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WSTĘP 

Strategia Rozwoju Gminy Bieliny to dokument, w którym ujęte zostały najważniejsze cele oraz 

uwarunkowania przyszłego rozwoju gminy Bieliny. Zawarty w dokumencie długookresowy plan 

działania wraz z celami kluczowymi dla osiągnięcia przyjętych założeń jest podstawą prowadzenia 

przez władze samorządowe Gminy Bieliny polityki społeczno-gospodarczej do 2020 roku. Taki 

horyzont czasowy wynika przede wszystkim z konieczności wpisania Strategii w dokumenty 

strategiczne na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym (w obowiązującej perspektywie 

finansowej 2014-2020). Zgodność celów niniejszej strategii z dokumentami strategicznymi na 

wyższym szczeblu – strategią powiatu i województwa, a także krajowymi i unijnymi dokumentami 

horyzontalnymi – umożliwi w przyszłości sprawne pozyskiwanie finansowych środków zewnętrznych 

oraz dalszą współpracę z władzami na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.  

Głównym zadaniem Strategii Rozwoju jest systematyzacja przyszłych działań samorządu Gminy, 

dlatego też przeważają w niej zadania, które samorząd lokalny może sam realizować oraz za nie 

odpowiadać. Dokument skupia się na obszarach wymienionych w art. 7 ustawy o samorządzie 

gminnym1, chociaż aby rzetelnie opisać sytuację społeczności lokalnej niekiedy wskazano istotne 

obszary wychodzące poza zakres zadań gminy. Należy jednak pamiętać o ograniczeniach prawnych 

limitujących Gminę, która nie zawsze ma możliwość i narzędzia by bezpośrednio odpowiadać na 

pojawiające się wyzwania. Czasem rola władz lokalnych sprowadza się do motywowania i zachęcania 

do działań innych podmiotów zarówno publicznych, jak i prywatnych.  

Proces przygotowywania strategii podzielić można na trzy etapy. Po pierwsze, przeprowadzona 

została pogłębiona diagnoza stanu Gminy Bieliny w następujących obszarach: przestrzeń  

i środowisko, sfera społeczna, sfera gospodarcza, infrastruktura techniczna, infrastruktura społeczna 

oraz zarządzanie. Elementem analizy było także badanie społeczne przeprowadzone na losowej 

próbie kilkuset mieszkańców gminy, dzięki któremu pozyskano opinie mieszkańców na większość 

istotnych tematów. Ostatnią częścią diagnozy była analiza SWOT, w której zdefiniowano mocne  

i słabe strony gminy oraz szanse i zagrożenia wynikające z jej otoczenia. Kolejnym etapem prac było 

określenie wizji gminy, czyli oczekiwanego, pożądanego stanu docelowego, w którym gmina Bieliny 

ma się znaleźć w objętym Strategią horyzoncie czasowym, gdyż „temu, kto nie wie do jakiego portu 

zmierza, nie sprzyja żaden wiatr” (Seneka Młodszy). Definiując wizję gminy w przyszłości, wzięto pod 

uwagę najistotniejsze dla Mieszkańców wartości, które mają stać się priorytetem w rozwoju. W ten 

sposób obok wizji, określono również misję. Po określeniu wizji gminy w przyszłości, zaplanowano 

sposób, w jaki ten stan docelowy zostanie osiągnięty. Służy temu zestaw celów strategicznych  

i operacyjnych. Wyznaczone w niniejszej Strategii cele wynikają z oczekiwań Mieszkańców 

wyrażonych w ankietach i są kompromisem pomiędzy możliwościami finansowymi i organizacyjnymi 

Gminy oraz potrzebami społeczności lokalnej.  

  

                                                           
1
 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. 1990 nr 16 poz. 95 z późn. zm. 
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1. DIAGNOZA STANU GMINY 

Celem diagnostycznej części Strategii jest przedstawienie aktualnego stanu najważniejszych 

elementów wpływających na jakość życia mieszkańców gminy. Diagnoza została stworzona na 

podstawie analizy desk research, spotkań i wywiadów z przedstawicielami Urzędu Gminy, gminnych 

jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i przedstawicielami 

mieszkańców oraz rozbudowanej ankiety przeprowadzonej na losowej próbie kilkuset osób 

zamieszkałych na terenie gminy Bieliny.  

Informacje i dane zebrane w diagnozie oraz ich szczegółowa analiza były podstawą do stworzenia 

analizy SWOT oraz wyznaczenia głównych kierunków rozwoju gminy.  

1.1. PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO 

Uwarunkowania przestrzenne, bogactwa naturalne i historyczne często determinują potencjał gminy 

oraz kierunki jej rozwoju. Niestety, duża część tych czynników pozostaje poza wpływem władz 

samorządowych oraz lokalnej społeczności, którym pozostaje jedynie dbanie o spuściznę 

wcześniejszych pokoleń oraz zrównoważone jej wykorzystanie.  

1.1.1. UMIEJSCOWIENIE GMINY W WOJEWÓDZTWIE I KRAJU 

Gmina Bieliny położona jest w województwie świętokrzyskim w powiecie kieleckim. Wszystkie 

sąsiednie gminy (Daleszyce, Górno, Bodzentyn, Łagów oraz Nowa Słupia) należą do tego samego 

powiatu (schemat poniżej).  

Rysunek 1. Położenie gminy Bieliny w powiecie kieleckim 

 

Źródło: www.wybory2011.pkw.gov.pl/owb/260000. 
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Gmina zajmuje powierzchnię 88 km2, a zamieszkuje ją 10 250 osób2. Bieliny są oddalone od Kielc 

(siedziby władz powiatu i województwa) o 21 km. Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 

753 (Wola Jachowa – Nowa Słupia) oraz droga krajowa nr 74 (Sulejów – Żarnów – Ruda Maleniecka – 

Kielce – Łagów – Opatów – Ożarów – Annopol – Kraśnik – Janów Lubelski – Frampol – Gorajec – 

Szczebrzeszyn –Zamość – Hrubieszów – Zosin - granica państwa) przewidziana do przebudowy na 

drogę ekspresową3.  

Gmina Bieliny ma charakter typowo rolniczy – użytki rolne stanowią ok. 61% obszaru gminy. Duży 

udział w powierzchni mają także lasy – niemal 38% (średnio w kraju 29%).  

1.1.2. CHARAKTERYSTYKA SIECI OSADNICZEJ 

W gminie znajduje się 15 sołectw: Bieliny Kapitulne, Bieliny Poduchowne, Belno, Czaplów-Zofiówka, 

Górki Napękowskie, Huta Nowa, Huta Podłysica, Huta Stara, Huta Koszary, Huta Szklana, Kakonin, 

Lechów, Makoszyn, Napęków oraz Porąbki.  

Rysunek 2. Gmina Bieliny w podziale na sołectwa 

 

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Bieliny – projekt. 

                                                           
2
 Stan na dzień 04.04.2014, Urząd Gminy Bieliny. 

3
 Budowa drogi ekspresowej S-74 na docinku Opatów-Rzeszów (wartość 436,8 mln euro) jest wpisana na listę 

rezerwową projektów w ramach POIŚ na lata 2010-2015 (http://www.funduszestrukturalne.gov.pl 

/Wiadomosci/SPO++WKP/kluczoweprojektypoigpoiis.htm) 
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Najwięcej osób mieszka w Bielinach Kapitulnych (1910 osób), Lechowie (1288) oraz Hucie Nowej 

(1100), najmniej natomiast w Hucie Szklanej (213) 4 . Przeważa zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (szczególnie w Bielinach Poduchownych, Czaplowie, Napękowie i Hucie Nowej) oraz 

zagrodowa (w Górkach Napękowskich, Porąbkach, Kakoninie, Hucie Podłysicy i Hucie Starej). 

Większość miejscowości to układy osadnicze w formie tzw. ulicówek i rzędówek, wyjątkami są wsie 

Makoszyn i Lechów, gdzie znajduje się zabudowa rozrzucona i przysiółkowa oraz Czaplów, gdzie układ 

został zmieniony przez nowe osiedle domów jednorodzinnych.  

Mieszkańcy gminy zgłaszają problem braku nowych terenów do osiedlania się, kwestię tę rozwiązać 

ma nowy, przygotowywany w momencie pisania strategii, Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego, w którym przeznaczenie części terenów rolniczych zmieniono na budowlane.  

1.1.3. OPIS ZASOBÓW NATURALNYCH I KULTUROWYCH 

Gmina Bieliny leży w centrum masywu Gór Świętokrzyskich. W związku z wysokimi walorami 

przyrodniczo-krajobrazowymi cały obszar gminy obejmują różne formy ochrony przyrody. Ponad 62% 

powierzchni gminy znajduje się w granicach Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny, z 

czego północny fragment włączony jest ponadto do obszaru „Łysogóry” sieci Natura 2000. Lasy na 

wschodzie gminy należą do obszaru „Ostoja Jeleniowska”, a kompleksy leśne na południu do obszaru 

„Lasy Cisowsko-Orłowińskie”. Pozostałą część gminy obejmuje Cisowsko – Orłowiński Park 

Krajobrazowy wraz z otuliną.  

Rysunek 3. Krajobraz w gminie Bieliny 

 

Źródło: www.zggs.com.pl 

                                                           
4
 Liczba mieszkańców według stanu na 30.06.2013. 
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Na terenie gminy Bieliny stwierdzono występowanie 11 złóż kopalin mineralnych: 

� piaskowców kwarcytowych, surowców dla przemysłu materiałów ogniotrwałych i 

budownictwa drogowego – na złożach „Duża Skała” (na południe od wsi Huta Stara – 

Koszary),  „Góra Skała” (w sołectwie Bieliny Poduchowne), „Góra Wojtkowa I” (Huta Nowa) 

„Góra Chełny” (Czaplów) oraz  „Napęków”; 

� piasków czwartorzędowych – na złożach „Napęków”, „Obszar Bieliny”, „Makoszyn” oraz 

„Lechów”; 

� gliny zwietrzelinowe mułów kambryjskich do produkcji cegły – na terenie złoża Makoszyn; 

� surowiec dla przemysłu materiałów ogniotrwałych i budownictwa drogowego – złoże „Góra 

Wojtkowa II” (południowe stoki góry we wsi Huta Koszary). 

Przy południowej granicy gminy znajduje się ścisły rezerwat przyrody „Zamczysko” o powierzchni 

14,4ha, którego przedmiotem ochrony są fragmenty pierwotnego lasu mieszanego bukowego 

(niektóre drzewa osiągają wiek ok. 220 lat). Obszar ten jest szczególnie cenny ze względu na 

znajdujące się na jego terenie stanowisko archeologiczne z dobrze zachowanym ośrodkiem kultu 

pogańskiego z przełomu IX i X wieku. Na terenie gminy znajduje się jeszcze 46 innych stanowisk, ale 

nie są one wpisane do rejestru zabytków. Większość to pozostałości produkcji dymarskiej z epoki 

kamienia (miejscowości Huta Nowa, Huta Podłysica i Huta Stara) oraz późnego średniowiecza 

(Napęków). W gminie znajdują się także stanowiska hutnictwa szkła z XVII wieku (Huta Nowa, Huta 

Szklana i Huta Stara). 

Do najważniejszych zabytków na terenie gminy Bieliny zaliczyć należy: 

� Drewniany młyn z 1884 r. (działający aż do 1995) we wsi Belno, 

� Wczesnobarokowy kościół i zabytkowy cmentarz przykościelny we wsi Bieliny, 

� Drewnianą chałupę z XIX wieku we wsi Kakonin, 

� Kaplicę w Makoszynie. 

Oprócz nich w gminie znajduje się kilkanaście drewnianych kapliczek przydrożnych z XIX wieku. 

1.2. SFERA SPOŁECZNA 

Czynniki społeczne mają fundamentalny wpływ na sytuację i potencjał rozwojowy gminy. Niektóre, 

jak np. czynniki demograficzne, mają charakter długofalowy - zarówno ich wpływ na potencjał, jak i 

możliwość ich zmiany przez podejmowane działania wymagają kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. 

Właśnie ze względu na powagę tych problemów i wyzwań warto się nad nimi pochylić opracowując 

Strategię Rozwoju Gminy. 

1.2.1. DEMOGRAFIA 

Ze względu na korzystne warunki bytowe oraz stosunkowo młode społeczeństwo liczba mieszkańców 

gminy rośnie pomimo ujemnego salda migracji. Należy jednak pamiętać, że dane o migracjach 

pochodzą z rejestrów meldunkowych i nie oddają pełnego obrazu ruchów ludności. Część 

mieszkańców gminy nie zmienia meldunku wyprowadzając się lub wprowadzając się na teren gminy.  
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Na rosnącą liczbę mieszkańców wpływ ma atrakcyjność gminy jako miejsca zamieszkania, wciąż 

podnoszona dzięki podejmowanym działaniom i inwestycjom infrastrukturalnym. Mieszkańcy wysoko 

oceniają gminę jako miejsce atrakcyjne do życia i są zadowoleni ze swojego miejsca zamieszkania. 

Rysunek 4. Wyniki ankiety: zadowolenie mieszkańców z życia w gminie Bieliny (2014) 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety. 

LICZBA LUDNOŚCI  

Na koniec 2012 roku, według danych GUS, gminę Bieliny zamieszkiwało 10131 osób czyli 4,9% łącznej 

liczby ludności powiatu kieleckiego. Choć saldo migracji w ostatnich latach (oprócz 2010 roku) jest 

ujemne, to liczba mieszkańców wzrosła od 2004 roku o 3,1%. 

PRZYROST NATURALNY 

W latach 2004-2012 z tytułu ruchu naturalnego liczba mieszkańców rosła o 22-62 osoby (łącznie 357 

osób). Przyrost naturalny wynosił więc w tym okresie od 0,2-0,6%. Niewątpliwie dzieje się tak dzięki 

dużemu udziałowi młodych osób: co trzeci mieszkaniec gminy ma od 20 do 39 lat.  

MIGRACJE 

Z powodu migracji liczba zameldowanych mieszkańców gminy spadła w latach 2004-2012 o 127 osób. 

W tym czasie na terenie gminy zameldowało się 627 nowych mieszkańców (w tym ponad połowa ze 

wsi), wymeldowały się zaś 754 osoby (w tym 421 osoby na wieś). Za granicę wymeldowały się w tym 

czasie 23 osoby. Należy jednak podkreślić, że oficjalne dane dotyczą osób zameldowanych i nie 

obrazują w pełni rzeczywistego zjawiska migracji.  

Ankietowanych mieszkańców pytano o chęć zamieszkania w innej gminie. Co piąty mieszkaniec, 

gdyby miał taką możliwość, chciałby wyprowadzić się z terenu gminy Bieliny (zdecydowanie tak - 7% 

respondentów, raczej tak -13%). Dwukrotnie więcej osób zdecydowanie nie zmieniłoby miejsca 

zamieszkania (zdecydowanie nie - 39%).  
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GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA 

Gęstość zaludnienia gminy wynosi 115 osób/km2, czyli więcej niż przeciętnie w województwie  

i niewiele mniej niż średnio w kraju.   

STRUKTURA WIEKOWA 

Struktura wiekowa ludności gminy Bieliny jest stosunkowo korzystna - społeczeństwo można uznać 

za młode: co czwarty mieszkaniec gminy nie skończył jeszcze 20 lat, zaś osoby w wieku 65 i więcej lat 

stanowią jedną dziesiątą ludności gminy. Współczynnik obciążenia demograficznego (liczony jako 

liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym) wynosi 

56, czyli podobnie do średniej krajowej (56,6).  

1.2.2. POZIOM WYKSZTAŁCENIA 

Najbardziej aktualne dane dotyczące poziomu wykształcenia ludności pochodzą z Narodowego Spisu 

Powszechnego przeprowadzonego w 2011 roku i są dostępne dla poziomu powiatu. W porównaniu 

do struktury wykształcenia w kraju, w powiecie kieleckim mniej jest osób z wykształceniem wyższym i 

średnim (ogólnokształcącym i zawodowym), więcej zaś z wykształceniem zasadniczym zawodowym, 

gimnazjalnym i podstawowym oraz bez ukończonego wykształcenia szkolnego. Szczegóły 

przedstawiono na poniższym wykresie.  

Rysunek 5. Struktura ludności według poziomu wykształcenia (2011) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Narodowy Spis Powszechny 2011). 

Analizując poziom wykształcenia w poszczególnych grupach wiekowych da się zauważyć tendencję 

charakterystyczną dla gmin wiejskich, o dużym znaczeniu rolnictwa: w grupie wiekowej 25-35 lat 

najliczniejszą grupą są osoby z wykształceniem wyższym, a w grupie 20-24 lat osoby z wykształceniem 

średnim (ogólnokształcącym i zawodowym), z których duża część prawdopodobnie kontynuuje naukę 

w szkole wyższej. W grupach wiekowych 35-55 lat dominuje wykształcenie zasadnicze zawodowe, zaś 

wśród osób powyżej 55 roku życia - podstawowe.  
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1.2.3. RYNEK PRACY 

STRUKTURA ZATRUDNIENIA 

Najbardziej szczegółowe dane GUS dotyczące struktury zatrudnienia dotyczą sytuacji w powiecie5. 

Struktura rynku pracy odzwierciedla strukturę gospodarki gminy, w której dominującą rolę odgrywa 

rolnictwo. Ponad połowa pracującej ludności powiatu kieleckiego zatrudniona jest w sektorze 

rolniczym - na terenie gminy Bieliny jest, razem z gospodarstwami indywidualnymi, 1589 

gospodarstw rolnych. Co czwarty zatrudniony (26,8%) pracuje w sektorze usługowym, przede 

wszystkim w branży turystycznej (zakwaterowanie, gastronomia) oraz w branży edukacyjnej (szkoły 

podstawowe i gimnazjum są jednymi z większych pracodawców w gminie) i administracji publicznej. 

Stosunkowo niewielki udział w rynku pracy ma sektor przemysłowy i budownictwo.  

Rysunek 6. Struktura rynku pracy w powiecie kieleckim według liczby zatrudnionych (2012) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych). 

POZIOM BEZROBOCIA 

Jeden na sześciu ankietowanych mieszkańców gminy wskazał brak miejsc pracy jako jeden z 

głównych problemów gminy Bieliny. Ponad połowa mieszkańców źle lub bardzo źle ocenia 

dostępność miejsc pracy na terenie gminy. 

                                                           
5
 Prezentowane na poniższym wykresie dane nie obejmują zatrudnionych w tzw. mikroprzedsiębiorstwach 

zatrudniających 9 i mniej osób, duchownych i pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie 

obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. Dane obejmują jednakże rolników prowadzących 

indywidualne gospodarstwa rolne. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i
rybactwo

przemysł i budownictwo

handel; naprawa pojazdów
samochodowych; transport i…

działalność finansowa i
ubezpieczeniowa; obsługa…

pozostałe usługi

Polska

Woj. świętokrzyskie

Powiat kielecki



13 

Rysunek 7. Wyniki ankiety: ocena możliwości zdobycia miejsca pracy na terenie gminy Bieliny 

(2014) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety. 

Powiat kielecki charakteryzuje się bardzo wysoką stopą bezrobocia rejestrowanego: w 2012 roku 

wynosiła 19,7% (w kraju 13,4%). Na koniec 2013 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 

gminie Bieliny wynosiła 725 osób, czyli znacznie mniej niż w 2004 roku (1060). Niepojący jest fakt 

stosunkowo dużego udziału w ogóle bezrobotnych osób młodych i w średnim wieku (590 osób 

bezrobotnych poniżej 45 roku życia) i dużej liczby osób długotrwale bezrobotnych (przez okres 

dłuższy niż 12 miesięcy) - 212 osób na koniec 2013 roku. Liczebność tej ostatniej grupy, szczególnie 

zagrożonej wykluczeniem społecznym, rosła w ostatnich latach bardzo dynamicznie: z 90 osób w 

2010 roku, osiągnęła poziom 152 osób w 2011 i 196 osób w 2012 roku. Największą grupę 

bezrobotnych stanowią osoby w wieku 25-34 lata (35% ogółu) i młodsze (18-24 lata, 27%). Około 30% 

bezrobotnych to osoby wchodzące na rynek pracy, bez żadnego stażu.  

Rysunek 8. Struktura bezrobocia w gminie Bieliny według grup wykształcenia (X 2013) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach. 

Warto dodać, że potencjalnym zagrożeniem w gminie Bieliny jest bezrobocie ukryte, 

charakterystyczne dla społeczeństw o dużym udziale zatrudnionych w rolnictwie, szczególnie 

roślinnym. Gospodarstwo rolne z przeważającą produkcją roślinną często nie wymaga pracy na pełen 

etat przez cały rok, co skutkuje tym, że duża część zatrudnianych osób ma pracę sezonową lub w 

niepełnym wymiarze godzin, a odpowiednio niższe wynagrodzenie w skali roku nie pozwala na 

zaspokojenie potrzeb. 
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ŹRÓDŁA UTRZYMANIA 

Źródła utrzymania mieszkańców są odbiciem struktury rynku pracy i całej gospodarki gminy. 

Najbardziej aktualne dane dotyczące źródeł utrzymania Polaków pochodzą z Narodowego Spisu 

Powszechnego przeprowadzonego w 2011 roku i są dostępne tylko na poziomie powiatów. Jak widać 

na poniższym wykresie, największą grupę (37% ogółu) stanowią osoby będące na czyimś utrzymaniu 

(większość z nich to dzieci i młodzież, również uwzględniona w Spisie). Największą grupę pracujących 

stanowią osoby utrzymujące się z pracy najemnej poza rolnictwem (28%). Co piąty mieszkaniec 

powiatu kieleckiego utrzymuje się z emerytury lub renty. Z własnej działalności gospodarczej 

utrzymuje się 3% mieszkańców, zaś z pracy w rolnictwie 4%. Można się spodziewać, że w przypadku 

gminy wiejskiej o dużej roli rolnictwa jaką jest gmina Bieliny, udział osób utrzymujących się z pracy na 

roli jest większy6.  

Rysunek 9. Główne źródło utrzymania Polaków (2011) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Narodowy Spis Powszechny 2011). 

DOCHODY GOSPODARSTW DOMOWYCH 

Przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie kieleckim7 wynosiło w 2012 roku 2914 PLN (77,8% 

średniej krajowej), czyli mniej niż przeciętnie w województwie (86,8% średniej krajowej). O ocenę 

swojej sytuacji materialnej poproszono ankietowanych mieszkańców. Ponad połowa oceniła ją 

przeciętnie („wystarcza nam od pierwszego do pierwszego”), co piąty mieszkaniec odpowiedział zaś, 

że jego rodzina żyje dość dostatnio. Rozkład odpowiedzi przedstawiono na poniższym wykresie. 

                                                           
6

 Należy również podkreślić, że członkowie rodzin będący na utrzymaniu osób pracujących zostały 

sklasyfikowane w grupie „utrzymywani” jako jedna grupa, choć źródła ich utrzymania mogą być różne. 
7
 Dane GUS niedostępne dla gmin. 
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Rysunek 10. Wyniki ankiety: ocena sytuacji materialnej mieszkańców (2014) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety. 

1.2.4. POMOC SPOŁECZNA 

W 2013 roku świadczenia w ramach pomocy społecznej przyznano 1132 osobom w 575 rodzinach. 

Łącznie z pozostałymi członkami tych rodzin, pomocą społeczną objętych jest 2149 osób, czyli co 

piąty mieszkaniec gminy. Na świadczenia wydano w 2013 roku ponad milion złotych. Liczba osób 

objętych pomocą i wysokość wypłaconych świadczeń pozostaje na podobnym poziomie co rok 

wcześniej. Niepokojąca jest duża liczebność grupy (ponad 300 osób) długotrwale korzystających z 

pomocy społecznej. Warto zaznaczyć, że liczba osób korzystających ze wsparcia z pomocy społecznej 

silnie zależy od zbiorów i ceny truskawek w danym roku. Realizujący zadania własne i zlecone gminy 

w tym zakresie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał w 2013 roku 10 osób, czyli o dwie 

osoby mniej niż rok wcześniej.  

Ponad połowa przyznanych świadczeń (671) to posiłki dla dzieci w ramach programu rządowego 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Większość korzystających z programu to dzieci i młodzież w 

wieku szkolnym (do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej). 

Dwukrotnie mniejszej liczbie osób (353) zostały przyznane zasiłki celowe i w naturze. Zasiłki okresowe 

przyznano 229 osobom, w tym 119 z powodu bezrobocia, 64 z powodu długotrwałej choroby, a 43 z 

powodu niepełnosprawności. 37 osobom przyznano pomoc z powodu alkoholizmu. Ponadto gmina 

ponosiła odpłatność za pobyt dwóch osób w domu pomocy społecznej poza terenem gminy.  

Zagrożeniem dla społeczności gminy może być dziedziczona bezradność, a w efekcie bezrobocie 

wśród młodych i inne problemy społeczne.  

Ankietowanych mieszkańców poproszono o ocenę pomocy udzielanej przez gminę osobom w 

szczególnej sytuacji. Duża część respondentów powstrzymała się od odpowiedzi, przede wszystkim 

dlatego, że większość mieszkańców nie korzysta ze wsparcia. Średnie oceny wystawione instytucjom 

pomocy społecznej były pozytywne (3,1-3,2 w skali pięciostopniowej 1-5).  

Część wymienionych problemów społecznych ciężko jest rozwiązać ze względu na brak możliwości 

świadczenia opieki na miejscu. Dotyczy to przede wszystkim terapii uzależnień czy przymusowego 

leczenia, na które osoby potrzebujące kierowane są poza teren gminy (głównie do Kielc). Barierą 

utrudniającą właściwe wykonywanie obowiązków GOPS jest niewystarczająca baza lokalowa (szerzej 

o tym problemie w rozdziale 1.5.4).  
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1.2.5. UCZESTNICTWO W KULTURZE 

Na terenie gminy Bieliny działają liczne organizacje i stowarzyszenia, których celem jest działalność 

kulturalna i pielęgnowanie tradycji lokalnych.  

Według danych GUSna terenie gminy Bieliny, Gminne Centrum Kultury i Sportu zorganizowało 26 

imprez w 2012 roku, w których uczestniczyło 7120 osób8. Były to przede wszystkim występy zespołów 

amatorskich i artystów zawodowych oraz imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne. Wśród imprez 

organizowanych przez GCKiS są m. in. Dzień Świętokrzyskiej Truskawki, Jarmark Świętokrzyski, 

Dożynki Gminne, Dzień Kultury i Tradycji Gminy Bieliny, Sylwester pod gwiazdami oraz wigilia dla 

osób starszych i samotnych z terenu gminy Bieliny. W gminie organizowane są również liczne turnieje 

sportowe przeznaczone dla dzieci i młodzieży, ale również dorosłych.  

W ramach GCKiS w 2012 roku działało 5 zespołów artystycznych (m. in.: „Echo Łysicy”, „Makoszyńskie 

Przepióreczki”, „Małe Bielinianki”, Zespół Pieśni i Tańca „Jodełki”), kapele ludowe z Bielin i 

Makoszyna oraz 5 klubów (kół). 

Rysunek 11. Zespół „Małe Bielinianki” 

 

Źródło: www.bieliny.pl. 

                                                           

8 Bank Danych Lokalnych GUS 
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Ważnymi ośrodkami życia kulturalnego są szkoły w poszczególnych miejscowościach. Każda z nich 

organizuje w ciągu roku przynajmniej jedną dużą imprezę, która gromadzi i integruje społeczność 

lokalną.  

Mieszkańcy gminy chętnie uczestniczą w imprezach i wydarzeniach organizowanych w gminie. Jak 

widać na poniższym wykresie przedstawiającym wyniki ankiety, w niemal dwóch trzecich rodzin 

przynajmniej część domowników bierze udział w imprezach gminnych. 

Rysunek 12. Wyniki ankiety: zaangażowanie mieszkańców w kulturalne życie gminy 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety. 

1.2.6. KAPITAŁ SPOŁECZNY  

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

Statystycznie mieszkańcy gminy Bieliny wykazują zaangażowanie społeczne typowe dla obszarów 

gmin wiejskich. Wskaźnik liczby fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. ludności 

wyniósł w Bielinach 23, czyli niewiele mniej niż średnia dla województwa (28) i kraju (30). Organizacje 

pozarządowe działające na terenie gminy to: 

� Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”; 

� Lokalna Organizacja Turystyczna – Kraina Legend Świętokrzyskich; 

� Towarzystwo Przyjaciół Bielin; 

� Ludowy Zespół Sportowy w Lechowie; 

� Uczniowski Klub Sportowy; 

� Klub Debata Decyzja Działanie; 

� Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Bieliny; 

� Stowarzyszenie Klub Sportowy Nidzianka; 

� Stowarzyszenie Producentów Truskawka Bielińska; 

� Stowarzyszenie „Świętokrzyskie Możliwości”; 

� Stowarzyszenie Gontyna; 

� Stowarzyszenie „Bajkowy Domek”; 

� Fundacja Wspierania Kolarstwa; 

� Spółdzielnia Kółek Rolniczych.9 

                                                           
9
 Lista organizacji pozarządowych ze strony bazy.ngo.pl 
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Oprócz wyżej wymienionych w gminie działają ponadto lokalne zespoły ludowe, kapele oraz chóry, 

orkiestra dęta, siedem Kół Gospodyń Wiejskich (w miejscowościach Bieliny, Huta Podłysica, Huta 

Stara, Makoszyn, Lechów, Kakonin i Napęków) oraz pięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (w 

Bielinach, Hucie Nowej, Belnie, Lechowie i Makoszynie)10. Działalność tych podmiotów jest widoczna 

podczas wydarzeń lokalnych i ponadlokalnych, zarówno dzięki aktywizacji starszych, jak i 

najmłodszych mieszkańców gminy.  

ZAANGAŻOWANIE I ZAINTERESOWANIE MIESZKAŃCÓW SPRAWAMI GMINY 

Mieszkańcy bardzo interesują się sprawami gminy, co potwierdzają badania ankietowe. Co piąty 

respondent określił, że „bardzo się interesuje”. Poziom zainteresowania sprawami gminy jest 

podobny we wszystkich grupach wiekowych. 

Rysunek 13. Wyniki ankiety: czy interesuje się Pani/Pan tym, co dzieje się na terenie gminy Bieliny? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety. 

Informacji na temat wydarzeń gminnych i działań władz samorządowych mieszkańcy poszukują 

przede wszystkim na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz wymieniają się nimi w rozmowie z 

rodziną, znajomymi i sąsiadami. W ciągu ostatnich trzech miesięcy, co piąty mieszkaniec czytał 

oficjalne dokumenty gminne i/lub uczestniczył w zebraniu z przedstawicielami Urzędu Gminy lub 

radnymi. 

                                                           
10

 Jednostki OSP w Bielinach i Lechowie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
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Rysunek 14. Wyniki ankiety: odsetek mieszkańców, którym w ciągu ostatnich trzech miesięcy 

zdarzyło się... 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety. 

AKTYWNOŚĆ WYBORCZA 

Frekwencja w wyborach samorządowych w 2010 roku ukształtowała się w gminie na poziomie ok. 

43%, przeciętnie w Polsce wyniosła ona 47%, a w województwie świętokrzyskim aż 55%. Gorszy 

wynik odnotowano w 2011 roku podczas wyborów parlamentarnych, kiedy to do urn poszło niecałe 

38% uprawnionych do głosowania, czyli o ponad 10 punktów procentowych mniej niż średnia dla 

całego kraju. Dane te wskazują, że mieszkańcy gminy znacznie bardziej interesują się sprawami 

lokalnymi niż tymi o wymiarze krajowym. 

1.3. SFERA GOSPODARCZA 

W gospodarce gminy Bieliny główne role odgrywają rolnictwo oraz turystyka. Bieliny słyną jako kraina 

truskawki - owoc ten od 2009 roku zarejestrowany jest jako produkt tradycyjny11. Ze względu na swe 

położenie geograficzne, u podnóża Gór Świętokrzyskich, gmina Bieliny jest atrakcyjnym miejscem dla 

turystów, a działalność związana z zakwaterowaniem i gastronomią (w szczególności agroturystyka) 

ma również duże znaczenie dla obrazu gospodarczego gminy.  

1.3.1. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 

Na terenie gminy zarejestrowanych jest 622 podmiotów gospodarczych (dane REGON za 2013 rok, 

bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie). W przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców daje to 598 podmiotów, czyli mniej niż średnio w powiecie (704), województwie (848) i 

                                                           
11

 Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-

zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-swietokrzyskie/Truskawka-

bielinska.  
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kraju (1032) 12 . Przedsiębiorczość mierzy się również wskaźnikiem liczby osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym. W gminie wartość tego 

wskaźnika to 8,3, w powiecie 9,1, a w województwie 10,5. Warto zauważyć, że od 2009 roku liczba 

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych systematycznie rośnie: z 512 do 622. Spośród 622 

przedsiębiorstw, 600 to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób, 20 to małe przedsiębiorstwa 

zatrudniające od 10 do 49 pracowników, a jedynie dwa przedsiębiorstwa zatrudniają 50 lub więcej 

osób. 

Na poniższym wykresie nie uwzględniono indywidualnych gospodarstw rolniczych. Mimo tego widać 

ponadprzeciętną rolę rolnictwa (sekcja A). Podobnie jak wszędzie w kraju, najwięcej jest 

przedsiębiorstw branży handlowej (sekcja G). Inne ważne dla gminy branże to budownictwo (sekcja 

F) oraz branża logistyczna (sekcja H).  

Rysunek 15. Liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców (2012) 

 

Objaśnienie symboli: A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, B - górnictwo i wydobywanie, C - 
przetwórstwo przemysłowe, D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, E - dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 
działalność związana z rekultywacją, F - budownictwo, G - handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle, H - transport i gospodarka magazynowa, I - działalność związana z 
zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, J - informacja i komunikacja, K - działalność finansowa i 
ubezpieczeniowa, L - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, M - działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna, N - działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, O - 
administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, P - edukacja, Q - opieka 
zdrowotna i pomoc społeczna, R - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, S - pozostała działalność 
usługowa, T - gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, U - organizacje i zespoły eksterytorialne. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (REGON). 

Na terenie gminy występują złoża kruszyw naturalnych stosowanych w budownictwie (województwo 

świętokrzyskie jest jednym z głównych dostawców kruszyw naturalnych łamanych w kraju), jednak 

złoża nie posiadają zezwoleń na eksploatację ze względu na formy ochrony przyrody. 

                                                           
12

 Ze względu na brak danych o liczbie ludności w gminach w 2013 roku, do powyższego porównania 

wykorzystano dane GUS za 2012 rok. 
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DZIAŁANIA GMINY WSPIERAJĄCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

Dzięki swoim uwarunkowaniom oraz podejmowanym w ostatnich latach działaniom władz (na 

przykład obniżenie stawki podatku od nieruchomości), gmina Bieliny jest coraz atrakcyjniejszymi 

miejscem dla rozwoju przedsiębiorczości, o czym świadczyć może między innymi rosnąca liczba 

zarejestrowanych przedsiębiorstw. Duży wpływ na decyzje ułatwiające prowadzenie działalności 

gospodarczej w gminie miało Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Bieliny działające od 2004 roku 

i zrzeszające około 60 przedsiębiorców.  

Ze względu na ograniczone zasoby materialne (np. gmina nie posiada dużych działek inwestycyjnych), 

gmina może wspierać przedsiębiorczość przede wszystkim ułatwiając zakładanie i prowadzenie 

działalności gospodarczej, np. współorganizując spotkania i szkolenia dla przedsiębiorców czy 

upraszczając i objaśniając obowiązujące procedury i przepisy. Choć wiele przepisów jest 

kształtowanych na szczeblu centralnym, to często gmina jest tym organem, który je interpretuje i 

egzekwuje. Ankiety wskazują, że przedsiębiorcy czują w gminie sprzymierzeńca, a nie wroga. Jednym 

z obszarów, w których gmina wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom są niskie stawki podatków 

gminnych. W stosunku do ustalanych ustawowo limitów górnych, gminne podatki od nieruchomości 

czy pojazdów ciężarowych są niższe nawet o połowę.  

Warto zaznaczyć, że gmina Bieliny realizuje projekty wychodzące naprzeciw mieszkańcom, którzy 

chcieliby prowadzić własną firmę. Są to zarówno projekty szkoleniowe, jak i system dotacji na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej. Do działań takich zaliczyć można m.in.: 

• Projekt „Rockefellerka z gminy Bieliny” (bezzwrotna dotacja w wysokości 40 tys. zł oraz 

wsparcie pomostowe w pierwszym półroczu działalności po 1 tys. zł miesięcznie); 

• Projekt „Własna firma szansą na lepsze jutro” (dotacje od 20 do 40 tys. zł, szkolenia oraz 

półroczne wsparcie pomostowe po 1 tys. zł miesięcznie). 

Choć gmina nie posiada własnych terenów inwestycyjnych, to w gminie są prywatne działki nadające 

się na lokalizację średniej wielkości zakładu przemysłowego, nieuciążliwego dla środowiska (np. bazy 

przetwórczej płodów rolnych). W będącym obecnie w opracowaniu Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego pod działalność usługowo-produkcyjną przeznaczono dwa duże 

obszary: przy planowanym węźle drogi ekspresowej S74 w Belnie oraz w Napękowie. Po 

zatwierdzeniu planu tereny te wymagać będą uzbrojenia technicznego.  

Gmina będzie kontynuować działania mające na celu podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej 

(uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego, budowa odpowiedniej infrastruktury 

komunalnej i energetycznej). Ważna jest również promocja gminy i zachęcanie do inwestycji na jej 

terenie. Niewątpliwie budowa planowanej drogi ekspresowej S74 i węzła komunikacyjnego w Belnie 

podniesie atrakcyjność inwestycyjną gminy i stworzy szansę na powstanie np. dużego zaplecza 

logistycznego dla firm transportowych. 

Ogółem, mieszkańcy gminy przeciętnie oceniają możliwość założenia własnego biznesu w gminie 

Bieliny. Lepiej określają warunki dla przedsiębiorczości sami przedsiębiorcy: 35% z nich udzieliło 

odpowiedzi „raczej dobrze”. 
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Rysunek 16. Wyniki ankiety: ocena możliwości założenia własnej działalności gospodarczej (2014) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety. 

1.3.2. ROLNICTWO 

Rolnictwo odgrywa kluczową rolę dla gospodarki gminy Bieliny. Według danych pochodzących z 

Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2010 roku, na terenie gminy jest 1589 

gospodarstw rolnych, z czego w 1402 gospodarstwach prowadzono działalność rolniczą. O roli 

rolnictwa w gminie świadczyć może wskaźnik liczby gospodarstw rolnych na 1000 mieszkańców, 

którego wartość wynosi 157 dla gminy Bieliny, 147 dla powiatu kieleckiego i 114 dla województwa 

świętokrzyskiego.  

Rolnictwo w gminie Bieliny jest rozdrobnione: siedem na dziesięć gospodarstw rolnych ma 

powierzchnię w granicach 1-5 ha, a średnia wielkość indywidualnego gospodarstwa rolnego to 3,37 

ha (przy średniej krajowej powyżej 10 ha). Jak wspomniano, produktem „flagowym” gminy jest 

truskawka bielińska, której uprawa odgrywa nie tylko istotną rolę gospodarczą, ale również 

kulturową, jednocząc mieszkańców gminy, np. przy okazji organizowanego corocznie Dnia 

Świętokrzyskiej Truskawki. Areał upraw truskawki sięga ok. 1000 ha, czyli jednej czwartej całkowitej 

powierzchni upraw. Według danych Powszechnego Spisu Rolnego, w trzech na cztery gospodarstwa 

rolne uprawia się zboża, a w 59% - ziemniaki. Bydło hodowane jest w niemal co drugim 

gospodarstwie (44%, średnia krajowa 23%), podobnie drób (45%, średnia krajowa 35%). Jednak jest 

to głównie hodowla na małą skalę, o czym świadczyć może bardzo niska przeciętna liczba sztuk 

zwierząt hodowlanych w gospodarstwach hodujących dany gatunek. Małe gospodarstwa rolne mogą 

ukierunkować się na rozwój rolnictwa ekologicznego. Należy jednak pamiętać, że przekształcanie 

gospodarstwa konwencjonalnego w gospodarstwo ekologiczne trwa kilka lat i wiąże się z 

koniecznością pozyskania odpowiednich certyfikatów.  

Szansą dla rozwoju rolnictwa jest jego restrukturyzacja: powiększenie obszarowe gospodarstw oraz 

dalszy wzrost uzbrojenia technicznego, które skutkować będą poprawą efektywności ekonomicznej 

produkcji rolnej. Równolegle postępować powinien rozwój usług funkcjonujących w otoczeniu 

rolnictwa. Przede wszystkim rolnikom potrzeba rynku zbytu. Gmina może zadbać o to tworząc 

odpowiednio przygotowany plac targowy na terenie gminy, który przy właściwych działaniach 

marketingowych może stać się ponadlokalnym ośrodkiem handlu truskawką i innymi produktami 

rolnymi. Innym potencjalnym kierunkiem rozwoju jest zlokalizowanie w gminie zakładu 

przetwórczego produktów rolnych. 
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1.3.3. TURYSTYKA  

Gmina ma potencjał dla rozwoju turystyki i agroturystyki. Również ankietowani mieszkańcy wskazują 

turystykę i agroturystykę jako kierunek, w którym gmina powinna się rozwijać (jako główny potencjał 

gminy wymienił go co ósmy ankietowany). Atrakcyjność gminy podnosi znajdujący się na terenie 

masywu Gór Świętokrzyskich pobliski klasztor na Świętym Krzyżu odwiedzany rocznie przez 200 tys. 

osób. Ze względu na dostępność geograficzną oraz rodzaj oferty turystycznej i bazy noclegowej, 

potencjał turystyczny gminy leży głównie w odwiedzających ją wycieczkach szkolnych oraz turystyce 

weekendowej (szczególnie turyści z Kielc i Ostrowca Świętokrzyskiego, ale również Warszawy i innych 

miast). Odpowiedzią na ten popyt jest dokonujący się rozwój atrakcji o charakterze edukacyjnym oraz 

działalności agroturystycznej (działa już ponad 20 gospodarstw).  

Dzięki działalności powołanego w 2010 roku Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich oraz 

Lokalnej Grupy Działania „Wokół Łysej Góry” powstałej w 2006 roku, gmina rozbudowuje 

zintegrowaną ofertę turystyczną, która obejmuje m.in. produkty takie jak: Osada Średniowieczna, gry 

terenowe „Kraina Legend Średniowiecznych”, Zagroda w Kakoninie czy Świętokrzyski Szlak Paproci. 

Oferta jest szeroko reklamowana, m.in. na targach, w formie mailingu i stron internetowych. 

Centrum prowadzi również współpracę z biurami podróży. Warto podkreślić, że oprócz gospodarczej 

działalności w branży turystycznej działalność Centrum jest ważna również dlatego, że aktywizuje i 

integruje społeczność lokalną.  

W maju 2011 roku stworzono osadę średniowieczną w Hucie Szklanej, która jest ciekawą atrakcją 

turystyczną. Jest to interaktywny obiekt, w którym zwiedzający mogą dowiedzieć się jak wyglądało 

życie mieszkańców tutejszych terenów w XII wieku. Osada oferuje szeroką gamę warsztatów i zajęć 

interaktywnych przede wszystkim dla grup zorganizowanych, ale również gości indywidualnych. W 

Hucie Szklanej znajduje się ponadto pole paint-ballowe.  

Rysunek 17. Osada Średniowieczna 

 

Źródło: www.magicznewedrowanie.com.pl. 
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W sezonie zimowym w masywie Gór Świętokrzyskich (np. na terenie sąsiedniej gminy Górno) 

uprawiać można narciarstwo zjazdowe, a na terenie gminy Bieliny dostępne są trasy narciarstwa 

biegowego.  

Szansą na kolejną atrakcję turystyczna jest powstanie planowanych zbiorników wodnych w Bielinach 

Kapitulnych i Belnie. Choć główną rolą tej inwestycji jest gospodarka wodna (zalewy mają pełnić rolę 

retencyjną), to będące w przygotowaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego zakłada rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnych na terenach otaczających zalewy. 

Na bazę noclegową w gminie Bieliny składają się przede wszystkim: Szkolne Schronisko Młodzieżowe 

w Zespole Placówek Oświatowych w Hucie Starej (50 miejsc), Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy 

„Jodłowy Dwór” w Hucie Szklanej (150 miejsc), Siedlisko Czarownica w Lechowie (pokoje oraz 

całoroczne domki drewniane) oraz 23 gospodarstwa agroturystyczne (łącznie 214 miejsc).  

Biorąc pod uwagę potencjał rozwoju turystyki w gminie Bieliny, tutejsza baza noclegowa i 

gastronomiczna nie jest wystarczająco rozwinięta. 

Na terenie gminy jest wiele urządzeń sportowych (boiska, ścieżki rowerowe, powstające siłownie 

zewnętrzne), z których korzystać mogą turyści. Wytyczone szlaki piesze i rowerowe wymagają 

remontów i dalszego rozwoju ich sieci. Ważne, by szlaki nie przebiegały wzdłuż dużych szlaków 

komunikacji samochodowej - nie jest to ani przyjemne, ani bezpieczne dla ich użytkowników.  

1.3.4. GŁÓWNI PRACODAWCY 

Na terenie gminy działają 22 przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 10 osób, w tym dwa 

zatrudniające powyżej 50 osób (klasyfikowane jako średnie). Największym pracodawcą jest Gmina i 

jej jednostki organizacyjne, przede wszystkim szkoły: w przeliczeniu na pełne etaty szkoły 

podstawowe i gimnazjum zatrudniają 98 samych tylko nauczycieli, nie licząc pozostałych 

pracowników (uwzględniając zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin liczba osób pracujących w 

szkole jest jeszcze większa). Dużo miejsc pracy generuje branża turystyczna: osada średniowieczna 

zapewnia pracę w wymiarze 16,5 etatów, a w sezonie zimowym wiele osób pracuje przy obsłudze 

wyciągu narciarskiego i jego zaplecza w Krajnie (według informacji pozyskanych od mieszkańców). 

Wielu mieszkańców gminy pracuje w licznych firmach transportowych - największe zatrudniają po 

kilkudziesięciu kierowców. 

1.4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Infrastruktura techniczna i media są podstawą rozwoju lokalnego. Jest to czynnik kluczowy nie tylko 

dla rozwoju osadnictwa i poprawy jakości życia mieszkańców, ale także dla działalności gospodarczej. 

Składa się na niego infrastruktura komunikacyjna, wodociągowa i kanalizacyjna, energetyczna oraz 

telekomunikacyjna. 

 

 

 



25 

1.4.1. KOMUNIKACJA 

Analizując układ komunikacyjny gminy można zauważyć rozdział pomiędzy północną i południową 

częścią gminy.  

Rysunek 18. Układ komunikacyjny w gminie Bieliny 

 

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bieliny – 

projekt. 

Jak już wspomniano przez gminę Bieliny przebiera droga krajowa nr 74 (przez miejscowości 

Napęków, Belno, Makoszyn i Lechów) oraz droga wojewódzka nr 753 (Bieliny, Bieliny Poduchowne, 

Huta Nowa i Huta Koszary), na których opiera się lokalny układ komunikacyjny. Do pozostałych 

miejscowości dochodzą drogi powiatowe (9 dróg o łącznej długości  41 km) i gminne (25 dróg o 

łącznej długości 33 km). Istotnym problemem jest niedostateczne połączenie drogi krajowej z 

wojewódzką, a tym samym północnej i południowej części gminy.  
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Rysunek 19. Ocena jakości i stanu nawierzchni dróg i ulic na terenie gminy Bieliny (2014) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety. 

Najsłabiej stan nawierzchni dróg i ulic ocenili mieszkańcy Belna i Makoszyna, w pozostałych 

sołectwach jakość dróg nie budzi większych zastrzeżeń. Pilnych napraw wymaga przede wszystkim 

trasa Makoszyn-Bieliny na odcinku Zofiówka-Makoszyn. Ponadto, w niektórych miejscowościach w 

gminie brakuje chodników oraz oświetlenia (Górki Napękowskie, Napęków, Makoszyn, Lechów, 

Belno, Huta Koszary i Huta Podłysica).  

Komunikacja zbiorowa jest jednym z większych problemów związanych z życiem w gminie Bieliny dla 

ponad 10% ankietowanych osób. W ankietach dostępność transportu zbiorowego stosunkowo słabo 

ocenili mieszkańcy sołectw: Czaplów Zofiówka, Huta Szklana, Huta Stara i Porąbki. Istotnym 

problemem jest także brak połączenia części miejscowości (Porąbek, Górek Napękowskich, Belna, 

Makoszyna, Napękowa, Kakonina i Lechowa) z Bielinami, gdzie znajdują się m.in. Urząd Gminy i 

ośrodek zdrowia oraz gdzie często odbywają się imprezy gminne. Ponadto, znacznym ułatwieniem 

dla mieszkańców gminy byłaby linia kieleckiego MPK, jest to o tyle istotne, że wiele osób codziennie 

dojeżdża do pracy w mieście (15% ankietowanych).  

Mieszkańcy stosunkowo słabo ocenili dostępność tras rowerowych na terenie gminy (średnio 2,9 w 

skali 1-5, gdzie 1 jest ocena najsłabszą a 5 najlepszą), najgorzej pod tym względem jest w sołectwach 

Belno, Górki Napękowskie i Porąbki, najlepiej natomiast w Hucie Szklanej i Hucie Koszary. Dostępność 

tych tras jest istotna, gdyż dla 12% mieszkańców gminy rower jest jednym z ważniejszych środków 

komunikacji.  

  

3,4
3,7

3,5

2,6

3,1
2,9

3,1

3,7
3,9

3,2

4,3
4,1

3,9

2,1

3,1



27 

1.4.2. OCHRONA ŚRODOWISKA  

Ochrona środowiska naturalnego jest niezwykle ważnym elementem funkcjonowania gminy Bieliny, 

przede wszystkim ze względu na różnorodne prawne formy ochrony przyrody (Świętokrzyski Park 

Narodowy i jego otulina, Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy oraz obszar Natura 2000). 

Problemem ograniczającym rozwój gminy Bieliny jest m.in. dostarczenie wystarczającej ilości wody 

mieszkańcom oraz pokrycie zapotrzebowania na nią związanego z rolnictwem. Istniejące ujęcia wody 

(po 2 studnie głębinowe w Bielinach i Belnie) nie są wystarczające do zaopatrywania wszystkich 

sołectw. Sytuację poprawi budowa (już projektowanej) trzeciej studni w Belnie. Całkowitym 

rozwiązaniem problemu będzie natomiast realizacja projektów zbiorników wodnych retencyjnych. Na 

terenie gminy Bieliny w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

projektowane są zbiorniki wodne Belno, Baranka (w sołectwie Bieliny Kapitulne), Huta Podłysica, 

Makoszyn I, Lechów i Kamień. Dodatkowe korzyści z ich budowy to zwiększenie atrakcyjności 

turystycznej gminy oraz ochrona przeciwpowodziowa. W gminie występują problemy podtopień po 

nawalnych deszczach i przy wezbraniach powodziowych. W 2013 roku na skutek spływu 

powierzchniowego z Gór Świętokrzyskich po obfitych opadach istotnie ucierpiały miejscowości 

Porąbki i Kakonin.   

Gmina jest w całości zwodociągowana. Z sieci wodociągowej o długości 133,6km korzysta niemal 92% 

mieszkańców gminy. Sołectwa znajdujące się w północnej części gminy zaopatrywane są w wodę z 

wodociągu „Krajno” (w gminie Górno), a część sołectwa Lechów korzysta z ujęcia wody w Lechówku 

w gminie Łagów. W przyszłości potrzebna jest inwestycja budowy połączeń pomiędzy poszczególnymi 

wodociągami w gminie. 

Na moment pisania strategii sieć kanalizacyjna obejmuje tylko północną część gminy (sołectwa 

Bieliny Poduchowne, Bieliny Kapitulne, Czaplów, Huta Nowa, Huta Stara, Huta Koszary, Huta Szklana, 

Huta Podłysica, Kakonin i Porąbki). Długość sieci kanalizacyjnej w gminie to 76,3 km, korzysta z niej 

ok. 60% mieszkańców. Sieci wodociągowa i kanalizacyjna są w gminie systematycznie 

rozbudowywane przy wsparciu środków z Unii Europejskiej. Oczyszczalnia ścieków, znajdująca się w 

miejscowości Bieliny, została niedawno rozbudowana i zmodernizowana w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Do 

oczyszczalni odprowadzane są także ścieki z sanktuarium na Świętym Krzyżu (gmina Nowa Słupia). W 

planach jest budowa drugiej oczyszczalni we współpracy z sąsiednimi gminami Górno i Daleszyce w 

miejscowości Skorzeszyce w gminie Górno.  

Obok oczyszczalni w Bielinach działa Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, do którego można 

przywozić przeterminowane lekarstwa i chemikalia, metal, zużyte akumulatory, ogniwa i baterie, 

zużyte odpady, popiół (w okresie od października do kwietnia) oraz odpady zielone (od kwietnia do 

października). W gminie Bieliny nie ma składowiska odpadów komunalnych i nie planuje się jego 

budowy. Do 2001 roku funkcjonowało takie składowisko w miejscowości Czaplów, ale zostało ono 

zamknięte i zrekultywowane. Obecnie odpady wywożone są na składowisko w Promniku w gminie 

Strawczyn w powiecie kieleckim. Warto zauważyć, że 96% mieszkańców gminy segreguje odpady.  

Ważnym zadaniem dla ochrony środowiska oraz zdrowia mieszkańców jest usunięcie i właściwa 

utylizacja wyrobów azbestowych. W tym celu w gminie przygotowano  Program Usuwania Azbestu na 

lata 2013-2032. Zidentyfikowane w gminie 4367 obiektów zawierało ponad 7 tys. ton azbestu. 
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Najwięcej budynków z elementami azbestowymi znajduje się w Bielinach, Lechowie oraz Hucie 

Nowej. O wadze problemu świadczy fakt, iż na terenie gminy Bieliny znajduje się aż 18% wszystkich 

wyrobów azbestowych w całym powiecie kieleckim. 

1.4.3. ENERGETYKA I TELEKOMUNIKACJA 

Na całym obszarze gminy przeznaczonym pod budownictwo istnieje możliwość podłączenia się do 

sieci elektrycznej. Linie elektroenergetyczne na terenie gminy mają średnie napięcie (15kV) i 

przebiegają między GPZ „Kielce Wschód” i rozdzielnią sieciową w Daleszycach oraz w kierunkach do 

Nowej Słupi i na Święty Krzyż.  Na terenie gminy jest 77 stacji transformatorowych w stanie 

dostatecznym lub dobrym. Także linie elektroenergetyczne na chwilę obecną nie wymagają 

inwestycji w trybie pilnym. 

Źródłami energii odnawialnej mającymi potencjał rozwojowy w gminie Bieliny jest biomasa (rolnicza i 

leśna) oraz energia słoneczna (fotowoltaika i kolektory słoneczne)13. Obecnie wykorzystywanymi 

źródłami czystej energii są kolektory słoneczne (m.in. w Centrum Tradycji i Turystyki Gór 

Świętokrzyskich, w szkołach w Lechowie i Hucie Starej oraz w domach prywatnych) oraz liczne 

instalacje grzewcze na biomasę (pelet). 

Na terenie całej gminy istnieje możliwość podłączenia do stacjonarnej sieci telefonicznej (ze względu 

na ukształtowanie terenu część gospodarstw posiada telefony radiowe). Nie cały obszar gminy objęty 

jest zasięgiem sieci komórkowych. Usługi telefonii komórkowej i Internetu korzystają ze stacji 

bazowej w Makoszynie. Mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać z komputerów z podłączeniem do 

Internetu w Bibliotece Publicznej w Bielinach, ponadto od lutego 2014 r. w urzędzie gminy można 

bezpłatnie korzystać z WEB-Kiosku – urządzenia multimedialnego zapewniającego dostęp do 

Internetu. W pozostałych miejscowościach nie ma ogólnodostępnych punktów dostępu do 

szerokopasmowego Internetu. 

1.5. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

Ważnym czynnikiem decydującym o jakości życia mieszkańców gminy jest dostępność i jakość 

infrastruktury społecznej. Jej główne elementy, na które mogą i powinny wpływać władze gminy to 

infrastruktura edukacyjna (przedszkola, szkoły), sportowa, kulturalna, turystyka ,ochrona zdrowia i 

opieka społeczna. 

1.5.1.  OŚWIATA 

Na terenie gminy działa jedno gimnazjum i osiem szkół podstawowych. Wszystkie te szkoły są 

jednostkami organizacyjnymi gminy. W szkołach podstawowych i gimnazjum uczy się ponad 1000 

dzieci i młodzieży (1090 w 2012 roku). We wszystkich szkołach podstawowych działają oddziały 

przedszkolne, z których łącznie korzysta 190 dzieci. W ostatnich latach, dzięki wsparciu ze środków 

unijnych, na terenie gminy działalność rozpoczęło osiem zespołów wychowania przedszkolnego dla 

trzy- i czterolatków. Finansowanie ze środków UE kończy się w czerwcu 2014 roku - po tym terminie 

                                                           
13

 Na podstawie analizy eko-energetycznej Gminy Bieliny – za projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego 
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praca placówek będzie kontynuowana ze środków Gminy (w formie punktów przedszkolnych lub 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych). Pozwoli to gminie wywiązać się z obowiązku 

nakładanego przez tzw. ustawę przedszkolną, czyli zapewnienie opieki przedszkolnej wszystkim 

dzieciom w wieku 4 lat (od 2015 roku) i 3 lat (od 2017 roku). 

Rysunek 20. Zespół Szkół w Bielinach 

 

Źródło: www.bieliny.pl. 

Pomimo spadku liczby uczniów w ostatnich latach, szkoły będące nie tylko placówkami oświatowymi, 

ale również lokalnymi centrami kultury i integracji mieszkańców nie są likwidowane. W najmniejszej 

szkole, w Hucie Starej (35 uczniów), odnowiono i zaadoptowano część budynku na potrzeby 

otwartego schroniska młodzieżowego. Schronisko cieszy się dużym zainteresowaniem - w 2013 roku 

przyjęło niemal 750 gości. Każda ze szkół regularnie (co najmniej raz w roku) organizuje imprezy dla 

mieszkańców, które integrują społeczność lokalną. 

Część infrastruktury szkolnej (budynków i otoczenia - boisk) zmodernizowano w ostatnich latach. 

Część szkół podstawowych mieści się w obiektach nieodnowionych, nie w pełni wyposażonych, co 

niekiedy utrudnia prowadzenie zajęć (np. lekcje wychowania fizycznego w holu), co jest istotne ze 

względu na konieczność zapewnienia równego dostępu wszystkim dzieciom do systemu edukacji. 

Szkoła w Hucie Nowej znajduje się w nowym budynku, wymagającym jedynie wykończenia elewacji i 

dokończenia zaplecza sportowego (m. in. planowana budowa jest sali gimnastycznej). Szkoła w 

Lechowie wymaga modernizacji dachu i ocieplenia. W szkole w Bielinach konieczne jest 

zagospodarowanie poddasza oraz rozbudowa hali sportowej tak, aby mogły się w niej odbywać 

imprezy o zasięgu gminnym. Część oddziałów przedszkolnych wymaga dostosowania do potrzeb oraz 

doposażenia. W zakresie utrzymania obiektów szkolnych gmina stosuje politykę kompleksowych 

remontów, a nie powierzchownych działań dających jedynie krótkotrwałe efekty. Urząd Gminy 

realizuje inwestycje zgodnie z planem rozwoju infrastruktury szkolnej na lata 2010-2015, a jego 

główne założenia zostaną zrealizowane już w 2014 roku. 

Szkoły dysponują salami informatycznymi z dostępem do Internetu. We wszystkich szkołach działa 

biblioteka, często otwarta nie tylko dla uczniów. We wszystkich szkołach podstawowych uczniowie 

mają możliwość nauki języka obcego (najczęściej rosyjskiego i angielskiego). W gimnazjum w 
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Bielinach uczniowie mogą uczyć się języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego. W trzech 

szkołach podstawowych uczniowie uczestniczą w programie nauki pływania współfinansowane ze 

środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Warto pozyskać środki zewnętrzne by umożliwić szerszy 

dostęp do programu. W szkołach prowadzone są liczne zajęcia pozalekcyjne, ale potrzeba świetlic - 

nie tyle lokali, co kadry, która mogłaby opiekować się dziećmi po zakończeniu lekcji. 

O dostępność i jakość oferty edukacyjnej zapytano w ankiecie mieszkańców gminy. Spośród osób 

mających dzieci w wieku przedszkolnym, ponad połowa (55%) posyła je do przedszkola publicznego, 

zaś dzieci ponad jednej czwartej respondentów (27%) nie chodzą do przedszkola. 4% dzieci chodzi do 

przedszkola prywatnego. Oceny dostępności opieki przedszkolnej w gminie Bieliny dokonane przez 

rodziców dzieci w wieku przedszkolnym są silnie spolaryzowane: ponad połowa oceniła ją „bardzo 

źle”, a ponad jedna czwarta „raczej dobrze”. W całej próbie badawczej, dostępność przedszkoli 

została oceniona lepiej (ocena 3,6 w pięciostopniowej skali). Problemem zgłaszanym przez 

mieszkańców jest brak całodniowego przedszkola, co umożliwiłoby pracę zawodową matek. 

Przedszkole działające w godzinach 8-13, choć jest pomocą i odgrywa ważną rolę dla socjalizacji 

dzieci, nie jest wystarczające dla rodziców chcących powrócić na rynek pracy. Lepsze oceny jakości 

nauczania uzyskały szkoły podstawowe i gimnazja w gminie. Na poniższym wykresie przedstawiono 

średnie oceny udzielane przez mieszkańców na skali pięciostopniowej, gdzie 1 oznaczało oceną 

najgorszą, a 5 najlepszą.  

Rysunek 21. Wyniki ankiety: ocena jakości oferty edukacyjnej w gminie Bieliny (2014) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety. 

Jak widać na powyższym wykresie, szczególnie potrzebny w ocenie mieszkańców jest rozwój oferty 

świetlic i zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. 

1.5.2. SPORT I REKREACJA 

W gminie działa klub sportowy Nidzianka-Bieliny, który trenuje na stadionie piłkarskim 

udostępnionym przez Zespół Szkół Samorządowych. Jest on wyposażony w trybunę na 800 miejsc 

siedzących i sztuczne oświetlenie. Obok boiska piłkarskiego znajduje się bieżnia lekkoatletyczna. W 
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najbliższych latach planowana jest tu budowa kortu tenisowego oraz do gry w badmintona, 

skateparku i parkingu. Klub sportowy korzysta także z hali gimnastycznej zespołu szkół w Bielinach. 

Pozostała infrastruktura sportowa to przede wszystkim obiekty szkolne, takie jak zmodernizowane w 

ostatnich latach boiska wielofunkcyjne w Hucie Nowej, Makoszynie i Hucie Starej czy hala sportowa 

w Zespole Szkół Samorządowych w Bielinach. Przy Szkole Podstawowej w Lechowie otwarto drugie w 

gminie boisko „Orlik”. Trwa budowa boiska wielofunkcyjnego (trawiastego) w Belnie oraz Hucie 

Podłysicy. 

Rysunek 22. Boisko wielofunkcyjne w miejscowości Huta Nowa 

 

Źródło: www.bieliny.pl 

Na terenie gminy wytyczono dwa szlaki rowerowe: „Dużą pętlę” o długości 36 km po drogach 

asfaltowych i gruntowych oraz „Małą pętlę” o długości 15 km po drogach asfaltowych i gruntowych, a 

częściowo leśnych.  

Dobrze utrzymana infrastruktura sportowa bynajmniej nie świeci pustkami - wręcz przeciwnie, jest 

intensywnie wykorzystywana. Gminne Centrum Kultury i Sportu organizuje zajęcia sportowe dla 

dorosłych mieszkańców gminy. Na przykład, gdy prowadzone są zajęcia z aerobiku sala zapełnia się 

do ostatniego miejsca. Rosnącą popularnością cieszą się zewnętrzne siłownie, z których korzystają 

mieszkańcy w każdym wieku. Zajęcia na orliku odbywają się m.in. dzięki dofinansowaniu ze środków 

Ministerstwa Sportu. Rozbudowując tę infrastrukturę warto pamiętać o placach zabaw dla 

najmłodszych. Ich lokalizacja przy siłowniach zewnętrznych umożliwi korzystanie ze sprzętu również 

młodym rodzicom.  

Choć mieszkańcy wysoko oceniają możliwość udziału w imprezach sportowych jako widz oraz 

czynnego uprawiania sportu, to nadal są potrzeby w zakresie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, 
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takie jak rozbudowa hali sportowej w Bielinach, by można było w niej organizować imprezy o zasięgu 

gminnym.  

Rysunek 23. Wyniki ankiety: dostępność infrastruktury sportowej (2014) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety. 

1.5.3. INSTYTUCJE KULTURY 

W rejestrze gminnych instytucji kultury widnieją trzy instytucje: Gminna Biblioteka Publiczna w 

Bielinach, Gminne Centrum Kultury i Sportu oraz Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich. Ta 

ostatnia instytucja została powołana uchwałą Rady Gminy w 2010 roku w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków unijnych. W ramach projektu w latach 2008-2013 zrealizowano 

między innymi następujące inwestycje: renowacja fasady klasztoru Święty Krzyż, budowa Osady 

średniowiecznej, utworzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wraz z polem namiotowym w 

Hucie Starej, zagospodarowanie centrum Bielin, zagospodarowanie na potrzeby turystyczne 

nieruchomości w Hucie Szklanej (przy wjeździe do Świętokrzyskiego parku Narodowego) oraz 

rozbudowa zabytkowej zagrody chłopskiej w Kakoninie. Organizator – gmina Bieliny wyposażył 

Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich w nieruchomość, na której znajduje się siedziba 

CTiTGŚ oraz działki, na których oprócz Osady znajdują się parking, pasaż handlowy oraz inne obiekty 

użyteczności publicznej.  

Obecnie w siedzibie Centrum mieści się także punkt konsultacyjno-terapeutyczny uzależnień. 

Gminne Centrum Kultury i Sportu nie posiada obecnie własnej siedziby. Na sesji 20 maja 2014 r. 

podjęta została decyzja o połączeniu go z Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich z dniem 1 

lipca 2014 r.  

Gminna Biblioteka Publiczna dysponuje czterema stanowiskami komputerowymi z dostępem do 

Internetu, z których trzy dostępne są bezpłatnie dla mieszkańców gminy. Korzystając ze środków 

gminy oraz dotacji celowej Biblioteka uzupełnia księgozbiór nowościami wydawniczymi.  

Mieszkańcy wysoko oceniają działalność gminnych instytucji kultury oraz możliwość uczestniczenia w 

życiu kulturalnym i podejmowania działań artystycznych. Brakuje natomiast na terenie gminy miejsc, 

w których dorośli mieszkańcy mogliby spędzać czas wolny (np. kawiarnie, kluby). 
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Rysunek 24. Wyniki ankiety: życie kulturalne w gminie Bieliny (2014) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety. 

1.5.4. OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA 

INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA 

Opiekę zdrowotną w gminie sprawuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Bieliny”, który 

świadczy usługi w dwóch placówkach: w Bielinach i w Makoszynie. Należy na wstępie zaznaczyć, że 

gmina ma niewielki wpływ na poziom świadczonych usług w zakładzie prowadzonym przez podmiot 

prywatny. W obu placówkach zakład świadczy usługi podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjenci objęci 

są opieką pielęgniarki i położnej środowiskowej. W obu placówkach, a także w Zespole Szkół 

Samorządowych w Bielinach działa gabinet medycyny szkolnej.  

W ankiecie poproszono mieszkańców o ocenę działalności służby zdrowia na terenie gminy . O ile 

dostępność podstawowej opieki zdrowotnej została oceniona dobrze (średnia ocena 3,2), to 

problemem są kolejki i brak opieki lekarzy specjalistów (średnia ocena 2,0), przynajmniej w wymiarze 

dyżuru raz-dwa razy w tygodniu. W ośrodkach zdrowia brakuje również możliwości skorzystania z 

rehabilitacji. Obecnie pacjenci muszą jeździć na wizyty do specjalistów do Kielc. Mieszkańcy chwalą 

funkcjonowanie aptek (średnia ocena 4,3). 
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Rysunek 25. Wyniki ankiety: dostępność opieki zdrowotnej (2014) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety. 

INFRASTRUKTURA POMOCY SPOŁECZNEJ 

Zadania gminy z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej. GOPS 

zatrudnia 10 osób, a na jego siedzibę składają się cztery pokoje w budynku Urzędu Gminy. To 

znacząco utrudnia prawidłową działalność - przede wszystkim brakuje pomieszczenia, w którym 

pracownicy mogą przyjąć mieszkańców i w odpowiednich warunkach prowadzić rozmowy z osobami 

potrzebującymi.  

W gminie brak jest mieszkań chronionych. W wielu przypadkach mogłyby one być lepszą dla 

podopiecznych i tańszą dla samorządu alternatywą dla pobytu w domu pomocy społecznej. W gminie 

nie ma również domu pomocy społecznej - w 2013 roku gmina ponosiła odpłatność za pobyt 2 osób 

w DPS poza terenem gminy. W sytuacji narastającego problemu starzenia się całego polskiego 

społeczeństwa, należy rozważyć zasadność budowy domu pomocy społecznej w gminie. Taki ośrodek 

nie tylko pozwoliłby sprawować opiekę nad starszymi mieszkańcami gminy Bieliny, ale też dałby 

zatrudnienie kilkunastu mieszkańcom gminy. Ze względu na atrakcyjność okolicy i niższe koszty 

funkcjonowania (a w efekcie konkurencyjne ceny) dom pomocy społecznej mógłby przyciągnąć 

potencjalnych pensjonariuszy z sąsiednich gmin oraz przede wszystkim z Kielc.  

Gmina posiada samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (współfinansowany z 

PFRON), z którego po wcześniejszym umówieniu mogą korzystać mieszkańcy.  
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1.6. ZARZĄDZANIE 

Na zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego składa się wiele różnych działań, w tym 

zarządzanie urzędem i kadrami, finansami i budżetem, a także planowanie strategiczne. Wszystkie te 

elementy są niezwykle istotne w procesie rozwoju lokalnego i pośrednio wpływają na jakość życia 

mieszkańców.  

1.6.1. DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU I SPRAWNOŚĆ ORGANIZACYJNA 

Gmina Bieliny należy do niezwykle aktywnie i skutecznie działających jednostek samorządu 

terytorialnego, o sprawności działania władz gminy może świadczyć wielość otrzymanych wyróżnień, 

w tym m.in.: 

� Świętokrzyska Viktoria – nominacja w kategorii „Samorządność” w 2014 r. oraz nagroda w 

2009 r. 

� Świętokrzyska Nagroda Kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz 

upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 r. 

� II miejsce dla Wójta gminy w rankingu Samorządowy Menedżer Regionu 2012 w 

województwie świętokrzyskim (nagroda otrzymana została po raz drugi), 

� tytuł „Lidera Aktywności Obywatelskiej” dla gminy Bieliny oraz Wójta gminy w 2013 r. 

� wyróżnienie w V edycji ogólnopolskiego konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” w 

2012 r.  

� wyróżnienie w rankingu „Perły Samorządu 2012” dla całej gminy oraz w kategorii „najlepszy 

wójt”. 

� Laur Świętokrzyski w kategorii Gmina Roku. 

Także mieszkańcy w anonimowej ankiecie docenili wysoki poziom pracy Wójta, Rady Gminy oraz 

pracowników urzędu (wykresy poniżej).  

Rysunek 26. Ocena pracy Wójta oraz Rady Gminy (w skali ocen szkolnych 1-6) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety. 

5,0

3,9

Ocena pracy Wójta Ocena pracy Rady Gminy



36 

Rysunek 27. Ocena pracy i nastawienia pracowników urzędu gminy Bieliny (ocena w skali 1-5, gdzie 

1 jest oceną najsłabszą, a 5 najlepszą) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety.  

Warto zauważyć, że zarówno pracę, jak i nastawienie urzędników wobec mieszkańców najwyżej 

oceniają osoby stosunkowo często bywające w urzędzie. Najgorsze oceny wystawily osoby, które w 

ciagu ostatniego roku nie załatwiały w urzędzie żadnych spraw, co świadczyć może o podnoszeniu 

jakości świadczonych usług. 

Mieszkańcy pozytywnie ocenili także komunikację władz gminy z mieszkańcami i informowanie ich o 

podejmowanych działaniach i planowanych przedsięwzięciach. 

Rysunek 28. Ocena komunikacji władz gminy Bieliny z mieszkańcami (Czy Pana/Pani zdaniem 

władze gminy informują czy nie informują mieszkańców o swoich działaniach?) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety. 
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Najwygodniejszym dla mieszkańców sposobem przekazywania informacji jest strona internetowa 

gminy. Dobrymi narzędziami są także gazeta lokalna, tablice ogłoszeń poza urzędem gminy oraz 

zebrania i spotkania przedstawicieli urzędu i radnych z mieszkańcami.  

Rysunek 29. Najwygodniejsze dla mieszkańców sposoby informowania o prowadzonych przez 

Urząd Gminy działaniach 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety. 

Inne sposoby zaproponowane przez ankietowanych to: poprzez sołtysów, wiadomości sms, poprzez 

Facebooka (internetowy portal społecznościowy), listę mailową lub w kościołach. Ciekawym, 

funkcjonującym obecnie sposobem komunikacji z mieszkańcami jest „Pytanie do Wójta” – zakładka 

na stronie internetowej urzędu, gdzie mieszkańcy mogą zadawać nurtujące ich pytania dotyczące 

gminy. 

1.6.2. ANALIZA BUDŻETU GMINY 

Analiza budżetu gminy Bieliny jest istotna ze względu na konieczność dostosowania planów działań, 

w tym inwestycyjnych do możliwości finansowych. Wielkości dochodów i wydatków w ostatnich 

latach przedstawia wykres poniżej.  
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Rysunek 30. Dochody i wydatki budżetu gminy Bieliny w latach 2008-2013 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych). 

W ostatnich latach (2011-2013) budżet gminy Bieliny charakteryzował się dużym zbilansowaniem. 

Widoczne na wykresie zwiększenia zarówno dochodów, jak i wydatków są przede wszystkim 

skutkiem realizacji wielu przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej. Gmina 

przeprowadziła w ostatnich latach wiele projektów infrastrukturalnych oraz społecznych. Do 

największych projektów „twardych” zaliczyć można rozbudowę i modernizacje oczyszczalni ścieków 

w Bielinach, budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przebudowę dróg, budowę Osady 

Średniowiecznej oraz rewitalizację i zagospodarowanie centrum miejscowości (Bielin, Huty Nowej, 

Makoszyna i Lechowa). Realizowane projekty społeczne w dużej części skupiając się na kultywowaniu 

lokalnych tradycji, rozwoju turystyki, poprawie szans mieszkańców na rynku pracy. Przykładowe 

projekty „miękkie” to: 

• „Turystyka wiejska u stóp Świętego Krzyża” – kursy agroturystyczne i kulinarne; 

• „Rozwijam się i uczę – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III   w Gminie 

Bieliny”; 

•  „Bielinianie nie gęsi i swój język znają” – kurs gwary; 

• „Nasze miejsca pracy w krainie legend świętokrzyskich” – integracja społeczna i zawodowa 

mieszkańców gminy; 

• „Warsztaty artystyczne dla bielińskich zespołów ludowych”; 

• „Bieliński apetyt na języki” – kursy języka obcego w turystyce (angielskiego, niemieckiego i 

włoskiego). 

Łącznie w latach 2006-2012 gmina Bieliny z budżetu Unii Europejskiej oraz z pozostałych źródeł 

otrzymała ponad 21,4 mln zł na współfinansowanie programów i projektów unijnych (czyli ok. 2114 zł 

na jednego mieszkańca). 
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Dochody budżetu gminy Bieliny ukształtowały się w 2013 roku na poziomie 36 mln zł, czyli 3529 zł per 

capita. Wszystkie wydatki w 2013 roku w gminie ukształtowały się na poziomie 34,6 mln zł, tj. 3392 zł 

na osobę. Strukturę wydatków przedstawia poniższy wykres. 

Rysunek 31. Struktura wydatków budżetu gminy Bieliny w 2013 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb28s za 2013 rok. 

Ponad połowę środków gmina przeznacza na wydatki na oświatę i wychowanie oraz na pomoc 

społeczną, które należą do obowiązkowych zadań gminy i nie można z nich z rezygnować.  

Porównując strukturę wydatków z innymi jednostkami warto podkreślić, że na administrację 

publiczną gmina wydaje zdecydowanie mniej niż przeciętnie gminy wiejskie w powiecie, 

województwie i kraju (średnio po ok. 11-12%). Wyjątkowo wysoki udział wydatków na turystykę (13% 

całego budżetu, średnio w kraju i w województwie w gminach wiejskich poniżej 1%) był skutkiem 

realizacji projektu „Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków 

Świętego Krzyża – Etap II” współfinansowanego z Unii Europejskiej. 

1.6.3. PLANOWANIE STRATEGICZNE I PROMOCJA GMINY 

Planowanie strategiczne jest niezwykle ważnym elementem skutecznego zarządzania jednostką 

samorządu terytorialnego, gdyż pozwala na prowadzenie spójnej, długofalowej polityki rozwoju. 

Obligatoryjny, jednoroczny budżet jest dobrym narzędziem do prowadzenia wydatków bieżących, 

jednak w celu skutecznego planowania przedsięwzięć rozwojowych (obejmujących zazwyczaj 

działania wieloletnie) należy przygotować dokumenty o dłuższym horyzoncie czasowym. 

Opracowania te mają za zadanie wspomóc władze gminy w zarządzaniu długookresowym, stanowią 

także merytoryczną podstawę do ubiegania się o wsparcie finansowe z funduszy zewnętrznych. 

Przygotowywane są na odpowiednio długi okres, tak by między poszczególnymi inwestycjami i 

działaniami następował efekt synergii, oraz by ich realizacja wpływała integrująco na terytorium 

gminy. Władze gminy Bieliny na bieżąco uchwalają dokumenty strategiczne. Do już przygotowanych 

zaliczyć można:  

34%

17%13%

7%

6%

5%

4%

3%

11%

oświata i wychowanie

pomoc społeczna

turystyka

administracja publiczna

transport i łączność

pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

gospodarka komunalna i ochrona środowiska

gospodarka mieszkaniowa

pozostałe



40 

� Wieloletnią Prognozę Finansową (na lata 2014-2025),  

� Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bieliny do 2016 roku,  

� Program Ochrony Środowiska Gminy Bieliny,  

� Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Bieliny, 

� Strategię Rozwoju Edukacji gGminy Bieliny,  

� Program Rozwoju Turystyki Gminy Bieliny na lata 2011-2015, 

� Program Usuwania Azbestu na lata 2013-2032 (w przygotowaniu), 

� Plany Odnowy Miejscowości (dla wsi Huta Nowa, Makoszyn, Lechów), 

� Lokalny Plan  Rewitalizacji Miejscowości Bieliny, 

� Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło. 

Ponadto przygotowane są Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

oraz Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego obejmujące cały obszar gminy. W 

momencie pisania Strategii trwają uzgodnienia powyższych zmian. 

Warto podkreślić, że gmina Bieliny należy do wielu różnych stowarzyszeń i związków pozwalających 

na współpracę i wymianę dobrych praktyk z innymi jednostkami. Są to: 

� Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, 

� Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, 

� Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, 

� Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, 

� Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny,  

� Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry”, 

� Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi. 

Elementem promocji gminy są m.in. organizowane imprezy kulturalne. Gmina Bieliny urządza 

corocznie kilka ponadlokalnych wydarzeń jak np. Dzień Świętokrzyskiej Truskawki lub Mistrzostwa 

Świata w Szypułkowaniu Truskawek.  
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2. ANALIZA SWOT 

SWOT (z angielskiego: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats czyli mocne i słabe strony, 

szanse i zagrożenia) to narzędzie planowania strategicznego. Pozwala ono uporządkować 

zgromadzoną na etapie diagnozy wiedzę na temat gminy - jej wewnętrznych mocnych i słabych stron. 

Szanse i zagrożenia to czynniki pozostające poza kontrolą zarządu gminy i społeczności lokalnej, 

mogące wystąpić w przyszłości i znacząco zmienić otoczenie i sytuację gminy.  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze: 

� bliskość Kielc; 
� dobra dostępność komunikacyjna gminy (na 

zewnątrz); 
� czystość środowiska naturalnego. 

Infrastruktura techniczna: 

� stosunkowo dobra, rozbudowywana sieć 
infrastruktury komunalnej (kanalizacja, 
wodociągi). 

Potencjał gospodarczy: 

� specjalizacja produkcji rolniczej, produkt 
tradycyjny - truskawka bielińska. 

Potencjał turystyczny: 

� wysoka atrakcyjność turystyczna gminy 
(różnorodne atrakcje). 

Kapitał społeczny: 

� rosnąca liczba mieszkańców; 
� duże zaangażowanie społeczności w sprawy 

gminy; 
� aktywność grup społeczności lokalnej; 
� pielęgnowane tradycje i folklor lokalny (zespoły 

ludowe, koła gospodyń wiejskich, gminne 
instytucje kultury); 

� wysoki udział mieszkańców segregujących 
odpady (96%). 

Zarządzanie gminą: 

� kierownictwo gminy zdeterminowane do 
poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej; 

� sprawne działanie władz gminy (np. w obszarze 
promocji i rozwoju turystyki) i umiejętność 
wykorzystywania funduszy unijnych; 

� objęcie Miejscowymi Planami 
Zagospodarowania Przestrzennego całej 
powierzchni gminy; 

� niskie stawki podatków gminnych (w stosunku 
do maksymalnych). 

Uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze: 

� słabe warunki glebowo-klimatyczne dla 
rolnictwa. 

Infrastruktura techniczna, komunikacja: 

� brak transportu zbiorowego docierającego do 
wszystkich miejscowości; 

� brak chodników przy części dróg. 

Potencjał gospodarczy: 

� niski poziom przedsiębiorczości w całym 
powiecie; 

� duże rozdrobnienie rolnictwa; 
� ograniczone możliwości zbytu płodów rolnych; 
� duże bezrobocie ukryte na wsi (produkcja 

głównie roślinna, sezonowa). 

Sytuacja społeczna: 

� wysoka stopa bezrobocia ; 
� duży odsetek ludności korzystający ze 

środowiskowej pomocy społecznej; 
� niewystarczający dostęp do opieki przedszkolnej; 
� brak dostępu do opieki lekarzy specjalistów na 

terenie gminy. 

Zarządzanie gminą: 

� stosunkowo niskie dochody gminy na jednego 
mieszkańca na tle kraju; 

� niski udział dochodów własnych w dochodach 
budżetu gminy. 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

Potencjał gospodarczy: 

� możliwość dalszego korzystania ze środków 
finansowych w ramach programów unijnych; 

� modernizacja rolnictwa, zmiana struktury 
gospodarstw rolnych zgodnie z wspólną polityką 
rolną UE; 

� rozwój rolnictwa ekologicznego; 
� tworzenie rolniczych grup producenckich; 
� budowa drogi ekspresowej S74 wraz z węzłem 

komunikacyjnym na terenie gminy. 

Potencjał turystyczny: 

� budowa zbiorników wodnych pełniących m.in. 
funkcję rekreacyjną; 

� rozwój agroturystyki; 
� wzrost zainteresowania rekreacją i turystyką 

weekendową; 
� poszerzenie i integracja oferty turystycznej 

(dostosowanie jej do potrzeb różnych grup). 

Kapitał społeczny: 

� dalszy wzrost liczby mieszkańców gminy; 
� dalsza zmiana charakteru świadczonej pomocy 

społecznej, jej ukierunkowanie na pomoc w 
usamodzielnianiu się; 

� rozwój usług branży opieki senioralnej; 
� pozyskiwanie zewnętrznych środków 

finansowania projektów „miękkich” szansą na 
rozwój oferty edukacyjnej (zajęcia pozalekcyjne, 
kształcenie ustawiczne); 

� wzrost społecznej świadomości nt. ochrony 
środowiska (np. w aspekcie nielegalnego zrzutu 
nieczystości). 

 

Uwarunkowania przyrodnicze: 

� niezahamowanie procesów obniżania się 
poziomu wód podziemnych skutkującego 
deficytem wody na terenie gminy. 

Potencjał gospodarczy: 

� rosnąca emigracja w poszukiwaniu pracy; 
� rozbudowa ŚPN i jego otuliny, ograniczenia 

rozwoju związane z obszarami chronionymi; 
� opór społeczny przed niektórymi zmianami (np. 

budowa biogazowni, produkcja biomasy). 

Potencjał turystyczny: 

� degradacja środowiska przyrodniczego 
zmniejszająca atrakcyjność turystyczną gminy; 

� zaśmiecanie terenów leśnych, dzikie wysypiska 
śmieci. 

Sytuacja społeczna: 

� długotrwałe bezrobocie grożące wykluczeniem 
społecznym, tzw. bezrobocie pokoleniowe; 

� redukcja źródeł finansowania oraz niestabilność 
systemowych rozwiązań organizacyjno-prawnych 
w obszarze ochrony zdrowia; 

� starzenie się społeczeństwa, bez jednoczesnego 
rozwoju systemu i infrastruktury opieki; 

� zjawisko nielegalnego zatrudnienia, szczególnie 
przy sezonowych pracach rolnych. 

Zarządzanie gminą: 

� wzrost zakresu zadań samorządu gminnego przy 
jednoczesnym braku zwiększenia środków; 

� dalszy spadek liczby uczniów grożący zmianami 
organizacyjnymi w instytucjach oświaty; 

� zagrożenie braku ciągłości woli politycznej i 
determinacji w realizowaniu długofalowych 
działań. 
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3. WIZJA I MISJA GMINY BIELINY 

Wizja gminy to jej docelowy stan w przyszłości, możliwy w sytuacji wystąpienia korzystnych 

warunków zewnętrznych oraz osiągnięty dzięki podejmowaniu właściwie ukierunkowanych i 

skutecznych działań. Jest to często idealna koncepcja jednostki samorządu terytorialnego. Wizja 

zawierająca aspiracje obywateli, które inspirują do wspólnego działania władze i mieszkańców. 

Misja określa podstawowe wartości jednostki samorządu terytorialnego i jego zarządu. Wartości te 

pomagają ujednolicić sposoby działania władz i administracji w sprawach kluczowych dla całej 

społeczności. Misja określa kierunek działania gminy, jej rolę i sens istnienia. Realizacja misji gminy 

doprowadzić ma w długim okresie do stanu określonego w jej wizji.  

3.1. WIZJA GMINY BIELINY 

Gmina, która dzięki rozwiniętej infrastrukturze i sprawnemu działaniu 
instytucji publicznych jest przyjazna mieszkańcom, turystom i inwestorom oraz 

rozwija się w sposób zrównoważony. 

3.2. MISJA GMINY BIELINY 

Dbać o jakość życia mieszkańców gminy podnosząc jakość usług publicznych i 
rozwijając infrastrukturę gminną. Wspierać rozwój turystyki i 

przedsiębiorczości poprawiając warunki pracy i wypoczynku na terenie gminy. 

4. ANALIZA CELÓW 

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy stanu gminy określono trzy główne cele strategiczne, 

których realizacja doprowadzić ma do osiągnięcia stanu docelowego przedstawionego w wizji gminy. 

Cele te dotyczą trzech głównych grup interesariuszy rozwoju gminy: przede wszystkim mieszkańców, 

turystów i przedsiębiorców (inwestorów). Wzrost atrakcyjności gminy dla każdej z tych trzech grup 

niesie za sobą pozytywne skutki dla wszystkich pozostałych.   

Wszystkie cele zostały wyznaczone w zgodzie z koncepcją SMART, określającą cechy poprawnie 

zdefiniowanych celów. Nazwa tej metody jest skrótem od pierwszych liter angielskich słów, ponadto 

samo słowo smart oznacza mądry, błyskotliwy.  
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Rysunek 32. Cechy celów zgodnych z koncepcją SMART 

 

Źródło: opracowanie własne. 

4.1. CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE 

Trzy cele strategiczne wyznaczają jedynie ogólny kierunek, w jakim zmierzać będą działania zarządu 

gminy. Aby osiągnąć przyjętą wizję gminy, konieczne jest zaplanowanie i realizacja wyraźnie 

ukierunkowanych działań. Dlatego celom strategicznym przyporządkowano bardziej szczegółowe cele 

operacyjne, które wskazują konieczne obszary koncentracji ograniczonych zasobów gminy. Należy 

również pamiętać o zakresie zadań samorządu gminnego, na który może on przeznaczać środki 

finansowe i kierować wysiłki urzędników. Jest to powodem tego, że część aspektów rozwoju 

lokalnego, jakkolwiek istotnych, to wykraczających poza obszar działań gminy, nie znalazło 

bezpośredniego odbicia w niniejszej analizie celów. Przykładem może być polityka rynku pracy, która 

jest zadaniem samorządu powiatowego. Choć przeciwdziałanie bezrobociu nie znalazło się wśród 

zaproponowanych celów, to realizacja planowanych działań (szczególnie ukierunkowanych na rozwój 

turystyki i atrakcyjności inwestycyjnej) pośrednio przyczyni się do poprawy sytuacji na lokalnym 

rynku pracy. Dzięki temu, przyjęty zestaw celów nie jest „koncertem życzeń”, ale podstawą 

przyszłych, realnych działań. 

Na poniższym schemacie przedstawiono układ trzech celów strategicznych gminy Bieliny na lata 

2014-2020 wraz z przyporządkowanymi im celami operacyjnymi. 

•Simple, czyli proste i konkretne - cele nie mogą być nadmiernie 
rozbudowane lub opisane w niejasny sposob.S

•Measurable, czyli mierzalne - do każdego z celów powinno być możliwe 
wyznaczenie wskaźnika umożliwiającego ocenę stopnia realizacji celu.M

•Acceptable czyli akceptowalne - cele powinny  być jasne i uznane za 
ważne przez społeczność lokalną , pracowników urzędu oraz inne osoby 
zaangażowane w ich realizację.

A

•Realistic, czyli realistyczne - wszystkie z celów powinny być możliwe do 
realizacji przy posiadanych zasobach.R

•Time-bounded, czyli określone w czasie . T
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Rysunek 33. Cele strategiczne i operacyjne gminy Bieliny 

 

Źródło: opracowanie własne. 

4.2. KIERUNKI DZIAŁAŃ 

Cele strategiczne i operacyjne wyznaczają obszary, w których koncentrować się będą środki i wysiłki 

gminy w nadchodzących latach. Poniższy schemat przedstawia kierunki planowanych działań, których 

realizacja przybliży gminę do osiągnięcia zamierzonych celów. Cele operacyjne i przyporządkowane 

im kierunki działań oznaczone są kolorami odpowiadającym celom strategicznym gminy. 

Wzrost atrakcyjności 
gminy Bieliny jako 

miejsca zamieszkania

Rozbudowa infrastruktury 
komunalnej i ochrony 

środowiska

Rozwój sieci komunikacji 
zbiorowej

Poszerzenie oferty instytucji 
oświaty

Poszerzenie oferty opieki 
zdrowotnej

Wzrost atrakcyjności 
gminy Bieliny jako 

miejsca wypoczynku

Rozbudowa infrastruktury 
rekreacyjnej

Rozwój bazy noclegowej
i gastronomicznej

Promocja spójnej oferty 
turystycznej gminy

Wzrost atrakcyjności 
gminy Bieliny jako 

miejsca prowadzenia 
biznesu

Modernizacja infrastruktury 
drogowej

Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych

Rozwój rolnictwa
i przetwórstwa rolno-

spożywczego



46 

Rysunek 34. Kierunki planowanych działań 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

•Budowa oczyszczalni ścieków w Skorzeszycach (inwestycja wspólna z 
gminami Górno i Daleszyce)

•Doprowadzenie sieci kanalizacyjnej do miejscowości w południowej części 
gminy

•Budowa zbiorników retencyjnych (funkcja ekologiczna i rekreacyjna)

•Termomodernizacja budynków instytucji gminnych

•Budowa biogazowni, spalającej odpady z oczyszczalni ścieków

•Wspieranie inwestycji w Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy

Rozbudowa 
infrastruktury 
komunalnej

i ochrony 
środowiska

•Wsparcie rozwoju sieci prywatnych przewoźników na terenie gminy

•Zawarcie umowy z kieleckim MPK

Rozwój sieci 
komunikacji 
zbiorowej

•Poprawa dostępności opieki przedszkolnej (przedłużenie godzin działania 
przedszkoli)

•Pozyskanie środków zewnętrznych i rozwój oferty zajęć pozalekcyjnych dla 
dzieci i młodzieży

Poszerzenie oferty 
instytucji oświaty

•Wsparcie poszerzenia oferty w ośrodku zdrowia o opiekę lekarzy specjalistów
Poszerzenie oferty 
opieki zdrowotnej

•Zagospodarowanie rekreacyjne otoczenia  planowanych zbiorników wodnych

•Wyznaczenie szlaków pieszych, tras rowerowych, narciarskich i konnych

Rozbudowa 
infrastruktury 
rekreacyjnej

•Utworzenie bazy noclegowo-gastronomicznej przy szkole  w Hucie Podłysicy

•Zagospodarowanie centrum wsi pod kątem turystyki i rekreacji (kawiarnie, 
ogródki, ławki, oświetlenie)

Rozwój bazy 
noclegowej i 

gastronomicznej

•Stworzenie kompletnej bazy firm branży turystycznej na stronie internetowej 
Urzędu Gminy

•Promocja gminy na targach i imprezach branżowych

•Promocja gminy jako miejsca wypoczynku w mediach

Promocja spójnej 
oferty turystycznej 

gminy

•Wsparcie budowy drogi ekspresowej S74 i węzłów na terenie gminy

•Modernizacja dróg gminnych i udział w modernizacji dróg powiatowych

•Budowa chodników i oświetlenia przy najbardziej ruchliwych drogach

Modernizacja 
infrastruktury 

drogowej

•Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego całą 
gminę, uwzględniającego wyznaczenie terenów przeznaczonych pod 
inwestycje

•Uzbrojenie techniczne terenów inwestycyjnych

•Promocja gminnych terenów inwestycyjnych

Przygotowanie 
terenów 

inwestycyjnych

•Wspieranie rozwoju gospodarstw ekologicznych

•Wspieranie łączenia się rolników w grupy producenckie

•Wsparcie dla powstania w gminie zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego

Rozwój rolnictwa i 
przetwórstwa rolno-

spożywczego
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4.3. ZGODNOŚĆ CELÓW Z NADRZĘDNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI 

Opracowując powyższy zestaw celów zadbano o ich zgodność z dokumentami strategicznymi 

obowiązującymi na terenie powiatu, województwa i kraju. W świetle możliwości pozyskania 

finansowania zewnętrznego z funduszy europejskich istotna jest również zgodność celów z 

wytycznymi Unii Europejskiej. Na etapie przeprowadzonej analizy celów skonsultowano następujące 

dokumenty strategiczne: 

4.3.1. MIĘDZYNARODOWE DOKUMENTY STRATEGICZNE 

AGENDA 21 

Agenda 21 jest globalnym programem działań, który został uchwalony w czerwcu 1992 na 

Konferencji Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro podczas tzw. Szczytu Ziemi. Dokument określa 

obszary wspólnych działań w kwestii ochrony i kształtowania środowiska zwracając przede wszystkim 

uwagę na ochronę zasobów naturalnych oraz zrównoważony rozwój. 

Agenda 21 składa się z czterech części, poruszających następujące kwestie: 

� zagadnienia społeczne i ekonomiczne, 

� gospodarowanie zasobami naturalnymi Ziemi, 

� wzmocnienie roli głównych grup społecznych, 

� środki wdrażania zaleceń. 

W grudniu 1992 roku została powołana Komisja Zrównoważonego Rozwoju, której zadaniem jest 

monitorowanie przestrzegania postanowień programu.  

EUROPA 2020 – STRATEGIA NA RZECZ INTELIGENTNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU  

Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu to długookresowa strategia rozwoju Unii Europejskiej w obszarze społeczno-

gospodarczym na lata 2010-2020. Dokument zastąpił realizowaną od 2000 r. Strategię Lizbońską. 

Celem strategii Europa 2020 jest współpraca państw członkowskich na rzecz wychodzenia z kryzysu, 

wdrażania reform, które pozwolą na zmaganie się z problemem globalizacji współczesnego świata, 

starzenia się społeczeństwa oraz racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.  

Realizacja strategii wymaga skupienia się na trzech priorytetach: 

� wzrost inteligentny, czyli rozwój opierający się na wiedzy i innowacjach, 

� wzrost zrównoważony, czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie 

korzystającej z zasobów i konkurencyjnej, 

� wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, czyli wspieranie gospodarki charakteryzującej się 

wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i 

terytorialną. 
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Strategia koncentruje się na pięciu dalekosiężnych celach w dziedzinie edukacji, zatrudnienia, 

innowacyjności, klimatu i energii oraz w zakresie walki z ubóstwem. 

4.3.2. KRAJOWE DOKUMENTY STRATEGICZNE 

DŁUGOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU – POLSKA 2030. TRZECIA FALA 

NOWOCZESNOŚCI 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności – jest 

dokumentem, który określa główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-

gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju z uwzględnieniem zasady 

zrównoważonego rozwoju, obejmującym okres co najmniej 15 lat. Dokument został wydany 11 

stycznia 2013 i opiera się na opublikowanym w 2009 roku Raporcie 2030 - Wyzwania Rozwojowe i 

jest uzupełniona o kwestie trwającego w Europie kryzysu finansowego i spowolnienia gospodarczego. 

Głównym celem dokumentu jest wytyczenie i charakterystyka działań skierowanych ku poprawie 

jakości życia Polaków i rozwoju Polski na tle Unii Europejskiej. Założeniem strategii jest 

przezwyciężenie kryzysu finansowego w możliwie najkrótszym czasie oraz wzrost gospodarczy kraju. 

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 jest główną strategią rozwojową kraju obejmującą średni horyzont 

czasowy. Została opublikowana we wrześniu 2012 roku. Stanowi aktualizację Strategii Rozwoju Kraju 

2007-2015. Wyznacza najważniejsze zadania państwa, których realizacja przyczyni się do szybszego i 

bardziej zrównoważonego rozwoju kraju i poprawy jakości życia ludności  poprzez wzmocnienie 

potencjałów gospodarczych, instytucjonalnych i społecznych. Główne działania obejmują trzy 

obszary: sprawne i efektywne państwo, konkurencyjną gospodarkę oraz spójność społeczną i 

gospodarczą.  

KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju jest najważniejszym dokumentem strategicznym 

w kwestii zagospodarowania przestrzennego kraju. Został on stworzony w celu zapewnienia 

efektywnego wykorzystania jego przestrzeni. Dokument zawiera cele i kierunki działań służące 

takiemu planowaniu przestrzennemu, które pozwoli na wzrost społeczno-gospodarczy państwa. Cele 

określone w dokumencie to: 

1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni 

europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury 

systemu osadniczego sprzyjającej spójności.  

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.  

3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez 

rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej.  
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4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej 

jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski.  

5. Zwiększanie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty 

bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających 

zdolności obronne państwa,  

6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.  

UMOWA PARTNERSTWA – PROGRAMOWANIE PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 

Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy europejskich w 

Polsce w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych: Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz 

Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Dokument powstał w oparciu o Założenia Umowy Partnerstwa 2014-

2020, które zostały poddane konsultacjom społecznym i przyjęte przez rząd 15 stycznia 2013 roku. 

Sama umowa została zatwierdzona przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014. 

Umowa Partnerstwa przedstawia m.in.:  

� cele i priorytety interwencji w ujęciu tematycznym i terytorialnym wraz z podstawowymi 

wskaźnikami,  

� opis stopnia uzupełniania się działań finansowanych z Polityki Spójności, Wspólnej Polityki 

Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa,  

� układ programów operacyjnych,  

� zarys systemu finansowania oraz wdrażania.  

KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020: REGIONY, MIASTA, OBSZARY 

WIEJSKIE 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie jest 

średniookresowym dokumentem strategicznym, który określa zasady prowadzenia polityki 

społeczno-gospodarczej kraju w ujęciu wojewódzkim. Dokument wprowadza zmiany w zakresie 

planowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce oraz nakreśla zadania podejmowane przez 

poszczególne resorty. Jednostki terytorialne realizujące politykę regionalną są tu postrzegane jako 

narzędzia służące osiąganiu celów rozwojowych całego kraju. Strategia została przyjęta przez Radę 

Ministrów 13 lipca 2010 roku. 

4.3.3. REGIONALNE DOKUMENTY STRATEGICZNE 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-

2020 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 służy wdrażaniu 

projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest 

elementem realizacji polityki spójności w Polsce. Aktualną wersją dokumentu jest wersja IV wydana 

w marcu 2014 roku. Głównym dążeniem do tego dokumentu jest wsparcie realizacji założeń Unii 

Europejskiej o inteligentnym i zrównoważonym rozwoju, który ma sprzyjać włączeniu społecznemu. 

Dokument wykazuje zgodność z założeniami Umowy Partnerstwa w zagadnieniach związanych ze 
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zwiększeniem konkurencyjności gospodarki oraz poprawą spójności społecznej i terytorialnej, a także 

z pozostałymi dokumentami wyższego szczebla. 

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DO ROKU 2020 

Cele strategiczne, których realizacja przewidziana jest w Strategii Rozwoju Gminy Bieliny na lata 

2014-2020 pozostają zgodne z celami Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 

2020. Szczególną uwagę zwrócono tu na potrzebę modernizacji obiektów infrastruktury transportu 

pasażerskiego, a także konieczność zwiększenia atrakcyjności komunikacji zbiorowej. Ważną kwestią 

zarówno dla Samorządu Województwa, jak i Gminy Bieliny jest rozwój infrastruktury komunikacyjnej. 

Dążenie to ma zostać osiągnięte poprzez rozbudowę dróg wojewódzkich, powiatowych i lokalnych 

oraz dostosowanie ich do obowiązujących standardów jakości. Za jedno z priorytetowych działań 

uznano poprawę jakości życia mieszkańców poprzez wzrost zamożności społeczeństwa oraz 

umożliwienie dostępu do wiedzy i edukacji. Zwrócono również uwagę na rozwój potencjału 

turystycznego całego województwa. W osiągnieciu celu ma pomóc udostępnienie niedostatecznie 

wykorzystywanych do tej pory walorów przyrody oraz rozbudowa bazy turystycznej. 

Pośród celów Strategii Rozwoju Województwa znalazły się również postulaty dotyczące aktywizacji 

rolnictwa i lepszego wykorzystania jego potencjału. Powyższe zamierzenie ma zostać osiągnięte 

poprzez rozwój specjalizacji produkcji oraz poprawę przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych. 

Realizacji wyżej wymienionego celu ma służyć również wspieranie młodych rolników posiadających 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a także wspieranie działalności innowacyjnej oraz badawczo-

rozwojowej na rzecz rolnictwa. 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego służy kształtowaniu 

uporządkowanej przestrzeni województwa. Zawiera on cele i kierunki gospodarowania przestrzenią z 

uwzględnieniem walorów architektonicznych i krajobrazowych, wymagań ochrony środowiska 

przyrodniczego, zdrowia, bezpieczeństwa oraz wymagań ludzi niepełnosprawnych, a także walorów 

ekonomicznych przestrzeni. Przestrzeganie powyższych zaleceń ma skutkować wzrostem 

atrakcyjności i konkurencyjności regionu, ochroną bogatych zasobów środowiska przyrodniczego i 

kulturalnego, czy poprawą efektywności gospodarowania. 

Obecnie obowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego 

jest opublikowany w kwietniu 2002 roku. Kolejny z jest na etapie konsultacji i zostanie opublikowany 

już wkrótce. 

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2012-2020 

Strategia Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego jest dokumentem, który wyznacza cele 

realizacji polityki społecznej zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców. W powyższym 

dokumencie w szczególności zwrócono uwagę na minimalizację problemów wykluczenia społecznego 

poprzez wsparcie osób i rodzin żyjących w ubóstwie oraz rozwój efektywnego systemu wsparcia 

rodzicielstwa zastępczego, a także wyrównanie szans w dostępie do usług społecznych. Ważną 

kwestią jest również działanie na rzecz integracji społecznej i aktywizacji osób niepełnosprawnych. 
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Realizacji powyższego celu ma służyć tworzenie warunków sprzyjających zaradności i samodzielności 

osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na 

rynku pracy. Jednocześnie w rozpatrywanym dokumencie podkreślono konieczność podjęcia działań 

zmierzających ku prowadzeniu efektywnego systemu polityki społecznej poprzez m.in. współpracę 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z instytucjami rynku pracy, czy choćby systematyczne 

diagnozowanie problemów społecznych i planowanie strategiczne w obszarze polityki. 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

Aktualny Program Ochrony Środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego dotyczy okresu od 2011 

do 2015 roku z perspektywą do roku 2019. Dokument podejmuje zagadnienia związane ze strategią 

działań dla poprawy stanu środowiska naturalnego, monitoring realizacji programu oraz aspekty 

finansowe wdrażania programu. Jednym z głównych celów programu jest ochrona zasobów 

naturalnych między innymi poprzez utrzymanie różnorodności siedlisk przyrodniczych i siedlisk 

gatunków, prowadzenie szkoleń i edukacja ekologiczna w zakresie ochrony przyrody i różnorodności 

biologicznej czy przeciwdziałaniu nielegalnej eksploatacji kopalin. Ponadto w rozpatrywanym 

dokumencie zwrócono uwagę na poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. 

Realizacji powyższego celu ma służyć budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych, a 

także rozwój odnawialnych źródeł energii. 

LOKALNE DOKUMENTY STRATEGICZNE 

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KIELECKIEGO DO ROKU 2020 

Powyższy dokument określa cele, priorytety i kierunki działań powiatu do roku 2020. Stanowi on 

punkt odniesienia do tworzenia dokumentów niższego szczebla, takich jak choćby Strategia Rozwoju 

Gminy Bieliny. Jego założenia są zgodne z dokumentami wyższego szczebla, w tym ze Strategią 

Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. 

Do głównych celów Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego należy rozwój zasobów ludzkich i 

instytucjonalnych rozumiany jako dostosowanie oferty edukacyjnej do wymogów rynku pracy, 

podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego, a także zwiększenie dostępności i podniesienie 

jakości usług w sferze ochrony zdrowia. Wśród głównych dążeń do tego dokumentu znalazły się 

również postulaty dotyczące ochrony i racjonalnego wykorzystania środowiska i dóbr kultury.  

Urzeczywistnienie powyższego zamierzenia nastąpić ma m.in. poprzez ochronę i poprawę stanu 

środowiska naturalnego, wykorzystanie dóbr kultury, rozwój turystyki, co wiąże się z tworzeniem i 

modernizacją infrastruktury kulturowej i turystycznej.  Wśród celów tego dokumentu znalazła się 

również potrzeba rozwoju gospodarczego oraz rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej. 

Wcielenie w życie powyższego postulatu ma się odbyć poprzez wielofunkcyjny rozwój obszarów 

wiejskich, zwiększenie i poprawę dostępności komunikacyjnej powiatu, a także podniesienie poziomu 

innowacyjności gospodarki na terenie powiatu. 
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PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KIELECKIEGO – AKTUALIZACJA NA LATA 

2012-2015 W PERSPEKTYWIE DO ROKU 2019 

Obecnie obowiązujący Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kieleckiego to aktualizacja na lata 

2012-2015 w perspektywie do roku 2019. Nadrzędny cel dokumentu został określony jako 

„zapewnienie mieszkańcom jakości życia na wysokim poziomie oraz zrównoważony rozwój powiatu, 

w którym środowisko przyrodnicze i jego ochrona mają znaczący wpływ na przyszły charakter 

obszaru i równocześnie wspierają jego rozwój społeczno-gospodarczy” i jest on zgodny z Programem 

Ochrony Środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego. Realizacja powyższego dążenia ma zostać 

osiągnięta między innymi poprzez kształtowanie nawyków kultury ekologicznej mieszkańców powiatu 

kieleckiego, racjonalizację gospodarowania zasobami wodnymi, czy poprzez zrównoważone 

korzystanie z zasobów kopalin. 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE KIELECKIM NA LATA 

2011-2016 

W powyższej strategii wyznaczono dwa priorytetowe obszary działania: pomoc społeczną oraz 

aktywną integrację osób niepełnosprawnych. Pierwszy obszar dotyczy działań zorientowanych na 

zorganizowanie efektywnego systemu wsparcia nad rodziną i dzieckiem oraz podnoszenie poziomu 

usług i poszerzanie oferty pomocy społecznej. W sferze aktywnej integracji osób niepełnosprawnych 

zwrócono szczególną uwagę na usuwanie barier utrudniających osobom niepełnosprawnym 

integrację społeczną i zawodową. 
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