyjnego to 220 dni.
1.1.3. Stan i ochrona środowiska, strefy uzdrowiskowe5
Powierzchnia gminy Solec-Zdrój jest ważnym obszarem chronionego krajobrazu. Stan
środowiska naturalnego gminy sprzyja lokowaniu w niej przedsiębiorstw turystycznych.
Gmina Solec-Zdrój korzysta z dwóch, biologicznych oczyszczalni ścieków o przepustowości
1200 m3 na dobę lub 6986 RLM2 (stan na koniec 2013 r.). Ostatni wzrost przepustowości
uzyskano w 2012 r., kiedy powstała druga oczyszczalnia. Wraz z jej powstaniem wzrosła
również wielkość ścieków odprowadzanych ogółem – z 84 dam3 w 2011 (przed powstaniem
oczyszczalni) do 158 dam3 w 2012 r. (po powstaniu oczyszczalni). W kolejnym 2013 r.
wielkość ścieków odprowadzanych ogółem zwiększono do 210 dam 3. Między 2002 r. a 2013
r. wielkość tą powiększono pięciokrotnie. Przepustowość biologicznych oczyszczalni ścieków
na terenie gminy pozwala na oczyszczanie 100% doprowadzanych ścieków.
Po wybudowaniu drugiej

oczyszczalni

ścieków znacznie spadła ilość ładunków

zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu: BZT5 – z 1865 kg/rok w 2011 r. do 769 kg/rok
w 2013 r., oraz zawiesiny ogólnej – z 2592 kg/rok w 2011 r. do 829 kg/rok w 2013 r.
Niewielki wzrost notuje się w ładunkach: ChZT – z 6077 kg/rok w 2011 r. do 6674 kg/rok
w 2013 r. Nie było ładunków azotu i fosforu ogólnego. W gminie Solec-Zdrój z oczyszczalni
ścieków w 2009 r. korzystało 850 mieszkańców. W 2013 r. ich liczba wynosiła już 4212. Jest
to wzrost pięciokrotny.
W 2013 r. w gminie Solec-Zdrój zebrano w ciągu roku 436,45 t zmieszanych odpadów
komunalnych. Ilość odpadów systematycznie wzrasta (z wyjątkiem lat 2011 i 2012, kiedy
odnotowano spadek), w 2005 r. wynosiła 238,35 t. Rokrocznie blisko połowa tych odpadów
pochodzi z gospodarstw domowych.
Obszary prawnie chronione zajmują 8504 ha czyli całą powierzchnię gminy Solec-Zdrój.
Na obszary prawnie chronione Solca-Zdroju składają się:
• parki krajobrazowe – o powierzchni ponad 518 ha,
• rezerwaty i pozostałe formy ochrony przyrody w parkach krajobrazowych – ponad 9,5 ha,
• obszary chronionego krajobrazu razem – ponad 7,7 tys. ha,
5

GUS, BDL, 2015, dane - stan na 2013 r i lata wcześniejsze.
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• rezerwaty i pozostałe formy ochrony przyrody na obszarach chronionego krajobrazu –
ponad 3,5 ha,
• użytki ekologiczne – ponad 13 ha.
W gminie w 2013 r. zlokalizowane były dwa pomniki przyrody wprowadzone uchwałą rady
gminy. Na terenie gminy występowały też zieleńce (0,8 ha), tereny zieleni osiedlowej (0,3
ha), 2 cmentarze (2,6 ha).

Rys. 2 Obszary prawnie chronione na terenie gminy Solec-Zdrój.
Opracowanie własne na podstawie; Internet - http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Część terenu gminy Solec-Zdrój jest chroniona europejską siecią ekologiczna Natura 2000.
Jej celem jest utrzymanie bioróżnorodności państw członkowskich UE poprzez ochronę
8

najcenniejszych siedlisk oraz gatunków fauny i flory. Na terenie gminy znajduje się jeden
obszar objęty siecią Naturą 2000, a także opisane niżej formy ochrony przyrody6:
Ostoja Szaniecko-Solecka - znajduje się w środkowej części Garbu Pińczowskiego oraz
południowo-zachodnim fragmencie Niecki Połanieckiej (Płaskowyżu Stanieckim i Kotlinie
Borzykowskiej). Składa się z kilkunastu enklaw z wapiennymi i gipsowymi wzgórzami
porośniętymi roślinnością kserotermiczną. Teren poprzecinany jest licznymi ciekami
wodnymi, miejscami tworzącymi zabagnione dolinki, w których wykształciły się torfowiska.
W północnej części obszaru znajdują się liczne odsłonięcia gipsów, zwłaszcza
wielkokrystalicznych; ponadto, obserwuje się liczne formy krasu powierzchniowego
i podziemnego np.: leje, studnie, zapadliska, jaskinie krasowe.
Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje powierzchnię 457.78 km²
i obejmuje tereny gmin Solec-Zdrój, Stopnica, Nowy Korczyn, Oleśnica i Pacanów.
72.8% obszaru gminy została włączona w obręb Solecko-Pacanowskiego Obszaru
Chronionego

Krajobrazu.

Obszar

ten

został

utworzony

w

celu

ochrony

wód

powierzchniowych rzeki Wschodniej oraz walorów przyrodniczych doliny Wisły.
Zabezpiecza także przed antropopresją wody lecznicze i uzdrowiska w Busku-Zdroju
i Solcu-Zdroju. Na terenie obszaru, w dolinach rzecznych i okolicach Solca-Zdroju występują
liczne torfowiska i łąki z udziałem halofitów: komonicą skrzydlastostrąkową, muchotrzewem
solniskowym i koniczyna rozdętą.
Szaniecki Park Krajobrazowy zajmuje powierzchnię 10.915 ha (wraz z otuliną o powierzchni
12.859 ha) obejmuje środkową część Garbu Pińczowskiego oraz południowo - zachodni
fragment Niecki Połanieckiej. Na terenie gminy Solec-Zdrój Park i jego otulina zajmuje 6%
powierzchnia gminy. Park chroni liczne i oryginalne enklawy bardzo wartościowego
krajobrazu z malowniczymi wapiennymi i gipsowymi wzgórzami oraz ciepłolubnymi
zbiorowiskami roślinności kserotermicznej, torfowiskowej i słonolubnej rozsianymi
w rozległej, harmonijnej przestrzeni łąk i pól uprawnych. Najwartościowszym elementem
przyrody nieożywionej Parku są gipsy odsłaniające się głównie na terenie Płaskowyżu
Szanieckiego. Interesujące są gipsy zbudowane z kryształów wykształconych w formach
wielkokrystalicznych. W podłożu gipsowym rozwinęły się na dużą skalę zjawiska krasowe.
Występujące formy krasu są bardzo różnorodne, od najpospolitszych lejków poprzez werteby
i studnie, do dolinek, małych kotlinek, a nawet jeziorek krasowych. Uwarunkowania
geologiczne

6

stwarzają

korzystne

warunki

Na podstawie: SUiKZP Gminy Solec-Zdrój.
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dla

rozwoju

ciepłolubnych

muraw

kserotermicznych, w których występuje ok. 35 gatunków roślin prawnie chronionych (na
ogólną liczbę 52 gatunków w Niecce Nidziańskiej). Na terenie Parku ustanowiono tylko jeden
rezerwat przyrody. Jest to rezerwat o ochronie częściowej, chroniący osobliwości
florystyczne w postaci roślinności halofilnej.
Pomniki przyrody:


granitowy głaz narzutowy we wsi Chinków - pomnik przyrody nieożywionej, znajduje
się w zachodniej części wsi. Wymiary widocznej części: obwód - około 300 cm,
długość - 120 cm, szerokość - 70 cm, wysokość - 30 cm. Głaz zbudowany jest
z granitu czerwonobrązowego,



zespół jaskiń krasowych we wsi Kików - pomnik przyrody nieożywionej - leży
w północno-wschodniej części Wąwozu Kikowskiego, przy drodze Kików - Zagaje
Kikowskie. Pierwotnie było to 5 jaskiń, obecnie jedna z nich uległa zawaleniu.

Użytki ekologiczne:


Wąwóz Kikowski - fragment wąwozu o powierzchni 9.57ha, którego podłożem
geologicznym są wapienie, piaskowce jurajskie i kredowe. Wąwóz porasta roślinność
kserotermiczna,



Łąka śródleśna z roślinnością błotną - łąka o powierzchni 3.55ha zlokalizowana 2.5km
na południe od Solca-Zdroju w miejscowości Wełnin.

Gmina Solec-Zdrój jest gminą uzdrowiskową w oparciu o regulacje ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych (tekst jednolity: Dz. U. 2005 Nr 167 poz. 1399).
Obszar uzdrowiska obejmuje całkowitą powierzchnię gminy (19 sołectw), o łącznej
powierzchnię 8504 ha. Na obszarze uzdrowiska wydziela się trzy strefy ochrony
uzdrowiskowej 7:

7

Statut Uzdrowiska Solec-Zdrój (Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/122/09 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia
20 kwietnia 2009r.)
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Rys. 3 Strefy ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Solec-Zdrój.
Źródło: Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Solec-Zdrój Nr. XXXI/172/06 z dnia 27-04-2006.

Strefa „A” ochrony uzdrowiskowej - obejmuje obszar o powierzchni 84 ha z wyliczonym
wskaźnikiem biologicznie czynnych terenów zieleni na poziomie 79%. W tej strefie
zlokalizowane są lub planowane do lokalizacji zakłady i urządzenia lecznictwa
uzdrowiskowego, a także inne obiekty służące lecznictwu uzdrowiskowemu lub obsłudze
pacjenta i turysty, a w szczególności pensjonaty, restauracje lub kawiarnie. W strefie „A”
przyjmuje się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek - 0,20 ha.
Strefa „B” ochrony uzdrowiskowej - obejmuje obszar o powierzchni 544 ha z wyliczonym
wskaźnikiem biologicznie czynnych terenów zieleni na poziomie 84%. Została ona powołana
dla ochrony strefy „A”. W strefie „B” przyjmuje się minimalne powierzchnie nowo
wydzielanych działek - 0,15 ha.

11

Strefa „C” ochrony uzdrowiskowej - obejmuje obszar o powierzchni 8504 ha z wyliczonym
wskaźnikiem biologicznie czynnych terenów zieleni 87%. Stanowi ona granicę obszaru
uzdrowiska pokrywając się z granicą gminy Solec – Zdrój. W strefie „C” przyjmuje się
minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek:

zabudowa siedliskowa - 0,15 ha,

zabudowa pensjonatowa - 0,40 ha, zabudowa mieszkaniowa: jednorodzinna - 0,09 ha,
bliźniacza - 0,07 ha, - zabudowa rekreacyjna - 0,10 ha.
Zgodnie ze Statutem Uzdrowiska Solec-Zdrój (Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/122/09
Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 20 kwietnia 2009 r. czynnościami zabronionymi do
realizacji w poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej, są czynności zawarte w art. 38
ust 1. pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167 poz. 1399
z późn. zm.).
Lecznicze wody i klimat uzdrowiska sklasyfikowano jako wskazane dla pacjentów
cierpiących na choroby ortopedyczno-urazowe, reumatologiczne, osteoporozę i choroby skóry
oraz choroby układu nerwowego.
Potencjał środowiska uzdrowiskowego sprzyja lokalizacji wielu obiektów lecznictwa
uzdrowiskowego

i

rehabilitacyjno-wypoczynkowego

oraz

usług

hotelarskich

czy

turystycznych.
1.1.4. Ludność i rynek pracy8
Na koniec 2014 r. gmina Solec-Zdrój liczyła 5079 mieszkańców [GUS, BDL]. W latach
1995-2014 w gminie odnotowano ustawiczny spadek liczby ludności. W latach 1995-2014
spadek liczby mieszkańców w gminie wyniósł 3,2% (166 osób) [GUS, BDL]. Średni roczny
spadek liczby ludności w tym okresie wyniósł 8,3 osoby. W najbliższych latach
najprawdopodobniej kontynuowany będzie ten niekorzystny trend demograficzny.

8

GUS, BDL, 2015, dane - stan na 2014 r. i lata wcześniejsze.
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Rys. 4 Ludność Gminy Solec-Zdrój w latach 1995-2014
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, BDL, 2015, dane - stan na 2014 r.

W okresie 1995-1999 liczba ludności spadała (spadek o 108 osób), w 2000 r. odnotowano
wzrost o 17 osób, następnie liczba ludności ponownie spadała do 2006 r. (spadek o 151 osób),
w 2007 r. odnotowano niewielki wzrost (o 3 osoby), w okresie 2008-2009 spadek (47 osób),
następnie w 2010 r. wystąpił wysoki wzrost liczby ludności (o 172 osoby), w okresie 20112014 spadek wyniósł 52 osoby. Najwyższe spadki liczby ludności (powyżej 40 osób)
odnotowano w latach 1999, 2002, 2009.
W 2014 r. liczba mężczyzn wynosiła 2479 (48,8% ludności gminy), a liczba kobiet 2600
(51,2% ludności gminy). Podobne proporcje utrzymywały się również w poprzednich latach.
Gęstość zaludnienia w gminie Solec-Zdrój w 2014 r. wyniosła 60 osób na km2 powierzchni
i utrzymuje się na podobnym poziomie (wahania o 1 osobę/ km 2). Zaludnienie jest mniejsze
niż przeciętnie w powiecie buskim (75 osób na km2).
Solec-Zdrój charakteryzuje się zbliżoną do średniej dla powiatu liczbą kobiet przypadającą na
100 mężczyzn. W 2014 r. było to 105 kobiet. W poprzednich latach wskaźnik ten nieznacznie
wzrósł (ze 104).
W 2014 r. liczba małżeństw przypadających na 1000 ludności wynosiła 6,1. Jest to dobry
wynik, ponieważ wskaźnik ten ulegał w ostatnich latach (2002 – 2014) dużym wahaniom, od
4,5 w 2004 r. i 2013 r., do 7,6 w 2007 r.
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Przyrost naturalny w gminie Solec-Zdrój
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Rys. 5 Przyrost naturalny w Gminie Solec-Zdrój w latach 2002-2014
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, BDL, 2015, dane - stan na 2014 r.

Jaka wskazuje rys. 5 usytuowany powyżej, przyrost naturalny jest ujemny a gminę cechuje
niski wskaźnik małżeństw i wysoki wskaźnik zgonów, przewyższający wskaźnik urodzeń
żywych. W 2014 r. wskaźnik urodzeń żywych wyniósł 9,3 i był tym samym wyższy niż
w roku poprzednim (7,2) oraz wyższy od średniej z lat 2002 – 2014 (9,0). Wskaźnik zgonów
na 1000 mieszkańców wyniósł w 2014 r. 13,8 i był wyższy niż w roku poprzednim (13,49)
oraz niższy od średniej z lat 2002 – 2014 (13,98). W rezultacie przyrost naturalny na 1000
ludności był ujemny i wyniósł w 2014 r. -4,5. Był on tym samym niższy od średniego z lat
2002 – 2014 (-5,0).
Saldo migracji o latach 2002 – 2014 oscylowało w granicach od -3 do +28, bez wyraźnej
tendencji rosnącej czy malejącej. Od kilku lat obserwuje się stagnację w zakresie migracji.
W 2014 r. wyniosło 9, a rok wcześniej 28.
W 2014 r. ludność w wieku produkcyjnym stanowiła 61,5% ogółu ludności gminy i wyniosła
3124 osoby. Pozytywną informacją jest to, że w okresie 2002 – 2014 uwydatnia się w tej
grupie tendencja wzrostowa. Odsetek ludności w wieku produkcyjnym wzrósł w tym okresie
o 5,3%.
Odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym w 2014 r. wyniósł 17,8%, tj. 904 osoby. Niestety
w tej grupie wyraźna jest tendencja spadkowa. Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym
w okresie 2002 - 2014 obniżył się o 5,1%.
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Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym wyniósł w 2014 r. w Solcu-Zdroju 20,7% (1051
osoby). W ostatnich latach utrzymywał się on na podobnym poziomie (wahania dotyczą ok.
1%).
Struktura demograficzna kobiet według wieku produkcyjnego jest mniej korzystna niż
mężczyzn. Odsetek kobiet w wieku produkcyjnym jest niższy niż odsetek mężczyzn.
W wieku poprodukcyjnym kobiet jest ponad dwukrotnie więcej od mężczyzn. Taki stan
rzeczy utrzymuje się od wielu lat.
Wskaźnik ludności w wieku nieprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 osób w wieku
produkcyjnym wyniósł w gminie w 2014 r. 62,6. Wskazuje to na wyraźne obciążenie
demograficzne w Solcu-Zdroju. Co więcej pozytywną informacją jest jego wyraźny spadek
w ostatnich latach (w 2002 r. wynosił on 77,9 osób).
W gminie istnieje znaczne obciążenie demograficzne, niekorzystnie wpływające na dochody
gminy, jak i jej potencjalny rozwój. Trendy demograficzne stawiają gminę w trudnej sytuacji,
co może hamować perspektywy jej rozwoju.
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Rys. 6 Bezrobocie w gminie Solec-Zdrój w latach 2003-2014
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, BDL, 2015, dane - stan na 2014 r.

Względny poziom bezrobocia w gminie jest niższy od przeciętnej dla powiatu. W 2014 r.
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku-Zdroju zarejestrowanych było 182 bezrobotnych
z gminy Solec-Zdrój. W okresie ostatnich 12 lat liczba bezrobotnych spadła o 40%.
Gmina charakteryzuje się jednak wysokim odsetkiem bezrobotnych kobiet i ich sytuacja na
lokalnym rynku pracy jest obecnie odrobinę trudniejsza niż mężczyzn. Bezrobotnych kobiet
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w 2014 r. było 95 i stanowiły one 52,2% ogółu bezrobotnych w gminie. Sytuacja kobiet
powoli poprawia się w stosunku do ostatnich lat.
W 2014 r. zdecydowana większość bezrobotnych przebywała na bezrobociu przez okres
krótszy niż 12 miesięcy (tylko 52 osoby było bez pracy przez okres dłuższy od 12 miesięcy).
Pozytywnie świadczy to o strukturze bezrobocia, i może wskazywać na relatywnie niskie
bezrobocie długotrwałe.
Odsetek bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy wyniósł w 2014 r.
5%. Prawo do zasiłku posiadało jednak jedynie 11% zarejestrowanych bezrobotnych.
Większość zarejestrowanych bezrobotnych – 74% – była w wieku mobilnym, tj. 18-44 lata 9.
Według danych na 2014 r. udział bezrobotnych zarejestrowanych w ogólnej liczbie ludności
w wieku produkcyjnym w gminie wyniósł 5,8%. W okresie ostatnich 12 lat wskaźnik ten
obniżył się o połowę. W przypadku kobiet wyniósł 6,6%.
Prognozowany wolniejszy wzrost gospodarczy w Polsce w nadchodzących latach przyczyni
się do stabilizacji lub, w pesymistycznym scenariuszu, do wzrostu bezrobocia wywołanego
czynnikami koniunkturalnymi. Dlatego też w najbliższych latach ważnym problemem rynku
pracy będzie aktywizacja zawodowa bezrobotnych w celu przeciwdziałania wzrostowi
bezrobocia długotrwałego.
1.1.5. Zagospodarowanie przestrzenne, budownictwo mieszkaniowe10
W połowie 2015 r. w gminie Solec-Zdrój istniało 5 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego (dwa plany i trzy zmiany planów) – najwięcej spośród gmin wiejskich
powiatu. Powierzchnia gminy objęta obowiązującymi planami to 8504 ha (100%
powierzchni). Jest to największa zarówno bezwzględnie, jak i procentowo powierzchnia
objęta planami zagospodarowania przestrzennego w powiecie.
Na obszarze gminy przeważają domy jednorodzinne. W 2013 r. w gminie znajdowało się
1581 budynków mieszkalnych. W ostatnich latach (2008-20013) przybywało między 2 a 5
budynków rocznie. Wyjątek stanowił rok 2011, kiedy liczba budynków wzrosła o 29.
Według danych z 2013 r. w gminie Solec-Zdrój znajdowały się 1683 mieszkania. Liczba
mieszkań jest zwiększana systematycznie w porównywalnym tempie. W ostatnich latach
najczęściej przybywało między 3 a 13 mieszkań rocznie, wyjątek stanowił rok 2010, kiedy
przybyło ich aż 98. W 2013 r. oddano do użytkowania 8 mieszkań indywidualnych, co daje

9

PUP Busko.
UG Solec-Zdrój; GUS, BDL, 2015, dane - stan na 2013 r. i lata wcześniejsze.
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16 mieszkań na 10 tys. ludności. Relatywna liczba nowych mieszkań jest niska, do czego
przyczynia się odpływ ludności.
W 2013 r. na 10 mieszkań przypadało przeciętnie 30,2 osoby. Wskaźnik ten malał w okresie
2002 – 2013 r. o 0,2 – 0,3 osoby/10 mieszkań każdego roku (w 2002 r. wynosił 33,6).
Proporcjonalnie do wzrostu liczby mieszkań rosła liczba izb. W 2013 r. znajdowało się
w gminie 7046 izb.
Liczba mieszkańców przypadających na 1 izbę w gminie Solec-Zdrój w 2013 r. wyniosła
0,72. Od 2002 r. wartość tego wskaźnika spada o ok. 0,01 każdego roku.
W 2013 r. przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w gminie wyniosła 90,6 m2.
W latach 2002 – 2013 obserwowaliśmy słabą, aczkolwiek pozytywną, tendencję rozwojową
tej powierzchni, wyrażającą się jej wzrostem (w 2002 r. wyniosła 85,2 m2). Przeciętna
powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę w gminie Solec-Zdrój w 2013 r.
wyniosła 29,9 m2 i była wyższa o 4,5 m2 od tej z 2002 r. (średni roczny wzrost ok. 0,2 – 0,3
m2).
Odsetek mieszkań wyposażonych w podstawowe instalacje sanitarne na obszarze gminy
utrzymuje się na podobnym poziomie z niewielką tendencją wzrostową. W 2013 r. 91,6%
mieszkań było podłączonych do wodociągów (niewielki wzrost w stosunku do lat
poprzednich, średnio 0,1% rocznie), 47,7% do kanalizacji (w 2010 r. było to jedynie 13,8%)
a instalację gazową posiadało 41,8% ludności gminy. Łazienkę posiadało podobnie jak
centralne ogrzewanie posiada 70% mieszkań.
Wg. danych na rok 2013, w dyspozycji gminy znajduje się 7 mieszkań komunalnych o łącznej
powierzchni 380 m2, w tym 2 mieszkania socjalne o łącznej powierzchni 103 m 2. W ostatnich
latach ta sytuacja nie ulegała zmianom. W 2013 r. wypłacono 116 dodatków mieszkaniowych
w kwocie 13267 zł. Liczba dodatków mieszkaniowych i ich kwoty spadają. Dla porównania
w 2011 r. przyznano ich 157 w kwocie 17887 zł, natomiast w 2005r. przyznano 284 w kwocie
28872 zł.
1.1.6. Podmioty gospodarcze11
Gmina Solec-Zdrój charakteryzuje się niskim na tle powiatu poziomem przedsiębiorczości
liczonym jako liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON
w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Wskaźnik ten w 2013 r. dla gminy wyniósł 571
podmiotów wobec 753 w powiecie. W kolejnym roku wskaźnik ten wzrósł w gminie do
poziomu 579.
11

GUS, BDL, 2015, dane - stan na 2014 r. i lata wcześniejsze.

17

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do
rejestru REGON w gminie Solec-Zdrój
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Rys. 7 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w gminie SolecZdrój na przestrzeni lat 2002-2014
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, BDL, 2015, dane - stan na 2014 r. i lata wcześniejsze.

W ostatnich kilku latach sytuacja w zakresie liczby podmiotów gospodarczych na 10 tys.
ludności nie zmieniała się znacząco. Dopiero na przestrzeni 13 lat pojawia się dostrzegalna
tendencja wzrostowa tego wskaźnika (w 2002 r. wynosił on 425, a w 2005 r. już 525).
W latach 2009-2013 nastąpił gwałtowny spadek liczby podmiotów nowo zarejestrowanych
w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców. W 2009 r. ich liczba wynosiła 52, w 2013 r. już
tylko 20. Wolniej spada liczba podmiotów wykreślonych z rejestru (54 podmioty w 2009 r.,
33 podmioty w 2013 r.).
W 2014 r. zarejestrowanych było 294 podmioty. W latach 1995-2008 gmina notowała
sukcesywny wzrost liczby podmiotów gospodarczych. Najszybszy wzrost wystąpił w latach
2002-2007, a w szczególności w roku 2005, kiedy liczba podmiotów wzrosła o 11,4%. Lata
2007-2014 należy uznać, pod względem liczby podmiotów gospodarczych, za okres stagnacji,
a nawet niewielkiego regresu.
95,9% (282 podmioty) ogółu podmiotów w 2014 r. pochodziło z sektora prywatnego. 81,2%
(229 podmiotów) z nich stanowiły osoby prywatne prowadzące działalność gospodarczą.
Wśród pozostałych podmiotów prywatnych warto wyróżnić spółki handlowe 6,6% (15
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podmiotów) oraz stowarzyszenia i organizacje społeczne 5,2% (12 podmiotów). Znikomy
procent stanowiły spółdzielnie i spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego. W 2014
r. w gminie był tylko jeden taki podmiot.
96,2% wszystkich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w gminie Solec-Zdrój
w 2014r. pochodziła z sektora mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających 1 – 9 pracowników) lub
których działalność została zawieszona (zerowe zatrudnienie). Przedsiębiorstw małych,
zatrudniających 10 – 49 pracowników było w gminie 2,4%. Podmioty średnie, w których
zatrudnienie wynosi 50 – 249 osób, stanowiły 1% ogółu zarejestrowanych podmiotów.
Gmina charakteryzuje się relatywnie wysokim na tle powiatu odsetkiem podmiotów
przemysłowych, a także budowlanych i, co jest konsekwencją jej wiejskiego charakteru –
rolniczych.
Struktura lokalnej gospodarki liczona na podstawie liczby przedsiębiorstw, według sektorów
w klasyfikacji PKD2007 w 2014 r., była następująca:


rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 10 podmiotów (3,4% ogółu),



przemysł i budownictwo – 89 podmiotów (30,3% ogółu),

(Sektor przemysłu (B + C + D + E) w gminie Solec-Zdrój stanowi 11,6% gminnej gospodarki
i składa się obecnie z 32 przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego (sekcja C) i po
jednym przedsiębiorstwie należącym do sekcji B i E. Przedsiębiorstwa sekcji D w gminie nie
występują. Istotny udział w gospodarce gminy (18,7% wszystkich przedsiębiorstw) ma
budownictwo (sektor F). W tym sektorze mieści się 55 przedsiębiorstw.)


pozostała działalność – 195 podmiotów (66,3% ogółu),

Lokalną gospodarkę, podobnie jak w całym kraju w głównej mierze tworzą przedsiębiorstwa
należące do sektora usług rynkowych (sekcje G + I + H + J + K + L + M + N). W 2014 r. było
ich 146 i stanowiły 49,7% ogółu przedsiębiorstw. W tym sektorze największy odsetek
przedsiębiorstw występuje z sekcji handel i naprawa pojazdów (sekcja G), stanowiąc 28,9%
ogółu podmiotów gospodarczych w gminie.
Podmioty zaliczane do usług nierynkowych (sekcje O + P + Q + R ) w liczbie 32 , stanowiły
10,9% ogółu firm w gminie. Wśród jednostek należących do usług nierynkowych dominują
te, których przedmiotem działalności jest opieka zdrowotna i pomoc społeczna (sekcja Q) –
3,7% ogółu podmiotów. Nieco mniej jest jednostek należących do sekcji O i P a najmniej
podmiotów sekcji R.
Ze względu na turystyczny charakter gminy znaczny jest odsetek przedsiębiorstw pochodzi
z sekcji I, S i H (działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
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pozostała działalność usługowa oraz transport i gospodarka magazynowa) – odpowiednio
4,4%, 4,4% oraz 5,8% ogółu firm w gminie (odpowiednio 13, 13 i 17 firm).
W latach 2009-2014, najwięcej nowych podmiotów powstało w sekcji G (35
przedsiębiorstw), a także F (21 przedsiębiorstw), S i T (14 przedsiębiorstw) i C (13
przedsiębiorstw). Również w tych sekcjach najwięcej firm zostało w tym okresie
wyrejestrowanych: w sekcji G – 44, w sekcji F – 22, w sekcji C – 9, a w sekcji S i T – 4
podmioty. Generalnie struktura gospodarki gminy nie ulega większym zmianom.
1.1.7. Turystyka12
Gmina Solec-Zdrój jest drugim w powiecie co do wielkości ośrodkiem turystycznym, po
Busku-Zdroju. Solec-Zdrój ustępuje gminie Busko-Zdrój pod względem liczby obiektów
turystycznych, jak i udzielonych noclegów w stosunku do miejsc noclegowych. Pod tym
względem gmina pozytywnie rozwijała się jednak w ostatnich latach. W szczególności
zauważalny jest wzrost wskaźnika udzielonych noclegów, w tym turystom zagranicznym.
Turystyka jest ważną częścią gospodarki gminy Solec-Zdrój. Gmina posiada 9 turystycznych
obiektów zbiorowego zakwaterowania. Większość z nich (8 obiektów) to obiekty całoroczne.
Pod względem liczby obiektów zbiorowego zakwaterowania w latach 2002-2014 w gminie
obserwujemy tendencje wzrostową. W okresie tym liczba obiektów podwoiła się. Obiekty
turystyczne na terenie gminy oferują łącznie ponad 800 miejsc noclegowych.
W 2014 r. podmioty turystyczne gminy udzieliły 128449 noclegów, w tym 902 turystom
zagranicznym. Oznacza to ponad 18-krotny wzrost w stosunku do 2002 r. (6884 noclegi) i 70krotny w stosunku do 2000 r. (1 744). Świadczy to o tym, że gmina rozwija się pod względem
turystycznym, choć w 2010 r. w relacji do roku poprzedniego odnotowano nieznaczny spadek
liczby udzielonych noclegów (o 2,7%). W latach 2006-2014 ich liczba wzrosła ponad
dwukrotnie (z 415 do 902 udzielonych noclegów).
Liczba udzielonych noclegów w stosunku do liczby miejsc noclegowych ogółem w 2014 r.
wyniosła 213,4. Liczba turystów zagranicznych w przeliczeniu na 1 miejsce noclegowe
w 2014 r. wyniosła 1,5 i była o 0,6 niższa od tej z 2010 r.
Według ostatnich istniejących danych, w 2013 r. w najwyżej pięciu ośrodkach
zlokalizowanych na terenie gminy znajdowały się udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
ruchowo. W pięciu ośrodkach znajdowały się odpowiednio dostosowane pokoje i łazienki,
w czterech do dyspozycji była pochylnia wjazdowa, a w trzech winda przystosowana dla osób

12

Ibidem
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niepełnosprawnych. Drzwi otwierane automatycznie posiadał jeden ośrodek. Cztery obiekty
posiadały parkingi z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
W przypadku urządzeń sportowo rekreacyjnych gmina Solec-Zdrój jest relatywnie dobrze
zaopatrzona. W 2013 r. pięć obiektów w gminie posiadało wypożyczalnia sprzętu
turystycznego (np. rowery, nordic walking, narty, łyżwy, rolki), cztery obiekty posiadały
pokój zabaw dla dzieci. W jednym z obiektów znajduje się stadnina koni. Inne atrakcje to:
kort tenisowy (w jednym obiekcie), basen kryty (w jednym obiekcie), siłownia (w dwóch
obiektach), sauna (w trzech obiektach), solarium (w dwóch obiektach), zajęcia prowadzone
przez instruktora, np. fitness, joga, aerobik, gimnastyka (w trzech obiektach), stół do bilardu
z wyposażeniem (w jednym obiekcie), stół do tenisa stołowego z wyposażeniem (w dwóch
obiektach), kręgle i minigolf (w jednym obiekcie).
Dwa z dziewięciu obiektów turystycznych w gminie wyposażone były w 2013 r. w sale
konferencyjne. Łącznie w tych obiektach były 4 sale konferencyjny o pojemności 240 osób.
1.1.8. Szkolnictwo, kultura i sport13
Negatywne zmiany demograficzne, szczególnie wyraźnie obserwowane w powiecie buskim,
przyczyniają się do ustawicznego zmniejszania liczby uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum w Solcu-Zdroju. W gminie Solec-Zdrój funkcjonują następujące placówki
oświaty (Źródło: solec-zdroj.eu):14
• Zespół Szkół w Solcu-Zdroju :
- Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Solcu-Zdroju,
- Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju,
- Filialna Szkoła w Podstawowa Wełninie,
Przedszkole Samorządowe w Solcu-Zdroju,
• Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie:
- Szkoła Podstawowa w Zborowie,
- Filialna Szkoła Podstawowa w Kikowie,
- Punkt Przedszkolny w Zborowie.
Cztery szkoły podstawowe gminy były w 2013 r. wyposażone w 44 pomieszczenia.
Uczęszczało do nich łącznie 254 uczniów, 73 osób zakończyło naukę jako absolwenci.
W latach 2002-2013 liczba uczniów szkół podstawowych ustawicznie obniżała się (spadek
o 40%). W 2013 r. w stosunku do roku poprzedniego spadła ona o 9,3% w gminie.
13
14

Ibidem
Internet: www.solec-zdroj.eu
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W gminnym gimnazjum w 2013 r. uczyło się łącznie 163 osoby, 63 osób ukończyło
gimnazjum. Gimnazjum dysponowało 11 salami. Również na tym poziomie kształcenia
zauważa się efekty negatywnych zmian demograficznych, obserwowanych w gminie. Z roku
na rok liczba gimnazjalistów obniża się. W okresie 2002 – 2013 r. spadek wyniósł 28,8%.
W ostatnim czasie, z 2012 na 2013 r. spadek wyniósł 2,4%.
Współczynnik skolaryzacji brutto dla gminy na poziomie szkolnictwa gimnazjalnego wyniósł
w 2013 r. 99,39%. W przypadku szkolnictwa gimnazjalnego współczynnik ten w ostatnich
10-ciu latach ulegał niewielkim wahaniom oscylując jednak w okolicy 100%. Współczynnik
skolaryzacji netto na tym poziomie kształcenia natomiast w 2013 r. wyniósł 98,78%.
Dla szkół podstawowych współczynnik skolaryzacji brutto wynosił w 2013 r. 94,07%. Ten
sam współczynnik netto wyniósł natomiast 92,96%. W latach 2002-2013 wykazywał
niewielką, kilkuprocentową tendencję spadkową.
Komputeryzacja szkół z roku na rok poprawia się, jednak nadal kilka gmin wiejskich powiatu
posiada wskaźnik na korzystniejszym poziomie. Ostatnie dane dot. komputeryzacji
w szkołach gminy Solec-Zdrój pochodzą z 2012 r. W tamtym czasie gimnazjum oraz trzy
spośród czterech szkół podstawowych posiadały komputery przeznaczone do użytku uczniów
z dostępem do Internetu.
Wskaźnik liczby uczniów przypadających na 1 komputer z roku na rok poprawia się. W 2012
r. wyniósł on w szkołach podstawowych 5,5 (osób), podczas gdy w 2004 r. był na poziomie
24,4 osób. Gimnazjum Solca-Zdroju charakteryzowało się wskaźnikiem liczby uczniów
przypadających na 1 komputer z dostępem do Internetu na podobnym poziomie. Wyniósł on
w 2012 r. 8 osób wobec 18,9 osób w 2004 r.
Bardzo dobrze na tle powiatu przedstawia się natomiast wskaźnik relatywnej liczby uczniów
uczących się języków obcych. W gminie Solec-Zdrój w 2013 r. wszyscy uczniowie zarówno
gimnazjum, jak i szkół podstawowych uczyli się obowiązkowo języka obcego. W 2014 r.
dodatkowo uczyło się języków obcych 52% uczniów szkół podstawowych. W gimnazjach
odsetek ten od kilku lat wynosi 100%.
Pod względem obiektów sportowych gmina wypada dobrze na tle powiatu. Spośród obiektów
sportowych w 2013 r. gmina Solec-Zdrój dysponowała pełnowymiarową halą sportową,
trzema boiskami wielofunkcyjnymi ze sztuczną nawierzchnią, dwiema małymi salami
gimnastycznymi, dwoma otwartymi kortami tenisowymi i jednym polem minigolfowym.
Obiekty te, przystosowane są również dla osób niepełnosprawnych.
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Ponadto na terenie gminy znajdują się ogólnodostępne trawiaste boiska sportowe. Solec-Zdrój
nie posiada muzeów, obiektów działalności wystawienniczej, instytucji muzycznych, teatrów
ani kin. Gmina dysponuje natomiast jednym ośrodkiem kultury – Gminnym Centrum Kultury.
Od 10 lat rośnie liczba imprez organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w SolcuZdroju. W 2005 r. było to 11 imprez z 630 uczestnikami, po czterech latach 29 imprez z 2163
uczestnikami, podczas gdy w 2012 r. było to już 35 imprez z 2018 uczestnikami. Najnowsze
dostępne dane dla 2014 r. wskazują na regres (28 imprez z 1345 uczestnikami).
W 2014 r. w gminie zorganizowano następujące imprezy:


wystawy – 2 imprezy z 80 uczestnikami,



występy zespołów amatorskich – 7 imprez z 150 uczestnikami,



występy artystów i zespołów zawodowych – 3 imprezy z 120 uczestnikami,



spotkania, prelekcje, wykłady – 5 imprez z 50 uczestnikami,



imprezy turystyczne i sportowo – rekreacyjne – 3 imprezy z 150 uczestnikami,



konkursy – 3 imprezy z 95 uczestnikami.

Gmina pozytywnie wypada pod względem zespołów artystycznych, których w 2014 r. było 4,
było ich o dwa mniej niż w 2007 r. Zespoły te liczyły w Solcu-Zdroju na koniec 2014 r. 40
osób. Do zespołów należały zespół teatralny i trzy zespoły muzyczne (instrumentalne).
Najliczniejszy spośród nich był zespół teatralny, licząc 25 osób. Zespoły instrumentalne
liczyły łącznie 15 osób.
W 2014 r. w gminie działały 2 koła zainteresowań z największą w powiecie liczbą członków
– 33. W stosunku do 2007 r. oznacza to jednak znaczny spadek zainteresowania udziałem
w tego typu działalności kulturalnej, wtedy bowiem gminne koła liczyły 197 członków.
W 2014 r. składały się na nie koła plastyczne i teatralne.
Gmina wypada pozytywnie pod względem działalności bibliotek i aktywności mieszkańców
w zakresie czytelnictwa. Spośród 16 funkcjonujących w powiecie bibliotek publicznych i ich
filii jedna biblioteka publiczna zlokalizowana jest w gminie Solec-Zdrój. Ponadto na terenie
gminy są zlokalizowane biblioteki szkolne. Pozytywną informacją jest to, że biblioteka, jako
jedna z nielicznych w powiecie, przystosowana jest dla osób poruszających się na wózkach.
Niestety udogodnienia dotyczą jedynie wjazdu, a nie poruszania się wewnątrz budynku.
Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu-Zdroju liczył na koniec 2013 r. 18 201
woluminy i zmniejszył się w stosunku do czterech poprzednich lat (24 463 woluminy w 2009
r.). W ostatnich latach spada również liczba czytelników korzystających z gminnej biblioteki.
W 2010 r. było to 675 czytelników wobec 487 w roku 2013. Podobny trend dotyczy
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wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz, których w 2010 r. było 17 427 (woluminów),
natomiast w 2013 r już tylko 14972.
W gminie od wielu lat jest jedna biblioteka, zatem liczba ludności przypadająca na
1 bibliotekę odpowiada całkowitej liczbie ludności gminy. Księgozbiór na 1000 ludności
wyniósł w 2013r. 3574 woluminów. W latach 2004-2013 obydwa te wskaźniki spadały, do
czego przyczyniały się tendencje demograficzne. Liczba czytelników bibliotek na 1000
ludności wyniosła w 2013 r. 95 osób. W stosunku do 2004 r. liczba ta istotnie się zwiększyła.
Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika wyniosły w 2013 r. 30,7 woluminu. Wartości
tego wskaźnika wzrastały w latach 2004-2013.
1.1.9. Ochrona zdrowia i opieka społeczna15
W 2014 r. w gminie Solec-Zdrój działały 2 ogólnodostępne apteki i 3 przychodnie.
Korzystnie kształtował się wskaźnik liczby ludności przypadającej na 1 aptekę (2540 osób).
Gmina Solec-Zdrój nie posiada publicznych placówek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
jednak rozwijała się w ostatnich latach pod względem placówek niepublicznych.
W gminie funkcjonowały również 2 placówki stacjonarnej pomocy społecznej (domy pomocy
społecznej). Dysponują one 85 miejscami, 83 miejsc jest zajętych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) w Solcu-Zdroju w 2013 r. na realizację zadań
z zakresu świadczeń rodzinnych wydatkował kwotę 1 891 tys. zł, z tytułu świadczeń
rodzinnych wypłacono 1 014 tys. Świadczenia w postaci zasiłków pielęgnacyjnych
wypłacono w kwocie 383 tys. zł. Wielkość wypłaconych świadczeń w ostatnich latach
nieznacznie się obniżała.
1.1.10. Wizerunek gminy
Gmina Solec-Zdrój postrzegana jest najczęściej jako gmina uzdrowiskowa. Silnie zauważalny
jest potencjał najsilniejszych w Europie i jednych z najsilniejszych na świecie wód
siarczkowych. Historia uzdrowiskowego potencjału sięga 1837 roku, kiedy to zdrój solecki
został wpisany do rejestru uzdrowisk polskich. Uzdrowisko Solec-Zdrój wykazuje od
początku istnienia niezwykłą skuteczność leczenia, głównie schorzeń narządów ruchu,
reumatycznych, ortopedyczno-urazowych oraz skórnych. Poza walorami uzdrowiskowymi
gmina zaskakuje wieloma atrakcjami turystycznymi i przyrodniczymi np. przepiękny stary
park zdrojowy, zalew rekreacyjny, szlaki spacerowe i do turystyki kwalifikowanej, szlaki
historyczne, stadnina koni. Poza regionem gmina znana jest w szczególności przez ośrodki
15

GUS, BDL, 2015, dane - stan na 2014 r. i lata wcześniejsze.
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oferujące najwyższy standard usług sanatoryjno-leczniczych. Ośrodki te oferują znakomite
warunki wypoczynku ze względu na czyste środowisko naturalne jak również bardzo wysoki
standard świadczonych usług sanatoryjno-leczniczych i rekreacyjnych. Obsługa turystyczna,
agroturystyczna i życzliwość mieszkańców kształtuje pozytywny wizerunek gminy wśród
kuracjuszy i turystów ją odwiedzających. Gmina postrzegana jest również jako jedna
z najbezpieczniejszych w województwie świętokrzyskim.
Analizując powyższy wizerunek w niezwykłej atmosferze, pełnej zadumy i nostalgii, bez
wszechobecnej cywilizacyjnej gorączki można znaleźć tu doskonałe warunki do leczenia
i wypoczynku.
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2. CZĘŚĆ PROGRAMUJĄCO-STRATEGICZNA
2.1.

ANALIZA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

2.1.1. Analiza SWOT
Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych
wykorzystywanych we wszystkich obszarach planowania strategicznego. Jej nazwa pochodzi
od akronimów angielskich słów Strenghts (mocne strony), Weaknesses (słabe strony),
Opportunities (szanse) i Threats (zagrożenia). Polega na określeniu wewnętrznych słabych
i mocnych stron oraz zewnętrznych szans i zagrożeń dla dalszego rozwoju miejscowości
i gminy. Zestawienie ze sobą szans i zagrożeń z mocnymi i słabymi stronami gminy SolecZdrój pozwala na określenie jej pozycji strategicznej.
Poniższa analiza SWOT obejmuje główne elementy mające wpływ na rozwój regionu gminy.
Analizy dokonano w oparciu o dostępne dane uzyskane podczas prac nad Strategią, w tym
dane Urzędu Gminy Solec-Zdrój, dane GUS, informacji zebranych podczas warsztatów
grupowych, a także na podstawie obserwacji własnych.
Tabela 1. Analiza SWOT Gminy Solec – Zdrój
ANALIZA SWOT
SŁABE STRONY

MOCNE STRONY




walory przyrodnicze i krajobrazowe –
tereny uzdrowiskowe sprzyjające

turystyczna i okołoturystyczna,


rozwojowi lecznictwa, turystyki


i sportowej dla kuracjuszy

doświadczenie UG i innych podmiotów

i społeczeństwa,


zewnętrznych, w tym Partnerstwa

zbyt mała liczba nowo powstających
przedsiębiorstw,

Publiczno-Prywatnego (tzw. „projekt



słaba oferta możliwości skorzystania

hybrydowy”, z udziałem funduszy UE)

przez kuracjuszy z usług rekreacyjnych

tradycje uzdrowiskowe z wysoką

i rozrywkowych na terenie gminy,

specjalizacją, rozpoznawalnością



braki infrastruktury rekreacyjnej

i rekreacji,
w zakresie pozyskiwania środków



słabo rozwinięta infrastruktura



słabo rozwinięte powiązania

i jakością świadczonych usług

gospodarcze, społeczne i przestrzenne

uzdrowiskowych,

części uzdrowiskowej z pozostałym

wysoki stopień zwodociągowania

obszarem gminy,
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i skanalizowania gminy,


zasoby naturalne wód leczniczych,



atrakcyjność inwestycyjna gminy



i zewnętrznej informacji turystycznej,


słabe wykorzystanie technik

w obszarze prozdrowotnym,

informacyjno - komunikacyjnych (TIK)

duża ilość kuracjuszy odwiedzająca

w instytucjach publicznych,


gminę w ciągu roku,


słabo rozwinięty system wewnętrznej

rozpoznawalność ponadregionalna

chimeryczny i ograniczony lokalny
rynek pracy,



ośrodków świadczących usługi

niska jakość gleb ograniczająca
efektywność lokalnego rolnictwa.

uzdrowiskowe i rehabilitacyjnowypoczynkowe.

ZAGROŻENIA

SZANSE






moda i świadomość wśród ludzi
potrzeby prowadzenia zdrowego trybu

w innych, konkurencyjnych rejonach

życia,

Polski i ich wykorzystanie do celów

inteligentne specjalizacje woj.

leczniczych,


Świętokrzyskiego ujęte w Regionalnej
Strategii Innowacji na lata 2014-2020 -



gminy uzdrowiskowej ze względu na

i przetwórstwo spożywcze,

niespełnienie wymagań

propagowanie przez UE maksymalnego

środowiskowych,


w szczególności OZE oraz

zmiany sposobu finansowania
lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce,

mechanizmów EWE



potencjalne zagrożenie utraty statusu

oraz nowoczesne rolnictwo

wykorzystania zielonej energii,



rosnący trend młodych mieszkańców
do opuszczania Gminy Solec-Zdrój,

turystyka zdrowotna i prozdrowotna



odkrycie złóż wód siarczkowych



wciąż niewystarczająca liczba

rosnące zainteresowanie proekologiczne,

inwestorów i inwestycji tworzących

(produktami i usługami) w tym turystyką

miejsca pracy względem potencjału

ekologiczną i agroturystyką,

turystyczno-uzdrowiskowego Gminy

szczególna możliwość inwestowania na

Solec-Zdrój

terenie Gminy Solec-Zdrój
z wykorzystaniem specjalnej koperty
finansowej w ramach RPO WŚ 20142020 na tzw. Obszar Strategicznej
Interwencji (OSI),
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wysoka atrakcyjność dla potencjalnych
przedsiębiorców chcących inwestować
w branże turystyki zdrowotnej i usług
około medycznych, ze względu na
bliskość rynku małopolskiego,
w szczególności Miasta Krakowa



wyraźnie rosnące możliwości
„przyciągania” turystów i kuracjuszy
zagranicznych m.in. z uwagi na poprawę
dostępności komunikacyjnej Gminy
Solec-Zdrój (m.in. bliskość autostrady
A4, rozbudowanego międzynarodowego
portu lotniczego Kraków-Balice, czy też
planowanego do budowy
w perspektywie 2014-2020 mostu
w Nowym Korczynie)

Źródło: Opracowanie własne

Wnioski z przeprowadzonej analizy SWOT:
Analizując wyżej zaprezentowane mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia Gminy
Solec-Zdrój, 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 wyraźnie dominują w projekcji perspektywicznej Gminy
Solec-Zdrój.
Poniżej pogrupowane zostały w punktach słabe strony i równoważące je strony mocne,
a także przykłady w jaki sposób można wykorzystać szanse, aby zniwelować istniejące
problemy i przezwyciężyć zagrożenia.
1. Walory przyrodnicze i krajobrazowe – tereny uzdrowiskowe sprzyjające rozwojowi
lecznictwa, turystyki i rekreacji posiadane przez Gminę jeśli zostaną dobrze
wykorzystane powinny przyczyniać się do wzrostu liczby turystów. Konieczne jest
inwestowanie w kreowanie nowych produktów bądź usług z wykorzystaniem tego
rozpoznawalnego potencjału przyrodniczo-krajobrazowego. Warto poszerzyć ofertę
bezpiecznych ścieżek rowerowych oraz szlaków pieszych. Należy zadbać o to, aby
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kuracjusze, którzy w dużym stopniu wpływają na wysokość dochodów gminy, mieli
możliwość spędzenia czasu wolnego w atrakcyjny sposób.
2. Doświadczenie UG i innych podmiotów w zakresie pozyskiwania środków
zewnętrznych posiadane przez Urząd Gminy należy wykorzystać w rozpoczynającej
się perspektywie finansowej w celu realizacji inwestycji powodujących zwiększenie
atrakcyjności

gminy

w

zakresie

infrastruktury

technicznej,

rekreacyjnych

i edukacyjnej oraz rewitalizacji miejsc kluczowych dla rozwoju gminy. Ważne jest
aby realizując wszelkie inwestycję priorytetowo dążyć do podnoszenia poziomu
efektywności energetycznej infrastruktury, proekologiczności i neutralności dla
cennego środowiska przyrodniczego.
3. Tradycje uzdrowiskowe z wysoką specjalizacją, rozpoznawalnością i jakością
świadczonych usług uzdrowiskowych należy rozwijać i promować zarówno na
poziomie regionalnym jak i ponadregionalnym budując i rozwijając kompleksowe
usługi.
4. Wysoki stopień zwodociągowania i skanalizowania Gminy Solec-Zdrój stanowi
potencjał do osadnictwa i rozwoju przedsiębiorczości przez co należy utrzymywać
niniejszą infrastrukturę w dobrym stanie technicznym oraz dokonywać jej rozbudowy
podwyższając standardy społeczno-gospodarcze gminy.
5. Zasoby naturalne wód leczniczych należy bezwzględnie chronić jak również szukać
potencjalnych nowych możliwości ich wykorzystania aby poprzez przewagę
konkrecyjną budować potencjał i unikalność świadczonych usług medycznych i około
medycznych. Istotne jest aby wykorzystać możliwości finansowania działań B+R
w nowej perspektywie finansowej przez sektor przedsiębiorstw.
6. Duża ilość kuracjuszy odwiedzających gminę w ciągu roku jest mocną stroną
gminy, w związku z czym należy zabiegać aby taka tendencja utrzymywała się
i rozwijała. Ważne jest aby inwestycje gminy budowały atrakcyjny i przyciągający
wizerunek gminy w celu sprostania oczekiwaniom kuracjuszy przebywających
w gminie.
7. Rozpoznawalność ponadregionalna głównych ośrodków świadczących usługi
uzdrowiskowe, rehabilitacyjno-wypoczynkowe i hotelarskie o wysokim standardzie
sprawia, że do gminy przyjeżdżają kuracjusze z całej Polski. Istotne jest wspieranie
promocji tego potencjału przez gminę.
8. Starzejące się społeczeństwo oraz znaczna skala emigracji, w szczególności osób
młodych to problem gminy Solec-Zdrój, ale również województwa i kraju. Gmina
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posiada atrakcyjne warunki do zaoferowania osobom starszym w zakresie czasowego
lub stałego zamieszkania na jej terenie.
Ważne z punktu widzenia rozwoju gminy jest inwestowanie w rozwój oraz upowszechnianie
technologii informacyjno-komunikacyjnych. TIK jest obecnie dziedziną, która przenika
przez wszystkie sfery życia społecznego i gospodarczego a dzięki nowej perspektywie
finansowej będzie możliwość zwiększenia zastosowania TIK w instytucjach publicznych.
Gmina Solec-Zdrój powinna wykorzystać szansę na rozwój, jaką dają fundusze unijne.
Możliwość uzyskania dotacji z Unii Europejskiej na realizację nowych projektów oraz
istnienie różnych form partnerstw sektora społeczno-gospodarczego, jeśli zostaną
wykorzystane na rozbudowę infrastruktury turystycznej, powinny przynieść wymierne
korzyści w postaci większej liczby turystów, a tym samym zwiększonych wpływów
z podatku do budżetu gminy. Znaczenie istotne dla rozwoju gminy ma fakt wskazania
turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej jako inteligentnej specjalizacji województwa
świętokrzyskiego, a obszaru uzdrowiskowego jako Obszaru Strategicznej Interwencji
(OSI) w opracowanym na lata 2014-2020 RPOWŚ. Powstała szansa na realizację
unikatowych projektów, które przyczynią się do rozwoju turystyczno-gospodarczego gminy.
Ograniczenie

rozwoju

przedsiębiorczości

spowodowane

jest

również

statusem

uzdrowiskowym gminy, który nie pozwala na prowadzenie działalności negatywnie
wpływającej na środowisko naturalne. Rozwiązaniem w tej sytuacji jest jednoznaczne
wspieranie kierunków związanych z działalnością prozdrowotną, zdrowotną oraz turystyczną:
usług noclegowych, gastronomicznych i rekreacyjnych.
Podsumowując powyższe można stwierdzić, iż okres programowania niniejszej strategii jest
okresem wyzwań dla gminy Solec-Zdrój, która ma wiele szans na rozwój społecznogospodarczy wykorzystując optymalnie środki z UE. Efektywność wykorzystania tych
środków zarówno przez gminę jak i przedsiębiorców może dać znaczący rozwój społecznogospodarczy gminy.
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2.1.2. Drzewo problemów
Przyczyny:

Skutki:

Niewystarczający poziom
rozwoju przedsiębiorczości
i zbyt niska dynamika
tworzenia nowych podmiotów
gospodarczych

Brak pełnego
wykorzystania potencjału
przyrodniczego w ramach
Gminy Solec-Zdrój
i terenów sąsiednich

Problem kluczowy A
Brak kompleksowo
rozwiniętej infrastruktury
turystyczno-rekreacyjnej
jako uzupełnienie oferty
uzdrowiskowej

Brak wysokiej jakości infrastruktury
publicznej uwidaczniającej
atrakcyjność turystyczno-osiedleńczą
Gminy Solec-Zdrój

Brak spójnej oferty aktywnego
wypoczynku opartej na walorach
lokalnej przyrody

Zbyt skromna oferta kalendarza
kulturalno-rozrywkowego m.in.
wspólnego z gminami sąsiadującymi
np. Pacanów

Brak kluczowych, kosztownych
inwestycji publicznych, np.
z obszaru rewitalizacji

Brak wystarczających
środków własnych gminy na
inwestycje publiczne

Nieefektywna
energetycznie i kosztowna
obecna infrastruktura
publiczna

Zbyt mała liczba kuracjuszy
i turystów z zagranicy,
także z poza Europy

Problem kluczowy B
Brak kompleksowej oferty turystycznogospodarczej wykorzystującej dostępne
zasoby uzdrowiskowe

Wciąż mało konkurencyjna
oferta turystyczna
i uzdrowiskowa na tle
konkurencji m.in. z innych
regionów Polski Wschodniej

Zbyt mała liczba turystów
i kuracjuszy oraz ich krótkie
pobyty względem potencjału
Gminy Solec-Zdrój

Brak kompleksowego systemu
informacji uzdrowiskowoturystycznej opartego na
nowoczesnej e-platformie
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2.2.

KIERUNKI ROZWOJU GMINY SOLEC-ZDRÓJ

2.2.1.

Wizja i misja rozwoju Gminy Solec-Zdrój

Misja i wizja regionu to nie tylko określenie kierunków rozwoju, ale równocześnie wyrażenie
aspiracji i oczekiwań społeczeństwa. Bez misji i wizji decyzje zarządcze bywają
przypadkowe, a codzienna praca sprowadza się do mechanicznego realizowania procedur
urzędowych. Wizja to wyobrażenie o jej przyszłym kształcie i wytyczenie drogi jej
osiągnięcia. Misja zaś określa główny kierunek rozwoju, którego osiągnięcie odbywa się za
pomocą realizacji celów strategicznych.
W wyniku przeprowadzonych analiz oraz na podstawie zebranych informacji, dokonano
sformułowania wizji, misji oraz celów strategicznych.
Do celów strategicznych zostały przyporządkowane działania priorytetowe, które wyznaczają
obszary w ramach których będą realizowane zadania.
Określenie pożądanego przez lokalną społeczność obrazu ich miejsca zamieszkania jest
bardzo istotne z punktu widzenia formułowania celów rozwoju i kierunków podejmowanych
działań. Cele rozwoju oraz konkretne projekty związane z ich realizacją, powinny prowadzić
do osiągnięcia określonego stanu gminy, uznanego przez jej społeczność za pożądany
i atrakcyjny.
WIZJA

Gmina Solec-Zdrój jako atrakcyjny obszar uzdrowiskowy o dynamicznym
rozwoju społeczno-gospodarczym na bazie unikatowych zasobów
klimatyczno-przyrodniczych

MISJA

Tworzenie korzystnych warunków społeczno-gospodarczych

zapewniających wysoką jakość życia mieszkańcom
i sprzyjających rozwojowi gminy Solec-Zdrój
w atrakcyjnym przyrodniczo środowisku
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2.2.2.

Cele główne i szczegółowe

CEL I
Rozwój nowoczesnej i efektywnej infrastruktury technicznej
zapewniającej wysoką jakość i dostępność lokalnych usług publicznych

Cele szczegółowe:
1. Rozwój

kompleksowej

sieci

teleinformatycznej,

realizacja

tzw.

„włączenia

cyfrowego” wraz z pakietem e-usług dla mieszkańców i turystów.
2. Dokończenie budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowniczej.
3. Modernizacja i rozbudowa sieci dróg lokalnych wraz z lokalnymi centrami
komunikacyjno-parkingowymi oraz węzłami względem dróg nadrzędnych m.in. DK
nr 79, nr 73.
4. Budowa nowoczesnych ciągów rowerowo-pieszych łączących się z innymi tego typu
szlakami planowanymi m.in. przez Małopolskę oraz Regiony tzw. Ściany Wschodniej.
5. Kompleksowa, wielofunkcyjna (przestrzenno-gospodarczo-społeczna) rewitalizacja
Solca-Zdroju oraz poszczególnych sołectw.
6. Poprawa efektywności energetycznej m.in. poprzez kompleksową termomodernizację
obiektów użyteczności publicznej oraz modernizację oświetlenia ulicznego.
7. Rozbudowa nowoczesnej, efektywnej ekonomicznie infrastruktury edukacyjnej,
sportowej, kulturalnej i socjalnej.
8. Przygotowanie atrakcyjnych, wielofunkcyjnych terenów inwestycyjnych oraz
budowlanych.
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CEL II
Wspieranie lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, ze szczególnym
uwzględnieniem usług uzdrowiskowych, turystycznych i rekreacyjnych

Cele szczegółowe:
1. Tworzenie korzystnych warunków dla nowych inwestorów oraz rozwoju działalności
gospodarczej na terenie Gminy Solec-Zdrój poprzez m.in. system ulg podatkowych
i preferencji inwestycyjnych.
2. Systemowa współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w formie „Lokalnej Rady
Gospodarczej Gminy Solec-Zdrój” proponującej główne działania pro-gospodarcze
oraz nagradzającej najlepsze inicjatywy lokalnych przedsiębiorców.
3. Promocja Gospodarcza gminy razem z partnerami ponadlokalnymi np. instytucjami
otoczenia biznesu, organizacjami pozarządowymi oraz Specjalnymi Strefami
Ekonomicznymi m.in. w formie tematycznych konferencji gospodarczych.
4. Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjnych
m.in. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (również tzw. „hybrydowe ppp” z udziałem
funduszy UE) oraz podmiotów Ekonomii Społecznej (np. lokalne spółdzielnie
socjalne).
5. Promocja oferty edukacyjno-zawodowej skierowanej do mieszkańców w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 oraz innych źródeł zewnętrznych
(np. kursy praktycznej nauki zawodu w ramach specjalizacji turystyka zdrowotna).
6. Pakiet działań profilaktycznych i wspierających dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, biedą oraz patologiami.
7. Promocja turystyki zdrowotnej i pro-zdrowotnej jako wiodącej gałęzi lokalnej
gospodarki, w pełni komplementarnej z Regionalną Strategią Innowacji Woj.
Świętokrzyskiego RIS3.
8. Utworzenie kompleksowej, wielofunkcyjnej e-platformy informacyjnej dla turystów
i kuracjuszy przebywających na terenie Gminy Solec-Zdrój.
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CEL III
Ochrona lokalnego środowiska przyrodniczego i kulturowego, racjonalne wykorzystanie
jego zasobów oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich

Cele szczegółowe:
1. Wspieranie działań ograniczających emisję gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń
i pyłów z terenu Gminy Solec-Zdrój m.in. poprzez promocję odnawialnych źródeł
energii.
2. Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców gminy jako kluczowego czynnika
rozwoju lokalnej specjalizacji gospodarczej: turystyka pro-zdrowotna.
3. Działania na rzecz ochrony przeciwpowodziowej, prawidłowej gospodarki wodnej
oraz wsparcie funkcjonowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne
(m.in. Policja, OSP, służby medyczne).
4. Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego m.in. poprzez działania
infrastrukturalne i zabezpieczające (np. lokalizacje unikatowe przyrodniczo, pomniki
przyrody, obiekty zabytkowe, sala widowiskowa) oraz działalność edukacyjnopromocyjną np. na temat lokalnych złóż wód siarczkowo-siarkowodorowych, technik
leczniczych.
5. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju rolnictwa ekologicznego, produktów
lokalnych i tradycyjnych jako optymalnego uzupełnienia specjalizacji: turystyka
prozdrowotna.
6. Wsparcie rozwoju nowoczesnego przetwórstwa spożywczego jako branży wpisującej
się w inteligentną specjalizację Woj. Świętokrzyskiego w ramach RIS3.
7. Działania wspierające wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oparty zarówno na
produkcji, jak i usługach na rzecz mieszkańców oraz osób przyjezdnych.
8. Kompleksowy,

całoroczny

kalendarz

realizowanych na terenie Gminy Solec-Zdrój.
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wydarzeń

kulturalno-promocyjnych

CEL IV
Promocja ekskluzywnej, unikatowej marki turystycznej „Solec-Zdrój”
poprzez działania krajowe i międzynarodowe

Cele szczegółowe:
1. Budowa wyrazistego, pozytywnego wizerunku Gminy Solec-Zdrój, jako unikatowego
miejsca łączącego piękne, „nieodkryte” tereny przyrodnicze z najnowocześniejszą
bazą wypoczynkowo-uzdrowiskową.
2. Wspólne projekty partnerskie z innymi podmiotami woj. Świętokrzyskiego promujące
markę „Uzdrowiska Świętokrzyskie”.
3. Aktywne działania w ramach Klastra Uzdrowiskowego Woj. Świętokrzyskiego oraz
konsorcjum na rzecz rozwoju inteligentnej specjalizacji „turystyka zdrowotna
i prozdrowotna”.
4. Realizacja działań partnerskich w ramach wyznaczonego w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Woj. Świętokrzyskiego tzw. „obszaru turystyczno-uzdrowiskowego”,
w szczególności razem z Miastem i Gminą Busko-Zdrój (np. wspólne projekty
dotyczące: szlaku rowerowo-pieszego, pakietu działań promocyjnych itd.).
5. Współpraca z innymi gminami uzdrowiskowymi m.in. tzw. „ściany wschodniej”
w ramach mechanizmów dostępnych w Programie Operacyjnym „Polska Wschodnia
2014-2020” oraz innych programach unijnych.
6. Promocja produktów turystycznych, w szczególności spakietyzowanych z sąsiednimi
gminami (np. Pacanów, Wiślica) oraz na osi: Kraków-Sandomierz.
7. Pakiet działań promocyjnych prezentujących ofertę Gminy Solec-Zdrój na rynkach
zagranicznych (m.in. skierowanych do środowisk polonijnych).
8. Innowacyjne kanały promocyjne m.in. w formie wirtualnych awatarów oraz
oprogramowania na smartfony.
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2.3.

ZGODNOŚĆ STRATEGII Z ZASADAMI HORYZONTALNYMI UE I INNYMI
PROGRAMAMI STRATEGICZNYMI KRAJU I REGIONU

Strategia Rozwoju Gminy Solec-Zdrój jest w pełni spójna i komplementarna
z nadrzędnymi dokumentami strategicznymi na szczeblu regionalnym i krajowym oraz
kluczowymi priorytetami rozwojowymi Unii Europejskiej.
W pierwszej kolejności należy podkreślić, że Strategia Rozwoju Gminy Solec-Zdrój
jest zgodna z zasadami horyzontalnymi UE w zakresie wzrostu zrównoważonego m.in.
poprzez transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej
z zasobów i konkurencyjnej oraz w zakresie wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu na
bazie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.
Jednocześnie Strategia jest zgodna kluczowymi dokumentami strategicznymi na szczeblu UE,
krajowym i regionalnym tj.:

Strategia Europa 2020
Cel główny 1: Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75%, wśród kobiet
i mężczyzn w wieku 20–64 lat, w tym poprzez zwiększenie zatrudnienia młodzieży, osób
starszych i pracowników nisko wykwalifikowanych oraz skuteczniejszą integrację legalnych
imigrantów.
Cel główny 2: Poprawa warunków prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej,
w szczególności z myślą o tym, aby łączny poziom inwestycji publicznych i prywatnych
w tym sektorze osiągnął 3% PKB; ponadto Komisja Europejska opracuje wskaźnik
odzwierciedlający efektywność działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej.
Cel główny 3: Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20%, w porównaniu z poziomami
z 1990 r.; zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii;
dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej o 20%. Unia Europejska zdecydowana
jest podjąć decyzję o osiągnięciu do 2020 r. 30-procentowej redukcji emisji w porównaniu
z poziomami z 1990 r., o ile inne kraje rozwinięte zobowiążą się do porównywalnych redukcji
emisji, a kraje rozwijające się wniosą wkład na miarę swoich zobowiązań i możliwości.
Cel główny 4: Podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza poprzez dążenie do
zmniejszenia odsetka osób zbyt wcześnie kończących naukę do poniżej 10% oraz poprzez
zwiększenie do co najmniej 40% odsetka osób w wieku 30−34 lat mających wykształcenie
wyższe lub równoważne.
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Cel główny 5: Wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza przez ograniczanie ubóstwa,
mając na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego co najmniej 20 mln
obywateli.

Strategia Rozwoju Kraju 2020
Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo.
Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem.
Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb
i aktywności obywatela.
I.3.2. Rozwój kapitału społecznego.
Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka.
Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki.
II.2.4. Poprawa warunków ramowych dla prowadzenia działalności gospodarczej.
Cel II.3. Zwiększenie innowacyjności gospodarki.
II.3.2. Podwyższenie stopnia komercjalizacji badań.
II.3.4. Zwiększenie wykorzystania rozwiązań innowacyjnych.
Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego.
II.4.1. Zwiększanie aktywności zawodowej.
II.4.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego.
Cel II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych.
II.5.2. Upowszechnienie wykorzystania technologii cyfrowych.
Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko.
II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami.
II.6.4. Poprawa stanu środowiska.
II.7.3. Udrożnienie obszarów miejskich.
Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna.
1 Zapis założeń dokumentów przytoczono w niezmienionej formie
Cel III.1. Integracja społeczna.
III.1.1. Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych.
III.2.1. Podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych.
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Koncepcja przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez
promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się
czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie
potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów.
2.2. Regionalna integracja funkcjonalna, wspomaganie rozprzestrzeniania się procesów
rozwojowych na obszary poza głównymi miastami oraz budowanie potencjału dla
specjalizacji terytorialnej.
2.2.4. Wspomaganie rozwoju specjalizacji terytorialnej.
Cel 3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez
rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej.
3.1. Poprawa dostępności polskich miast i regionów.
3.1.3. Poprawa dostępności ośrodków subregionalnych oraz obszarów wiejskich
Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie
wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski.
4.6. Zmniejszenie obciążenia środowiska powodowanego emisjami zanieczyszczeń do wód,
atmosfery i gleby.
4.7. Zabezpieczenie cennych gospodarczo złóż kopalin i zwiększenie wykorzystania
surowców wtórnych.
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020
Cel strategiczny 1: Oddziaływanie na poprawę jakości kapitału ludzkiego.
Cel strategiczny 2: Budowanie społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy.
Cel strategiczny 3: Wspieranie gospodarki, wspieranie funkcjonowania MSP.
Cel strategiczny 7: Konserwacja i wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego oraz
ochrona różnorodności biologicznej.
Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020
Cel strategiczny 1: Koncentracja na poprawie infrastruktury regionalnej.
1.2 Poprawa infrastruktury społecznej i usług publicznych, czyli wzrost kapitału społecznego,
wsparcie zatrudnienia i wyższa jakość życia w regionie
Cel strategiczny 2: Koncentracja na kluczowych gałęziach i branżach dla rozwoju
gospodarczego regionu.
2.4 Pakietyzacja i komercjalizacja produktu turystycznego – czyli rynkowa gra zespołowa.
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2.5 Specjalizacje przyszłości czyli rozwój branż, które zostaną zidentyfikowane jako
rzeczywiście perspektywiczne.
Cel strategiczny 3: Koncentracja na budowie kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej
gospodarki.
3.1 Sprzyjanie kumulowaniu kapitału ludzkiego czyli zdrowi, kreatywni i wykształceni ludzie
jako podstawa myślenia o pomyślnej przyszłości.
3.2 Usprawnianie i rozwój Regionalnego Systemu Innowacji, czyli potrzeba wzmocnienia
istniejącego fundamentu dla przepływu i wykorzystania wiedzy.
3.3 Tworzenie sprzyjających warunków dla przedsiębiorczości, w tym przede wszystkim
sektora MŚP, czyli dla podmiotów, które finalnie decydują o innowacyjności.
Cel strategiczny 4: Koncentracja na zwiększeniu roli ośrodków miejskich w stymulowaniu
rozwoju gospodarczego regionu.
4.2 Ośrodki miejskie jako subregionalne i lokalne bieguny wzrostu.
Cel strategiczny 5: Koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich.
5.1 Rozwój usług publicznych.
Cel strategiczny 6. Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju regionu.
6.1 Energia versus emisja, czyli próba rozwiązania dylematu, jak nie szkodzić jednocześnie
środowisku i gospodarce.
6.4 Ochrona cennych zasobów przyrodniczych.

Strategia Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2014-2020
Misja: Uzdrowiskowy, ekologiczny powiat buski bogaty w dziedzictwo kulturowe, dający
zdrowie, sielski odpoczynek, zdrową żywność, otwarty na innowacyjność.
Cel strategiczny 1: Optymalne wykorzystanie walorów uzdrowiskowych i przyrodniczokrajobrazowych oraz dóbr kultury.
1.1. Koncentracja na tworzeniu warunków rozwoju turystyki, sportu i rekreacji
1.2. Koncentracja na ochronie i udostępnianiu dziedzictwa kulturowego
1.3. Zwiększenie dostępności oferty kulturalnej
Cel strategiczny 3. Wzrost innowacyjności powiatu
3.1. Wspieranie działalności gospodarczej opartej o lokalne zasoby naturalne (wody
lecznicze, kopaliny, kruszywa naturalne, surowce ilaste, rzeki, stawy)
3.2. Poprawa infrastruktury regionalnej
3.3. Zrównoważony rozwój
Cel strategiczny 4. Właściwe wykorzystanie kapitału ludzkiego
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4.1. Tworzenie warunków do dalszego rozwoju szkolnictwa w oparciu o istniejącą
infrastrukturę oraz aktualne i perspektywiczne prognozy demograficzne.
4.2. Wspieranie promocji zatrudnienia
4.3. Wspieranie działań na rzecz polityki społecznej
4.4. Wspieranie działań na rzecz zwiększenia ochrony i promocji zdrowia

2.4.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I HARMONOGRAM PLANOWANYCH ZADAŃ

Powodzenie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Solec-Zdrój w znacznej mierze jest
zdefiniowane jej własnymi możliwościami finansowymi oraz opcjami pozyskiwania
zewnętrznych funduszy, zarówno publicznych, jak i prywatnych na wdrażanie kluczowych
działań inwestycyjnych.
Analizując możliwe opcje inżynierii finansowej należy wskazać na następujące główne
potencjalne źródła finansowania:


środki własne gminy w ramach rokrocznego budżetu – kluczowa kwestia
odpowiednich regulacji prawnych oraz poprawy sytuacji gospodarczej lokalnych
podmiotów gospodarczych, co zwiększy wpływy do lokalnego budżetu (np. udział
w podatku CIT),



fundusze unijne dostępne w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 – łącznie
w przedmiotowym okresie Polska otrzyma około 82,5 mld euro, głównie na wsparcie
przedsiębiorczości oraz inwestycje infrastrukturalne i wzmocnienie kapitału
ludzkiego. Kluczowym czynnikiem sukcesu dla Gminy Solec-Zdrój będzie
skuteczność „sięgania” po ponadregionalne programy operacyjne m.in.w ramach PO
Polska Wschodnia, czy też PO Polska Cyfrowa (szczegółowe zestawienie w kolejnym
akapicie),



środki budżetu państwa transferowane do jednostek samorządu terytorialnego –
przykładowe dofinansowanie środkami krajowymi centralnymi wybranych inwestycji
lokalnych w ramach zdefiniowanych programów i działań np. Orlik, drogi
„Schetynówki”, kompleksowa rewitalizacja 2014-2020 (zgodnie z Ustawą),



środki celowe oferowane przez wybrane jednostki sektorowe – przykładowo
dotacje i pożyczki oferowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i

Gospodarki

Wodnej,

czy

też

Państwowy

Niepełnosprawnych,
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Fundusz

Rehabilitacji

Osób



fundusze zwrotne pozyskane z sektora bankowego – kredyty i pożyczki, a także
inne

instrumenty

inżynierii

finansowej

m.in.

możliwości

emisji

obligacji

komunalnych,


środki sektora prywatnego pozyskane jako udział w wybranych inwestycjach –
montaż finansowy środków publicznych i prywatnych w ramach obowiązujących
regulacji prawnych np. PPP. Zalecana kontynuacja tego typu działań na bazie
pozytywnych doświadczeń zebranych w ramach tzw. hybrydowego projektu PPP
dotyczącego basenów mineralnych w Solcu-Zdroju.

Analizując możliwości współfinansowania działań zapisanych w Strategii Rozwoju Gminy
Solec-Zdrój funduszami unijnymi należy podkreślić szeroki zestaw programów operacyjnych
obowiązujących w perspektywie 2014-2020 tj.:
 Regionalny Program Operacyjny Woj. Świętokrzyskiego – 1,36 mld euro
(szczegółowa analiza w kolejnym akapicie).
 Program Operacyjny Polska Wschodnia – 2 mld euro: szerokie wsparcie projektów
inwestycyjnych na terenie pięciu województw tzw. Ściany Wschodniej w dwóch
kluczowych obszarach: rozwoju przedsiębiorczości i innowacji (m.in. platformy
startowe, ponadregionalne powiązanie kooperacyjne oraz internacjonalizacja) oraz
dostępności transportowej. Szczególna rekomendacja dla Gminy Solec-Zdój dla
aktywnego aplikowania w ramach projektu partnerskiego z podmiotami z sąsiednich
województw (np. podkarpackie, lubelskie) w ramach tzw. sieciowych produktów
turystycznych.
 Program Operacyjny Polska Cyfrowa – 2,2 mld euro: wspieranie zwiększania
dostępności do Internetu oraz rozwoju e-usług. Szczególna rekomendacja dla gminy
w obszarze projektów e-administracji ułatwiających komunikację z mieszkańcami,
turystami i kuracjuszami.
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 27,4 mld euro: priorytetowe
inwestycje z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, infrastruktury technicznej oraz
bezpieczeństwa energetycznego. W ujęciu Gminy Solec-Zdój szczególnie ważna
komplementarność projektów PO IŚ i RPO w obszarze gospodarki niskoemisyjnej.
 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – 8,6 mld euro: koncentracja na
badaniach i rozwoju innowacji w sektorze prywatnym we współpracy z polskim
sektorem nauki. Ważny, pośredni związek programu z inteligentną specjalizacją pod
nazwą: „”turystyka zdrowotna i prozdrowotna”.
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 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój – 4,7 mld euro: aktywizacja
zawodowa osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia,
rozwój innowacji społecznych, mobilności oraz włączenia społecznego. Kluczowa,
rekomendowana współpraca Urzędu Gminy w Solcu Zdrój z Powiatowym Urzędem
Pracy w Busku Zdrój oraz innymi instytucjami rynku pracy w zakresie narzędzi
wsparcia oferowanych przez program POWER.
 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 0,7 mld euro: możliwości
realizacji projektów wspólnych razem z partnerami z zagranicy m.in. w ramach
Interreg, czy też Central Europe. Rekomendowana budowa partnerstwa przez Gminę
Solec-Zdrój na rzecz aplikacji do wybranych narzędzi EWT np. w obszarze turystyki
zdrowotnej i prozdrowotnej.
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 13,5 mld euro: cel nadrzędny to poprawa
konkurencyjności polskiego rolnictwa oraz zrównoważony rozwój obszarów
wiejskich. Działania szczególnie rekomendowane dla Gminy Solec-Zdój to dotyczące
m.in.: dróg lokalnych, gospodarki wodno-ściekowej, odnowy wsi oraz wsparcia
lokalnej przedsiębiorczości w ramach funduszy alokowanych dla LGD.
Rekomendacje dla Gminy Solec-Zdrój dotyczące możliwości dofinansowania kluczowych
planów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020:
Oś nr 1 Innowacje i nauka:
- rekomendacja działań informacyjno-promocyjnych ze strony Gminy Solec-Zdrój
skierowanych

do

najbardziej

dynamicznych

firm

z

terenu

gminy,

potencjalnie

zainteresowanych inwestycjami w badania, innowacje oraz kluczowe technologie w obszarze
inteligentnych specjalizacji woj. Świętokrzyskiego.
OŚ nr 2 Konkurencyjna gospodarka
- analogiczna rekomendacja działań skierowanych do podmiotów gospodarczych planujących
wdrożenie nowych produktów i usług oraz lokalnych instytucji otoczenia biznesu,
- projekty dotyczące przygotowania terenów inwestycyjnych / parków przedsiębiorczości.
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Oś nr 3 Efektywna i zielona energia
- projekty z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w obiektach
infrastruktury publicznej,
- strategie niskoemisyjne obejmujące m.in. oświetlenie uliczne, sieci ciepłownicze, parkingi
Park&Ride, ścieżki rowerowe.
Oś nr 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe
- infrastruktura przeciwpowodziowa, specjalistyczne wyposażenie OSP, gospodarka
odpadami oraz wodno-ściekowa, dziedzictwo kulturowe i naturalne (m.in. obiekty zabytkowe,
kompleksowe produkty turystyczne) i bioróżnorodność (m.in. zielona infrastruktura, ścieżki
edukacyjne). Należy wyraźnie podkreślić, że w ramach przedmiotowej Osi w Priorytetach
Inwestycyjnych 6c oraz 6d Gmina Solec Zdrój ma możliwość aplikować do specjalnych,
osobno wydzielonych kopert finansowych w ramach tzw. Obszarów Strategicznej
Interwencji (OSI).
Oś nr 6 Rozwój miast
-

projekty

kompleksowej,

wielowymiarowej

rewitalizacji

przestrzenno-społeczno-

gospodarczej. Rekomendacja dla przygotowania kompleksowego projektu rewitalizacyjnego
obejmującego Solec-Zdrój, ze szczególnym uwzględnieniem komplementarności interwencji
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Oś nr 7 Sprawne usługi publiczne
- projekty obejmujące e-administrację, e-uczenie się oraz infrastrukturę zdrowotną
i społeczną (m.in. ośrodki zdrowia, szkoły, przedszkola i żłobki),
- Szczególna rekomendacja dla przygotowania przez Gminę Solec-Zdrój projektu
partnerskiego w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8b (tzw. „rozwój

potencjału

endogenicznego”) na bazie lokalnych zasobów naturalnych i kulturalnych (potencjalni
partnerzy m.in. Busko-Zdrój, Pacanów, Stopnica, Wiślica, Kazimierza Wielka).
Oś nr 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
- projekty obejmujące nowe miejsca w żłobkach, przedszkolach, kluby dziecięce, programy
zdrowotne, kompetencje kluczowe w szkołach oraz doposażenie tych placówek.
Rekomendacja dotycząca pełnego zaangażowania dyrekcji i nauczycieli przedmiotowych
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placówek z terenu Gminy Solec-Zdrój w przygotowanie tego typu projektów w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oś nr 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
- projekty dotyczące m.in. reintegracji społecznej i zawodowej m.in. w ramach Warsztatów
Terapii Zajęciowej i Centrów Integracji Społecznej, świetlic środowiskowych oraz
podmiotów ekonomii społecznej. Rekomendacja działań informacyjno-promocyjnych ze
strony Gminy Solec-Zdrój skierowanych do organizacji pozarządowych, fundacji,
stowarzyszeń oraz liderów społecznych z terenu gminy, potencjalnie zainteresowanych
tworzeniem projektów z obszaru integracji społecznej i zawodowej (np. w formie spółdzielni
socjalnych).
Oś nr 10 Otwarty rynek pracy
- kursy, szkolenia, staże, praktyki, doposażenie miejsc pracy, dotacje i pożyczki dla osób
bezrobotnych w wieku od 30 lat (komplementarnie do programu POWER). Rekomendacja
współpracy Urzędu Gminy w Solcu Zdrój z Powiatowym Urzędem Pracy w Busku Zdrój oraz
innymi instytucjami rynku pracy i operatorami zewnętrznymi w zakresie narzędzi wsparcia
oferowanych przez Oś nr 10 RPO WŚ 2014-2020.
W zakresie szczegółowych informacji nt. funduszy unijnych dostępnych w perspektywie
2014-2020 rekomendowana ścisła, bieżąca współpraca Urzędu Gminy Solec-Zdrój
z

Lokalnym

Punktem

Informacyjnym

Urzędu

Marszałkowskiego

zlokalizowanym

w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju.
Proponowany harmonogram działań przygotowawczych i wdrożeniowych

w ramach

Strategii Rozwoju Gminy Solec-Zdrój:
 Przygotowanie niezbędnych dokumentów planistycznych i strategicznych (np.
Program Gospodarki Niskoemisyjnej) w ramach planowanych projektów – do końca
2015 r.
 Przygotowanie podstawowych dokumentów aplikacyjnych w ramach kluczowych
projektów: wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności/biznesplanu –
maksymalnie w ciągu 2 miesięcy od daty ogłoszenia o danym naborze projektów.
 Przygotowanie kompletu dokumentacji technicznej i ekonomicznej w ramach
kluczowych planowanych projektów – nie później niż 6 miesięcy od akceptacji
danego projektu na jego I etapie oceny formalno-merytorycznej.
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 Spotkania Zespołu monitorującego efekty wdrażania Strategii – minimum raz na dwa
lata.
 Przegląd śródokresowy wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Solec-Zdrój – do końca
2020 r.
 Ocena ex-post skutków wdrażania przedmiotowej Strategii (raport końcowy) – do
końca 2025 r.

2.5.

OCENA WPŁYWU REALIZACJI STRATEGII NA ŚRODOWISKO

Gminę Solec-Zdrój, ze względu na swoją lokalizację zaliczać należy do obszarów wyjątkowo
atrakcyjnych pod względem ukształtowania terenu, jak również walorów krajobrazowych.
Całe terytorium gminy zlokalizowane jest w strefie uzdrowiskowej (prawnie chronionej).
Z uwagi , iż strategia zasięgiem obejmuje teren całej gminy, a więc również zlokalizowane
parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu i pozostałe formy
chronionego krajobrazu, przygotowanie oraz realizacja zadań omawianych w niniejszym
dokumencie musi obligatoryjnie uwzględniać obowiązujące przepisy prawne i respektować
obowiązujące nakazy/zakazy w ramach istniejących form ochrony przyrody na terytorium
gminy.
Należy podkreślić fakt, że gmina Solec-Zdrój posiada status uzdrowiskowy i wydzielone trzy
strefy ochrony uzdrowiskowej „A, B i C” prawnie chronią teren całej gminy.
Przewiduje się, iż w ramach niniejszej strategii, działania w większości oddziaływać będą
pozytywnie, bądź neutralnie na analizowane aspekty. Tylko w pojedynczych przypadkach na
etapie realizacji dostrzega się możliwość wystąpienia negatywnych skutków środowiskowych
jednakże właściwe zaprojektowanie rozwiązań łagodzących oddziaływanie na środowisko
może spowodować neutralny wpływ na środowisko. Realizacja strategii w głównej mierze
wpłynie pozytywnie na:


poprawę wizerunku lokalnego krajobrazu,



ograniczenie emisji pyłów i zanieczyszczeń do atmosfery,



wzrost jakości życia mieszkańców, turystów i kuracjuszy,



zagospodarowanie terenów zieleni, terenów rekreacyjnych i estetyzację przestrzeni,



poprawę stanu technicznego i wizerunku zabytków czy infrastruktury publicznej.

Należy zaznaczyć, iż na etapie sporządzania strategii nie jest możliwe dokonanie
szczegółowej oceny oddziaływania na środowisko, ponieważ nie jest znana dokładna
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lokalizacja niektórych przedsięwzięć, jak również ich powierzchnia i szczegółowy zakres
rzeczowy.
„Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko”, będzie wymagana w przypadku
realizacji poszczególnych inwestycji w oparciu o Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. Nr 213 poz. 1397), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. 2013 poz. 817).
Według ww. Rozporządzenia, zestaw kierunkowych działań operacyjnych przedstawionych
w niniejszej strategii nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż cześć przedsięwzięć spełni
kryteria przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wpływ
na to będzie miała skala i charakter przedsięwzięcia.
Do wymienionej grupy zaliczyć można inwestycje z zakresu:


budowy lub modernizacji oczyszczalni wód i ścieków,



przygotowania terenów inwestycyjnych,



termomodernizacji budynków użyteczności publicznej,



budowę ciągów pieszo-jezdnych,



budowa parkingów,



budowa ścieżek rowerowych.

Powyższa kwalifikacja przedsięwzięć będzie możliwa po przygotowaniu projektów
wykonawczych, ustaleniu lokalizacji, powierzchni, skali oddziaływania przedsięwzięcia oraz
rozwiązań architektoniczno-projektowych.
Inwestycje proponowane w niniejszej strategii polegającą głównie na budowie lub
rozbudowie obiektów, a także zabiegów modernizacyjno-remontowych gdzie ingerencja na
środowisko będzie przede wszystkim wyłącznie na etapie realizacji inwestycji. Po
zakończeniu oddziaływanie na środowisko zostanie odwrócone i uciążliwości zanikną.
Znaczący wpływ na środowisko będzie odczuwalny szczególnie poprzez:


emisję zanieczyszczeń, pochodzących ze spalania paliwa przez pojazdy mechaniczne,



uciążliwości hałasowe, związane z wykonywaniem robót budowlanych,



odpady powstające w trakcie wykonywania robót ziemnych i budowlanych.

Należy zauważyć, iż pomimo negatywnych przejściowych uciążliwości w ostateczności
osiągnięty zostanie pozytywny efekt społeczny i ekologiczny. W wyniku przebudowy ciągów
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jezdnych nastąpi poprawa stanu nawierzchni, co będzie skutkować zwiększeniem
bezpieczeństwa ruchu oraz skróceniem czasu dojazdu, jak również wpłynie na obniżenie
poziomu hałasu. Zmniejszy się również przez to emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych
wprowadzanych do powietrza przez pojazdy. Wymiana oświetlenia ulicznego na bardziej
efektywne energetycznie przyczyni się do zmniejszenia emisji CO 2 do atmosfery.
Modernizacja sieci kanalizacyjnej wniesie pozytywny efekt ekologiczny – uszczelnienie
połączeń i wymiana przewodów przyczyni się do ochrony środowiska gruntowo-wodnego na
danym obszarze co jest istotne z punktu widzenia ochrony cennej przyrody.
Właściwe kierowanie pracami inwestycyjnymi, prawidłowe używanie sprzętu oraz
wykorzystanie odpowiednich technologii i materiałów da gwarancję pełnej ochrony
środowiska przyrodniczego. Pozostałe działania określone w strategii nie będą wpływały na
środowisko.
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3. CZĘŚĆ WDROŻENIOWA
3.1.

EWALUACJA I MONITORING STRATEGII

Kluczowym warunkiem sprawnej oraz efektywnej realizacji Strategii Rozwoju Gminy
Solec-Zdrój jest wdrożenie skutecznego systemu monitorowania i oceny strategii wraz
z towarzyszącymi jej programami rozwoju.
Monitoring ma na celu gromadzenie oraz analizę danych na temat przebiegu realizacji danego
programu, która pozwala na wyłapywanie ewentualnych nieprawidłowości w jego realizacji
i wprowadzaniu niezbędnych korekt umożliwiających osiągniecie wcześniejszych założeń.
Ewaluacja ma za zadanie sprawdzenie czy w wyniku podejmowanych działań powstały
spodziewane rezultaty oraz czy przełożyły się one na realizację wyznaczonych celów.
Opracowanie systemu monitorowania i ewaluacji umożliwi gromadzenie bieżących danych
dotyczących postępów we wdrażaniu oraz osiąganiu celów założonych w strategii.
System ten jednocześnie pozwoli na obserwację rezultatów prowadzonych działań, a w razie
potrzeby na wprowadzenie niezbędnych aktualizacji oraz korekt. Zakres monitoringu
i ewaluacji strategii wyznaczają określone w niej cele strategiczne oraz bardziej szczegółowo
zaplanowane cele operacyjne.
Monitoring przedmiotowej Strategii Rozwoju Gminy Solec-Zdrój prowadzony będzie
w zakresie finansowym oraz rzeczowym. Zakres finansowy dotyczyć będzie monitorowania
poprawności oraz efektywności wydawanych środków, natomiast zakres rzeczowy związany
będzie z efektywnością podejmowanych działań oraz postępie we wdrażaniu strategii.
Ewaluacja strategii będzie prowadzona w celu określenia rzeczywistych efektów
zrealizowanych projektów i inwestycji w niej zapisanych, a jej ocena opierać się będzie na
następujących zasadniczych kryteriach:
 skuteczność – pozwala określić czy zostały osiągnięte cele strategii założone na etapie
programowania,
 efektywność – pozwala ocenić poziom ekonomiczności strategii,
 użyteczność – pozwala ocenić zgodności celów strategii z faktycznymi problemami
i potrzebami grupy docelowej,
 trafność – obrazuje do jakiego stopnia cele strategii odpowiadają potrzebom
wskazanym do danego obszaru,
 trwałość – pozwala określić na ile można się spodziewać, że pozytywne zmiany
wywołane oddziaływaniem strategii będą trwać po jej zakończeniu.
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Ewaluacja działań zawartych w Strategii Rozwoju Gminy Solec-Zdrój zostanie podzielona
na następujące części:
• on-going (na bieżąco) – instrument obserwacji prowadzonej przez zespół monitorujący
efekty wdrażania Strategii, który będzie przygotowywał sprawozdanie z realizacji strategii,
w co najmniej dwuletnich okresach;
• mid-term (w połowie okresu realizacji) – służąca przede wszystkim jako instrument,
w wyniku którego nastąpi aktualizacja strategii;
• ex-post (na zakończenie) – służąca ocenie zgodności i efektywności zrealizowanych
działań strategii z przyjętymi założeniami i celami.
Wprowadzenie systemu monitoringu oraz powiązanego z nim systemu ewaluacji pozwoli
wyeliminować w dużym stopniu problem dezaktualizacji założeń i celów wynikający ze
zmieniających się warunków funkcjonowania podmiotów realizujących poszczególne
projekty, zmian prawodawstwa oraz innych warunków i okoliczności mogących wpłynąć na
zasadność podejmowanych działań. Oprócz modyfikacji poszczególnych elementów strategii
w trakcie jej realizacji możliwe będzie uwzględnienie nowych, dodatkowych działań, które
będą wpisywać się w wyznaczone cele strategiczne i operacyjne.
Za wdrożenie strategii, po jej przyjęciu przez Radę Gminy, odpowiedzialny jest Wójt
Gminy Solec-Zdrój.
Jednocześnie za systematyczne i precyzyjne monitorowanie wdrażania przedmiotowej
Strategii odpowiedzialny jest zespół monitorujący efekty wdrażania Strategii, powołany przez
Wójta stosownym zarządzeniem, w terminie nie późniejszym niż 6 miesiące od przyjęcia
Strategii przez Radę Gminy. Członkami zespołu z terenu Gminy Solec-Zdrój będą:


Wójt Gminy,



Przewodniczący Rady Gminy,



pracownicy Urzędu Gminy Solec-Zdrój – maksimum 3 osoby.



oraz inni niezbędni przedstawiciele jeśli będą niezbędni np. przedstawiciele
przedsiębiorców czy sektora społecznego.

Spotkania zespołu będą miały miejsce minimum raz na dwa lata. Za organizację
przedmiotowych spotkań i ich porządek obrad odpowiedzialny jest Wójt Gminy Solec-Zdrój.
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Zadania zespołu monitorującego efekty wdrażania Strategii obejmują w szczególności:


przedstawienie wniosków z realizacji celów priorytetowych strategii na bazie
obowiązujących wskaźników;



monitorowanie i ocena wdrażania poszczególnych celów operacyjnych;



sformułowanie wniosków i zaleceń odnośnie wprowadzenia usprawnień w kwestii
wdrażania poszczególnych działań;



opracowanie sprawozdania zespołu po każdym jego spotkaniu.

(*Szczegółowe zasady pracy zespołu monitorującego efekty wdrażania Strategii zdefiniuje Regulamin.)

Opracowane każdorazowo sprawozdanie zespołu będzie przedstawiane Radzie Gminy
Solec-Zdrój, która jako organ kontrolny i uchwałodawczy będzie analizować i zatwierdzać
wnioski ze sprawozdań z realizacji strategii. Sprawozdania i wnioski winny być uwzględniane
przy planowaniu i podejmowaniu budżetu gminy na kolejne lata budżetowe.
Sprawozdania zespołu wraz z wnioskami na temat stanu realizacji strategii będą
przekazywane

mieszkańcom

gminy,

jak

również

wszystkim

zainteresowanym

za

pośrednictwem strony Urzędu Gminy Solec-Zdrój, a także podczas spotkań z różnymi
grupami społecznymi, w tym mieszkańcami, przedsiębiorcami, stowarzyszeniami itp.
Monitorowanie

przebiegu

rozwoju

społeczno-gospodarczego

oraz

zmian

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy powinno być procesem ciągłym. Sporządzany
raport powinien wskazywać na zachodzące przeobrażenia i tendencje rozwoju, oraz
umożliwiać dokonywanie oceny stopnia realizacji zapisanych celów. W kolejnej części
strategii przedstawione zostaną zestawy podstawowych wskaźników monitorowania realizacji
strategii.

3.2.

WSKAŹNIKI REALIZACJI STRATEGII

W celu skutecznej ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Solec-Zdrój niezbędne są dane
umożliwiające przeprowadzenie oceny, m.in. porównania stanu przed i po realizacji strategii.
W tym celu wskazano szereg wskaźników porównujących sytuację w Solec-Zdroju ze średnią
dla województwa oraz dla Polski. Wskaźniki dotyczą ogólnych zmian podstawowych
wartości, które zaszły w trakcie realizacji Strategii. Pełny zbiór proponowanych wskaźników
przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym:
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Tabela 2. Wskaźniki realizacji Strategii Rozwoju Gminy Solec-Zdrój na lata 2015-2025
Wartość
Wartość
bazowa
Woj. bazowa
Świętokrzyskie
powiat buski
Cel I Rozwój nowoczesnej i efektywnej infrastruktury technicznej zapewniającej wysoką jakość i dostępność lokalnych usług publicznych
1
Długość budowanych, modernizowanych dróg lokalnych i ścieżek
nie dotyczy
nie dotyczy
km
dane UG
rowerowych
2
Powierzchnia obszarów zrewitalizowanych
nie dotyczy
nie dotyczy
m2
dane UG
L.p.

Wskaźniki celów strategicznych

Miara

Źródło

Wartość
bazowa
Solec-Zdrój
-

Powierzchnia budynków użyteczności publicznej objętej
nie dotyczy
nie dotyczy
m2
dane UG
termomodernizacją
4
Powierzchnia wybudowanej rozbudowanej infrastruktury sportowej,
nie dotyczy
nie dotyczy
m2
dane UG
rekreacyjnej
nie dotyczy
nie dotyczy
5
Powierzchnia powstałych terenów inwestycyjnych
m2
dane UG
Cel II Wspieranie lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem usług uzdrowiskowych, turystycznych i rekreacyjnych
6
Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności w wieku
szt.
GUS
1377 (2013)
1220 (2013)
924 (2013)
produkcyjnym
7
Turystyczne obiekty noclegowe
szt.
GUS
215 (2013)
29 (2013)
9 (2013)
nie dotyczy
nie dotyczy
8
Nowe obiekty uzdrowiskowe
szt.
dane UG
Cel III Ochrona lokalnego środowiska przyrodniczego i kulturowego, racjonalne wykorzystanie jego zasobów oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
9
Dochody ogółem budżetu JST na mieszkańca w zł
%
GUS
503 (2013)
3348 (2013)
5443 (2013)
10
Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej
%
GUS
84,8 (2013)
85,1 (2013)
91,6 (2013)
11
Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej
%
GUS
52,5 (2013)
43,5 (2013)
47,7 (2013)
12
Udział % wydatków budżetowych na gospodarkę komunalną i ochronę
nie dotyczy
nie dotyczy
%
GUS
29,0 (2013)
środowiska
Cel IV Promocja ekskluzywnej unikalnej marki turystycznej „Solec-Zdrój” poprzez działania krajowe i międzynarodowe
nie dotyczy
nie dotyczy
13
Liczba projektów, partnerstw, działań o zasięgu regionalnym
szt.
dane UG
nie dotyczy
nie dotyczy
14
Liczba projektów, partnerstw, działań o zasięgu ponadregionalnym
szt.
dane UG
nie dotyczy
nie dotyczy
15
Liczba projektów, partnerstw, działań o zasięgu międzynarodowym
szt.
dane UG
nie dotyczy
nie dotyczy
16
Liczba osób korzystających z noclegów
szt.
GUS
175 (2014)
3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, BDL, 2015
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Podsumowanie
Analizując strategiczne możliwości rozwojowe Gminy Solec-Zdrój w perspektywie do 2025
należy zwrócić uwagę na następujące kluczowe wnioski:


Unikatowe walory przyrodnicze, klimatyczne i krajobrazowe – tereny uzdrowiskowe
w ramach Gminy Solec-Zdrój optymalnie sprzyjają rozwojowi lecznictwa, turystyki
i rekreacji, lecz same w sobie nie są już w XXI wieku atutami wystarczającymi dla
zbudowania stałej przewagi konkurencyjnej.



Dodatkowym atutem, wciąż nie w pełni wykorzystanym jest lokalizacja Gminy w osi
Kraków – Sandomierz, w bezpośrednim sąsiedztwie m.in. Wiślicy i Pacanowa, na
południowej granicy Regionu Świętokrzyskiego. Konieczne są zatem projekty partnerskie
i sieciowe zarówno w ramach południowej części woj. Świętokrzyskiego jak
i ponadregionalnie z partnerami z Małopolski, czy też Podkarpacia obejmujące m.in.
turystykę aktywną oraz rodzinną (np. połączenie ze szlakiem rowerowym Polski
Wschodniej).



Konieczne jest opracowanie długofalowego programu współpracy na linii: Solec-Zdrój
i Busko-Zdrój, z uwzględnieniem efektu synergii mniejszego i większego ośrodka
uzdrowiskowego oraz ofertą działań partnerskich i komplementarnych m.in. w obszarze
promocji, produktów sieciowych oraz infrastruktury turystycznej (np. wspólne szlaki
rowerowo-piesze, kompleksowe oznakowanie turystyczne), z perspektywicznym ujęciem
Powiatu Kazimierza Wielka (ważny odwiert geotermalny).



Z uwagi na silną konkurencję ze strony innych gmin uzdrowiskowych niezbędny jest
pakiet inwestycji zarówno w podstawową infrastrukturę techniczną (kanalizacja,
kompleksowa rewitalizacja), jak i kreowanie nowych produktów turystycznozdrowotnych (np. chirurgia jednego dnia) oraz działania edukacyjno-szkoleniowe
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obejmujące m.in. szkolnictwo zawodowe
w sektorze uzdrowiskowym i turystyki prozdrowotnej.



Niepowtarzalną szansą rozwojową jest bezpośrednie wpisywanie się Gminy Solec-Zdrój
w regionalną inteligentną specjalizację woj. Świętokrzyskiego „turystyka zdrowotna
i prozdrowotna”. Dodatkowo część podmiotów z terenu gminy może wejść w skład
kolejnej inteligentnej specjalizacji „nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze”
na bazie produktów lokalnych i tradycyjnych. Rozwój tych specjalizacji będzie szeroko
i preferencyjnie wspierany z funduszy UE w ramach RPO WŚ 2014-2020, co może
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zdecydowanie poprawić ofertę produktowo-usługową i dochody lokalnych podmiotów
gospodarczych. Kluczowa w tym obszarze będzie aktywność gminy w ramach
powołanych w tych obszarach kluczowych klastrach i konsorcjach.


Bardzo ważnym atutem jest doświadczenie kadry Urzędu Gminy w zakresie
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego z uwzględnieniem funduszy unijnych (tzw.
„hybrydowe PPP”). Wiedzę tą należy w pełni wykorzystać do planowania kolejnych
projektów inwestycyjnych z udziałem kapitału prywatnego.



Bezwzględnym priorytetem powinno być pozyskiwanie środków unijnych oraz
krajowych na kluczowe priorytety inwestycyjne szczególnie w obszarach zwiększających
atrakcyjność gminy w zakresie infrastruktury technicznej, zdrowotnej i rekreacyjnych oraz
rewitalizacji miejsc kluczowych dla rozwoju gminy. Ważne jest aby realizując wszelkie
inwestycję priorytetowo dążyć do podnoszenia poziomu efektywności energetycznej
infrastruktury,

proekologiczności

i

ochrony

cennego,

lokalnego

środowiska

przyrodniczego.
Wniosek podsumowujący:
Realizując założenia przedmiotowej Strategii Gmina Solec-Zdrój ma pełne predyspozycje, aby
w roku 2025 stać się unikatową gminą „eco-life style” łączącą w swojej ofercie nowoczesną,
innowacyjną bazę i profesjonalne usługi uzdrowiskowo-turystyczne z bezpośrednią bliskością
pięknej przyrody i dziedzictwa historycznego terenów nadwiślańskich oraz ekologicznymi
lokalnymi produktami spożywczymi. Dzięki swojej małej skali Solec-Zdrój, korzystając z autów
bliskości Krakowa (m.in. lotnisko Balice, autostrada A4) może funkcjonować

jako

świętokrzyskie, uzdrowiskowe „Davos” o niepowtarzalnym, niszowym klimacie leczniczowypoczynkowym. Takie spozycjonowanie Gminy Solec-Zdrój zdecydowanie poprawi poziom
lokalnego życia społeczno-gospodarczego i dochody mieszkańców, dając stabilne perspektywy
długofalowego rozwoju.
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Statut Uzdrowiska Solec-Zdrój (Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/122/09 Rady
Gminy Solec-Zdrój z dnia 20 kwietnia 2009r.)



Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Solec-Zdrój Nr. XXXI/172/06 z dnia 27-04-2006.
Mapa stref ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Solec-Zdrój w skali 1:25 000



Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Solec-Zdrój, Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/159/10 RADY GMINY SOLECZDRÓJ z dnia 11 stycznia 2010 r., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
„PROBUDIM”, lipiec 2009 r.

56

