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1. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego (PRL) 

Plan Rozwoju Lokalnego jest kompleksowym dokumentem określającym projekty niezbędne 

do realizacji na terenie Gminy Bieliny w latach 2004 – 2013.  

 

Dokument został przygotowany między innymi na podstawie Strategii Rozwoju Gminy 

Bieliny i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy oraz opracowań 

planistycznych Starostwa Powiatowego w Kielcach i Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego. 

 

Plan Rozwoju Lokalnego przedstawia sytuację społeczno-gospodarczą Gminy, formułuje 

problemy, zadania i projekty, których realizacja pozwoli osiągnąć oczekiwany poziom 

rozwoju. Jest narzędziem umoŜliwiającym podejmowanie efektywnych decyzji finansowych 

związanych z angaŜowaniem środków własnych gminy jak i ubieganiem się o środki  

ze źródeł zewnętrznych.  

 

Przygotowanie Planu Rozwoju Gminy Bieliny poprzedził proces konsultacji społecznych. 

Projekt był omawiany na posiedzeniach Komisji Rady Gminy oraz podczas Zebrań Wiejskich 

w poszczególnych sołectwach gminy. 

 

2. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza w Gminie Bieliny 

2.1 Informacje ogólne  

Gmina Bieliny leŜy 23 km na wschód od stolicy Województwa Świętokrzyskiego – Kielc,  

u podnóŜa dwóch najwyŜszych szczytów Gór Świętokrzyskich. Ponad 60 % jej powierzchni 

znajduje się w granicach i otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, reszta, część 

południowa to fragment Cisowsko–Orłowińskiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny.  

Gmina ma kształt zwartego, kolistego wieloboku, sąsiaduje z następującymi jednostkami 

administracyjnymi:  

� od południowego-zachodu – Gmina Daleszyce (długość granicy 8,1 km),  

� od północnego-zachodu – Gmina Górno (długość granicy 10,1 km),  

� od północy – Gmina Bodzentyn (długość granicy 7,9 km),  

� od północnego wschodu – Gmina Nowa Słupia (długość granicy 11,6 km),  

� od południowego wschodu – Gmina Łagów (długość granicy 5,9 km).  
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PołoŜenie matematyczne krańców gminy określają następujące współrzędne geograficzne:  

� 50o52'29" - kraniec północny,  

� 50o46'06" - kraniec południowy,  

� 21o02'55" - kraniec wschodni,  

� 20o53'28" - kraniec zachodni.  

Powierzchnia Gminy wynosi 88,09 km2. Obejmuje 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, Porąbki. 

Gminę Bieliny zamieszkuje 10 010 osób. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 114 osób/km2.  

 

2.2 Sfera społeczna  

2.2.1 Ludność  

Na dzień 31 grudnia 2003 roku na terenie gminy zamieszkiwało 10 010osób, a liczba 

gospodarstw domowych wynosiła 1913. W 2003 roku zawarto 95 związków małŜeńskich, 

urodziło się 122 dzieci, a zmarło 88 osób. Ludność w wieku produkcyjnym w Gminie Bieliny 

stanowi około 48 % ogółu mieszkańców. 

Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach (31.12.2003). 

Sołectwo Liczba gospodarstw domowych Liczba mieszkańców 

Belno  88 461 

Bieliny Kapitulne 384 1920 

Bieliny Poduchowne 128 662 

Czaplów - Zofiówka 73 572 

Górki Napękowskie 36 212 

Huta Koszary  45 213 

Huta Nowa 184 1059 

Huta Podłysica  112 624 

Huta Stara  69 389 

Huta Szklana  39 212 

Kakonin 69 379 

Lechów  244 1216 

Makoszyn  160 792 

Napęków  107 592 

Porąbki 135 707 

Ogółem 1873 10010 

 

2.2.2 Rynek pracy  

Największym pracodawcą na terenie gminy jest Urząd Gminy wraz z podległymi jednostkami 

organizacyjnymi (szkoły). Funkcjonuje kilkanaście przedsiębiorstw zatrudniających powyŜej 
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10 osób. Zdecydowana większość stanowią małe firmy rodzinne lub zatrudniające po kilka 

osób. Głównym miejsce pracy mieszkańców są Kielce. Nie występują widoczne ruchy na 

rynku pracy związane z powstawaniem nowych miejsc pracy. Liczba osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy na dzień 31 marca 2004 roku wynosiła 

1095 w tym absolwentów 59. 

Problemy rynku pracy: 

� Fizyczny brak miejsc pracy na terenie Gminy Bieliny.  

� Mała aktywność w powstawaniu nowych miejsc pracy w obszarze pozarolniczej 

działalności gospodarczej. 

� Istniejące zjawisko migracji w poszukiwaniu pracy.  

 

2.2.3 Pomoc społeczna  

Koordynacją pomocy społecznej na terenie Gminy zajmuje się Gminy Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bielinach. W 2003 roku GOPS wydał 1058 decyzji przyznających pomoc 

społeczną. Suma osób z rodzin objętych pomocą to 3569 GOPS prowadzi równieŜ działania 

celem pozyskania pomocy dla mieszkańców z róŜnych organizacji pozarządowych.  

Problemy pomocy społecznej: 

� Niewystarczająca ilość rozwiązań umoŜliwiających trwałą poprawę warunków 

Ŝycia osób korzystających z pomocy. 

� Niewiara, czasami równieŜ niechęć najbiedniejszych osób do zmiany swojej 

sytuacji. 

  

2.2.4 Mieszkalnictwo  

W miejscowości Bieliny zlokalizowane są 2 bloki mieszkalne oraz budynek mieszkalny,  

w którym znajdują się 2 mieszkania będące własnością Gminy Bieliny. Przy budynkach Szkół 

w Porąbkach (1), Hucie Starej (2), Lechowie (2), Belnie (2), Makoszynie (5) i Hucie 

Podłysicy (1) znajdują się mieszkania będące własnością Gminy Bieliny. Na terenie całej 

gminy występuje budownictwo jednorodzinne, zagrodowe lub rekreacyjne.  

Problemy związane z mieszkalnictwem: 

� Zły stan techniczny mieszkań będących własnością Gminy Bieliny. 

� Mała ilość uzbrojonych terenów pod budownictwo jednorodzinne. 
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2.2.5 Edukacja  

Koordynacją działań związanych z systemem edukacji zajmuje się Zespół Obsługi Oświaty. 

W skład systemu edukacji wchodzą następujące jednostki (uczniowie na dzień 15.09.04,  

a w nawiasach w roku szkolnym 2009/2010): 

� Zespół Szkół Samorządowych w Bielinach: 

- Szkoła Podstawowa – 343 (303). 

- Gimnazjum – 559 (420).  

� Szkoła Podstawowa w Lechowie – 121 (140). 

� Szkoła Podstawowa w Makoszynie – 80 (71). 

� Szkoła Podstawowa w Belnie – 112 (100). 

� Szkoła Podstawowa w Porąbkach – 114 (97). 

� Szkoła Podstawowa w Hucie Starej – 83 (53). 

� Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej – 132 (116). 

� Szkoła Podstawowa w Hucie Podłysicy – 80 (63). 

Ogółem liczba uczniów w roku szkolnym 2003/2004 wynosi 1624, w roku szkolnym 

2009/2010 będzie wynosić 1363, czyli o 261 mniej (16 %). 

Problemami związanymi z edukacją są: 

� Zły stan techniczny budynku szkoły podstawowej w Makoszynie, Belnie, 

Lechowie, Hucie Starej, Hucie Podłysicy. 

� Niewykończony budynek szkoły podstawowej w Porąbkach, Hucie Nowej  

i Bielinach. 

� Słabo wyposaŜone pracownie komputerowe w szkołach – mały dostęp do sieci 

internet. 

� Brak sali sportowej przy szkole w Makoszynie, Belnie, Hucie Starej, Hucie 

Podłysicy, Hucie Nowej i Porąbkach. 

� Spadająca liczba uczniów w szkołach. 

 

2.2.6 Kultura  

Na terenie Gminy Bieliny znajduje się kilka obiektów dziedzictwa kulturowego. 

NajwaŜniejszy to Kościół Parafialny w Bielinach zbudowany w latach 1637-1643. Przez teren 

Gmin prowadzi jedyna kołowa droga do Klasztoru na Świętym KrzyŜu (Gmina Nowa 

Słupia). Gmina Bieliny posiada tradycje kulturalne, które obecnie są w małym stopniu 
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kontynuowane. Doprowadzenie do dobrego funkcjonowania kultury wymaga 

przeprowadzenia szeregu czasochłonnych i kosztownych działań.  

Problemy związane z kulturą: 

� Brak koordynacji wydarzeń kulturalnych na terenie gminy. 

� Brak Gminnego Centrum Kultury. 

� Słaba aktywności kulturalna inicjowana oddolnie w poszczególnych sołectwach. 

� Słaba informacji i promocja na temat wydarzeń, obiektów i inicjatyw 

kulturalnych. 

� Nie pełna kontynuacja tradycji kulturalnych związanych z Gminą Bieliny. 

� Zły stan części obiektów materialnych dziedzictwa kulturowego znajdujących się 

na terenie gminy. 

� Niedostateczne wykorzystywanie obiektu dziedzictwa kulturowego, jakim jest 

Klasztoru na Świętym KrzyŜu do prowadzenia działalności kulturalnej oraz 

promocji i rozwoju regionu.  

 

2.2.7 Kultura fizyczna i sport  

Na terenie gminy znajdują się 2 sale sportowe: pełnowymiarowa przy szkole w Bielinach oraz 

mała sala przy szkole w Lechowie. W Bielinach znajduje się równieŜ stadion piłkarski.  

W innych miejscowościach brak jest boisk sportowych lub są one w złym stanie. 

Funkcjonuje Klub Sportowy posiadający druŜynę piłkarską seniorów oraz Uczniowski Klub 

Sportowy posiadający druŜynę piłkarską juniorów. 

Problemy związane z kulturą fizyczną i sportem: 

� Brak sali sportowej przy szkole w Makoszynie, Belnie, Hucie Starej, Hucie 

Podłysicy, Hucie Nowej i Porąbkach. 

� Brak boisk sportowych do piłki noŜnej, siatkówki i koszykówki lub ich zły stan  

w poszczególnych miejscowościach. 

� Brak druŜyn sportowych w innych dyscyplinach niŜ piłka noŜna. 

� Brak wyznaczonych tras rowerowych, narciarskich i konnych. 

� Brak stoku narciarskiego. 
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2.2.8 Społeczeństwo informacyjne  

Postęp techniki informatycznej, telekomunikacyjnej i tzw. multimediów sprawia,  

Ŝe otoczenie, w jakim Ŝyjemy podlega ogromnym zmianom. To nowa rewolucja, która 

przenosi nas do nowego etapu rozwoju cywilizacji: społeczeństwa informacyjnego.  

Na terenie całej gminy jest moŜliwość podłączenia się do stacjonarnej sieci telefonicznej  

(ze względu na ukształtowanie terenu część gospodarstw posiada telefony radiowe). Nie na 

całym obszarze zabudowanym jest zasięg sieci komórkowych. Stały dostęp do sieci internet 

posiada tylko Urząd Gminy (Polak-T). Kompleks rozwiązań informatycznych, sieci 

telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania informacji oraz róŜnorodnych usług składa 

się w jedną całość nazywaną infrastrukturą informacyjną.  

Problemy związane z ze społeczeństwem informacyjnym: 

� Brak stałego dostępu do sieci Internet w poszczególnych miejscowościach. 

� Słabe pokrycie terenu gminy zasięgiem sieci komórkowych. 

� Telefony stacjonarne dostępne drogą radiowa utrudniają korzystanie przez modem 

z Internetu. 

� Niski poziom znajomości obsługi sieci Internet. 

� Brak alternatywnego operatora telekomunikacyjnego. 

� Brak ogólnodostępnych punktów dostępu do szerokopasmowego internetu (poza 

Bielinami).  

 

2.2.9 Bezpieczeństwo  

Na terenie gminy znajduje się 1 posterunek Policji. Funkcjonuje 6 jednostek Ochotniczych 

StraŜy PoŜarnych, w tym 2 w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (Bieliny  

i Lechów).  

Problemy związane z bezpieczeństwem: 

� Stare wiekiem samochody straŜackie będące na wyposaŜeniu OSP. 

� Brak hydrantów przeciwpoŜarowych (brak sieci wodociągowych) w Lechowie, 

Zofiówce, Hucie Szklanej, Hucie Starej, Hucie Nowej (część) i Hucie Koszary. 

� Słabe oświetlenie nocne terenów zabudowanych. 

� Brak właściwych oznaczeń przejść dla pieszych w okolicach szkół na drodze 

krajowej i wojewódzkiej. 
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2.2.10 Aktywność obywatelska  

Na terenie gminy jest zarejestrowanych 12 stowarzyszeń, w tym 6 to Ochotnicze StraŜe 

PoŜarne. Aktywność organizacji jest bardzo zróŜnicowana. Działalność Sołtysów i Rad 

Sołeckich jest róŜna w kaŜdym z sołectw. 

Problemy związane z aktywnością społeczną: 

� Mało inicjatyw oddolnych mieszkańców. 

� Brak działających Wiejskich Kół Gospodyń. 

� Brak młodzieŜowych druŜyn straŜackich. 

� Brak organizacji skupiającej młodzieŜ, przedsiębiorców, czy osoby starsze. 

� Brak grup producenckich. 

� Mała aktywność istniejących organizacji. 

 

2.2.11 Opieka medyczna 

Na terenie gminy działa Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w skład, którego wchodzi 

Ośrodek Zdrowia w Bielinach i Makoszynie.  

Problemy w obszarze opieki medycznej: 

� Mała moŜliwość korzystania z usług rehabilitacji. 

� Zły stan techniczny budynków ośrodków zdrowia. 

� Brak dostępności do usług specjalistycznych w Ośrodkach Zdrowia. 

� Mała ilość działań profilaktycznych w ochronie zdrowia. 

 

2.3 Sfera gospodarcza  

2.3.1 Przedsiębiorczość  

Na koniec 2003 roku w Urzędzie Gminy Bieliny było zarejestrowanych 440 jednoosobowych 

działalności gospodarczych. Na terenie gminy znajduje się siedziba Banku Spółdzielczego 

oraz kilku biur rachunkowych. Inne instytucje otoczenia biznesu mogące wspierać działalność 

przedsiębiorców mają swoją siedzibę w Kielcach. Pozarolnicza działalność gospodarcza  

w zdecydowanej większości prowadzona jest przez małe firmy rodzinne lub zatrudniające po 

kilka osób.  

Problemy w obszarze przedsiębiorczości: 

� Mała liczba instytucji otoczenia biznesu. 

� Bardzo mała liczba uzbrojonych terenów inwestycyjnych będących własnością 

Gminy Bieliny. 
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� Mała aktywność osób młodych oraz osób bezrobotnych w zakresie zakładania  

i prowadzenia własnych działalności gospodarczych. 

� Małe wykorzystywanie połoŜenia gminy do prowadzenia działalności turystycznej. 

� Brak średniego przedsiębiorstwa wspomagającego rozwój mały przedsiębiorstw. 

� Niedostateczna ilość dostępnych systemów wspierania małych przedsiębiorstw 

(preferencyjne poŜyczki, systemy poręczeń kredytowych, doradztwo). 

 

2.3.2 Rolnictwo  

UŜytki rolne stanowią 64 % powierzchni gminy, przy przewaŜającym areale gleb o niskiej 

klasie (V, VI). W gminie jest 1597 gospodarstw, których średnia powierzchnia wynosi  

3,20 ha. Dominującą rośliną uprawną jest truskawka przemysłowa (ok. 1 000 ha) uprawiana 

od blisko 50 lat na plantacjach o powierzchni od 0,20 do 2,0 ha. Uprawia się równieŜ 

szczypior, ziemniaki oraz zboŜa. 

Problemy w obszarze rolnictwa: 

� Mała średnia powierzchnia gospodarstwa. 

� Małe powierzchniowe plantacje truskawek. 

� Brak organizacji rolników – grup producenckich. 

� Mała ilość upraw truskawek pod osłonami. 

 

2.3.3 Turystyka  

Mieszkańcy gminy znajdują zatrudnienie głównie w rolnictwie, brak jest zakładów 

przemysłowych. Dzięki temu gmina jest oazą ciszy i spokoju umoŜliwiająca turystom relaks  

i wypoczynek. Obecnie działa 5 gospodarstw agroturystycznych oraz 1 ośrodek  

wczasowo-rekreacyjny. Przez teren gminy przebiegają szlaki turystyczne: szlak czerwony  

ze Św. Katarzyny do Św. KrzyŜa biegnący południowym skrajem Puszczy Jodłowej i pasma 

Łysogór, szlak niebieski do Nowej Słupi/Łagowa ciągnący się pasmem Bielińskim. Oprócz 

walorów przyrodniczych gmina posiada równieŜ obiekty o walorach kulturowych. 

Największą atrakcją jest Klasztor na Świętym KrzyŜu (Gmina Nowa Słupia). Jedyna droga 

kołowa prowadząca do tej miejscowości wiedzie przez teren Gminy Bieliny.  

Problemy w obszarze turystyki: 

� Zły stan pieszych szlaków turystycznych. 

� Brak wyznaczonych tras rowerowych, narciarskich i konnych. 

� Brak atrakcji rekreacyjnych np. stoku narciarskiego, zbiornika wodnego. 
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� Słaba informacja i promocja turystyczna. 

� Zły stan części obiektów materialnych dziedzictwa kulturowego znajdujących się 

na terenie gminy. 

� Niedostateczne wykorzystywanie obiektu dziedzictwa kulturowego, jakim jest 

Klasztoru na Świętym KrzyŜu do prowadzenia działalności kulturalnej oraz 

promocji i rozwoju regionu.  

� Niedostateczna baza noclegowa i gastronomiczna. 

� Mała ilość usług towarzyszących turystyce dostępnych na terenie gminy np. brak 

wypoŜyczalni rowerów, parkingów, usług transportowych i rozrywkowych. 

 

2.4 Infrastruktura techniczna  

2.4.1 Komunikacja   

Komunikacja odbywa się wzdłuŜ dwóch głównych szlaków komunikacyjnych 

przebiegających przez teren gminy (droga nr 74 i 753). WzdłuŜ obu dróg skupia się znacząca 

część gospodarstw, co umoŜliwia bezproblemowe dotarcie środkami komunikacji publicznej 

do miasta wojewódzkiego – Kielc. Drogi te dzielą Gminę Bieliny na część południową  

i północną.  

Problemy komunikacyjne: 

� Brak sprawnej komunikacji publicznej między częścią południową a północną.  

� Zły stan techniczny części przystanków.  

  

2.4.2 Drogownictwo  

Przez obszar gminy Bieliny przebiegają w układzie wschód-zachód:  

� droga krajowa nr 74 (Piotrków) Sulejów - Kielce - Opatów - Kraśnik (Lublin)  

o znaczeniu międzyregionalnym,  

� droga wojewódzka nr 753 (Kielce) Wola Jachowa - Nowa Słupia (Ostrowiec 

Świętokrzyski) o znaczeniu regionalnym.  

Podstawowy układ sieci drogowej uzupełnia: 

� 25 dróg gminnych (33 km, w tym ok. 6 km o dobrej nawierzchni bitumicznej), 

� 9 dróg powiatowych (41 km, w tym ok. 10 km o dobrej nawierzchni bitumicznej). 

� Drogi mające status dojazdowych do pól, przy których równieŜ wybudowane są 

gospodarstwa domowe.  
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Problemy związane z drogownictwem są: 

� Zły stan nawierzchni drogi wojewódzkiej. 

� Niski udział dróg powiatowych i gminnych o dobrej nawierzchni bitumicznej  

w stosunku do długości ogółem dróg. 

� Brak oddzielenie pasa jezdnego od ciągów pieszych (brak chodników) wzdłuŜ 

drogi krajowej. 

� Zła jakość chodników w miejscowości Bieliny oraz brak oddzielenie pasa 

jezdnego od ciągów pieszych w Hucie Nowej i Hucie Koszary (brak chodników) 

wzdłuŜ drogi wojewódzkiej. 

� Brak oddzielenie pasa jezdnego od ciągów pieszych (brak chodników) wzdłuŜ 

odcinków dróg powiatowych Huta Nowa – Huta Szklana i Bieliny – Zofiówka. 

� Brak oznaczenia tras rowerowych na drogach. 

� Ok. 100 gospodarstw zlokalizowanych przy drogach mających status dojazdowych 

do pól, kilkaset metrów od drogi mającej status, co najmniej gminnej.  

� Teren zabudowany oraz piesze ciągi komunikacyjne nie są wystarczająco 

oświetlone. 

� Niewystarczający system odwodnienia dróg powiatowych, gminy i dojazdowych 

do pól. 

 

2.4.3 Gospodarka odpadami stałymi  

Koordynacja gospodarką odpadami zajmuje się jednostka budŜetowa – Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Bielinach oraz pracownik merytoryczny Urzędu Gminy.  

Od kwietnia 2004 roku wdraŜany jest system zagospodarowania i segregacji odpadów stały  

u źródła. KaŜde gospodarstwo domowe otrzymuje nieodpłatnie przy podpisaniu umowy 

właściwie opisane, róŜnokolorowe worki. Przeznaczone są na odpady róŜne, makulaturę, 

szkło bezbarwne i butelki plastikowe. Odpady róŜne są odbierane raz w miesiącu, a odpady 

posegregowane raz na trzy miesiące. Koszt miesięczny wynosi 4,50 zł od gospodarstwa. 

Odbiorem odpadów zajmuje się przedsiębiorstwo wyłonione w przetargu. 

Problemy w obszarze zagospodarowania odpadów: 

� Niska świadomość mieszkańców na temat potrzeby segregowania odpadów. 

� DuŜa liczba dzikich wysypisk. 

� Spalanie wszystkich moŜliwych odpadów w piecach. 

� Brak czystości miejsc publicznych.  

 



Plan Rozwoju Gminy Bieliny 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  14 z 45 

2.4.4 Sieć wodociągowa  

Administracją sieci wodociągowej zajmuje się jednostka budŜetowa – Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Bielinach.  

Długość istniejącej sieci wodociągowej wynosi 58 km, z czego 11 km wymaga wymiany ze 

względu na zły stan techniczny (sieć skorodowana z końca lat 70-tych). Liczba gospodarstw 

podłączonych do sieci wodociągowej wynosi 1149, co stanowi 60 % ogółu gospodarstw. 

Funkcjonują 2 stacje uzdatniania wody przy studniach w Bielinach i Belnie. Dodatkowa woda 

zakupywana jest z Gminy Górno (ujęcie w Krajnie). Zgodnie z opracowanym Studium 

wykonalności sieci wodociągowej, po wykonaniu stosownych inwestycji (zamknięcie 

pierścieniowe sieci) zasoby wody w studniach w Bielinach i Belnie wystarczą na potrzeby 

całej gminy.  

Problemy związane z siecią wodociągową: 

� Brak moŜliwości podłączenia się do sieci wodociągowej ponad połowy 

gospodarstw domowych.  

� Fizyczny brak wody nadającej się do spoŜycia w sołectwie Huta Szklana, Huta 

Stara, Huta Nowa, Huta Koszary i części Lechowa. 

� Częste awarie na starych sieciach wodociągowych. 

       

2.4.5 Sieć kanalizacyjna  

Administracją sieci kanalizacyjnej zajmuje się jednostka budŜetowa – Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Bielinach.  

Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej wynosi 22 km. Liczba gospodarstw podłączonych do 

sieci kanalizacyjnej wynosi 245, co stanowi 13 % ogółu gospodarstw. Funkcjonuje 

1 oczyszczalnia ścieków w Bielinach oraz oczyszczalnie ścieków przy szkołach. W trakcie 

opracowania jest Studium wykonalności sieci kanalizacyjnych, na podstawie, którego 

zostanie podjęta decyzja o zasadach budowy sieci kanalizacyjnej w części południowej 

gminy. W miejscowościach, w których istnieje sieć wodociągowa, a brak jest kanalizacyjnej 

istniej znaczący problem właściwego zagospodarowywania odpadów ciekłych. 

Problemy związane z siecią kanalizacyjną: 

� Brak moŜliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej prawie 90 % gospodarstw 

domowych.  

� Stara i nieekonomiczna technologia oczyszczania ścieków na oczyszczalni.  
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2.4.6 Energetyka   

Na terenie całej Gminy Bieliny (na obszarze przeznaczonym pod budownictwo) istnieje 

moŜliwość podłączenia się do sieci elektrycznej. W przypadku kilu stacji transformatorowych 

występują znaczące spadki napięcia.  

Budynki uŜyteczności publicznej ogrzewane są węglem. Tylko Szkoła Podstawowa  

w Porąbkach i Hucie Nowej ogrzewana jest olejem opałowym. Przez teren gminy nie 

przebiega Ŝadna sieć gazociągowa. Nie istnieje sieć cieplna. 

Problemy w obszarze elektroenergetycznym: 

� Niestabilne napięcie w kilku stacjach transformatorowych. 

� Nie ekologiczny systemy ogrzewania węglowego w budynkach, których 

właścicielem jest Gmina Bieliny. 

 

2.5 Finanse   

Roczne dochody budŜetu kształtują się na poziomie 11 mln zł (nie licząc dotacji). Ze względu 

na duŜe potrzeby inwestycyjne gminy dochody są niŜsze od wydatków, co powoduje 

stopniowy wzrost poziomu zadłuŜenia gminy. Na koniec 2003 roku wynosił on 20 %. 

Ubieganie się przez gminę o pozyskanie środków ze źródeł pozabudŜetowych wiąŜe się  

z potrzeba zabezpieczenia tzw. udziału własnego gminy. Rocznie gmina ma moŜliwość 

wygospodarowania 1 250 000 zł ze środków własnych. Korzystanie z funduszy strukturalny  

Unii Europejskiej wymaga wyłoŜenie niezbędnych środków, a następnie otrzymuje się zwrot 

ich części.  

Problemy w obszarze finansów gminy: 

� Bardzo niski (200 zł) tzw. wskaźnik „g”, czyli dochód własny na 1 mieszkańca. 

� 62 % wydatków bieŜących budŜetu to wydatki na oświatę i wychowanie. 

� Spadek poziomu subwencji oświatowej. 

� Tylko 1 250 000 zł rocznie na inwestycje. 

 

2.6 Gmina na tle otoczenia  

Gmina Bieliny współtworzy Powiat Kielecki, co daje moŜliwość stałej obserwacji  

i porównywania do najlepszych gmin w województwie. Ze względu na bliskość  

Gór Świętokrzyskich i Klasztoru na Świętym KrzyŜu gmina stanowi atrakcyjny teren do 

osiedlania się. W tym celu niezbędne jest zaproponowanie właściwej oferty. 
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Problemy wynikające z porównania Gminy Bieliny do innych gmin: 

� Brak bezpośredniego sąsiedztwa miasta Kielce. 

� Przedostatnie miejsce w powiecie kieleckim pod względem zwodociągowania. 

� 13 miejsce w powiecie kieleckim (19 gmin) pod względem skanalizowania. 

� Mała ilość terenów inwestycyjnych będących w posiadaniu gminy.  

� DuŜa sieć szkół podstawowych. 

� Mała całościowa identyfikacja i promocja gminy. 

 

3 Gmina Bieliny w 2013 roku 

3.1 Wizja rozwoju  

Wizja, to krótki opis oczekiwanego stanu w określonym okresie. Wizja rozwoju Gminy 

Bieliny to opis stanu poszczególnych sektorów w gminie w 2013 roku. 

1. Sfera społeczna. 

Mieszkańcy Gminy Bieliny korzystają z poŜądanych i świadczonych na najwyŜszym 

poziomie usług publicznych. 

2. Sfera gospodarcza 

Dochody uzyskiwane przez Mieszkańców Gminy Bieliny z produkcji rolniczej, 

działalności na rzecz turystów oraz prowadzonych przedsiębiorstw pozwalają na 

godne Ŝycie. 

3. Infrastruktura techniczna 

KaŜdy Mieszkaniec Gminy Bieliny ma moŜliwość podłączenia się do sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej, dojechania do swojego domu dobrą drogą oraz 

mieszkania w uporządkowanej i czystej okolicy.  

4. Finanse 

Długofalowe zarządzanie i planowanie finansowe wspiera rozwój Gminy Bieliny 

poprzez pozyskiwanie przez nią środków ze źródeł zewnętrznych, przy jednoczesnym 

zachowaniu bezpiecznego, dopuszczonego przepisami prawa poziomu zadłuŜenia. 

5. Gmina na tle otoczenia 

Gmina Bieliny przykładem dobrego zarządzania, którego efektem jest wzrost liczby 

mieszkańców, turystów i miejsc pracy.  
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WIZJA GMINY W ROKU 2013 

Mieszkańcy Gminy Bieliny są w pełni zadowoleni z mieszkania na jej 

terenie, a osoby odwiedzające Gminę Bieliny polecają ją  

jako wartą do zobaczenia  

oraz jako atrakcyjne miejsce do osiedlenia się i inwestowania. 

 

Cele załoŜone na 2013 będzie moŜna osiągnąć poprzez: 

� tworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju mikroprzedsiębiorstw, 

� wzrost atrakcyjności gminy dla inwestorów lokalnych i inwestorów zewnętrznych, 

� aktywizację lokalnej społeczności, 

� wzrost kreatywności w zakresie poszukiwania pozarolniczych źródeł utrzymania, 

� tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej poprzez stworzenie 

mieszkańcom moŜliwości na podjęcie działań w celu rozgałęzienia i urozmaicenie 

produkcji, aby straty poniesione w jednej móc zrekompensować zyskami osiągniętymi 

w innej branŜy, 

� wzrost mobilności zawodowej mieszkańców, 

� budowę infrastruktury technicznej, 

� przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej, 

� rozwój społeczeństwa informacyjnego, 

� wzrost poziomu inwestycji lokalnych, 

� wyzwolenie lokalnego potencjału przedsiębiorczości i zaangaŜowanie mieszkańców 

jako szansa przezwycięŜenia trudności ekonomicznych, 

� realizowanie polityki równych szans – czyli uwzględnienie w procesie realizacji 

poszczególnych projektów interesu grup społecznych znajdujących się w trudniejszej 

sytuacji:  

- osób niepełnosprawnych (np. łamanie barier architektonicznych podczas 

inwestycji w zakresie modernizacji dróg), 

- kobiet (poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy – np. poprzez rozwój 

agroturystyki, samozatrudnienie poprzez stworzenie bazy do rozwoju turystyki  

z wykorzystanie walorów przyrodniczych),  

- korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (aktywizacja grupy bezrobotnych 

przy pracach inwestycyjnych, tworzenie nowych miejsc pracy). 
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3.2 Priorytety rozwoju   

Na podstawie analizy stanu istniejącego oraz wizji Gminy Bieliny w 2013 roku dla 

kaŜdego obszaru został określony priorytet.  

Priorytet Lp. Obszar 
2004 – 2006 2007 – 2013 

1 
Sfera 
społeczna 

Zwiększenie poziom jakości 
świadczonych usług 

publicznych 

Rozszerzenie rodzajów 
świadczonych usług przy 
zachowaniu wysokiej ich 

jakości 

2 
Sfera 
gospodarcza 

Pobudzenie aktywności 
gospodarczej i zwiększenie 

dochodów Mieszańców 
uzyskiwanych z produkcji 

rolniczej oraz działalności na 
rzecz turystów 

Pobudzenie aktywności 
gospodarczej i zwiększenie 

dochodów Mieszańców 
uzyskiwanych z prowadzenia 

własnej działalności  

3 
Infrastruktura 
techniczna 

Stworzenie moŜliwości 
podłączenia się kaŜdego 
gospodarstwa do sieci 

wodociągowej, dojazdu do 
swojego domu dobrą drogą oraz 

zagospodarowanie odpadów 
stałych 

Stworzenie moŜliwości 
podłączenia się kaŜdego 
gospodarstwa do sieci 

kanalizacyjnej, dojazdu do 
swojego domu dobrą drogą oraz 

zagospodarowanie odpadów 
stałych 

4 Finanse 

Pozyskiwanie środków ze 
źródeł zewnętrznych, przy 
jednoczesnym zachowaniu 

bezpiecznego, dopuszczonego 
przepisami prawa poziomu 
zadłuŜenia i konsekwentnej 

realizacji załoŜonego 
Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego i Finansowego. 

Pozyskiwanie środków ze 
źródeł zewnętrznych, przy 
jednoczesnym zachowaniu 

bezpiecznego, dopuszczonego 
przepisami prawa poziomu 
zadłuŜenia i konsekwentnej 

realizacji załoŜonego 
Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego i Finansowego. 

5 
Gmina na tle 
otoczenia 

WdroŜenie procedur 
zapewniających efektywny 

rozwój instytucjonalny Gminy 
Bieliny skutkujący wzrostem 

liczby mieszkańców, turystów i 
miejsc pracy.  

Stały wzrost liczby 
mieszkańców, turystów i miejsc 

pracy. 
 
 

 
Priorytety na lata 2007 – 2013 zostaną zweryfikowane po analizie efektów osiągniętych  

w latach 2004 – 2006, a przed rozpoczęciem prac nad budŜetem Gminy Bieliny na rok 2007. 
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4 Zadania wynikające ze zidentyfikowanych problemów  

4.1 Sfera społeczna  

W sferze społecznej Gminy Bieliny zostały zidentyfikowane poniŜsze problemy. Na ich 

podstawie zostały wypracowane zadania do realizacji. Realizacja zadań pozwoli osiągnąć 

załoŜone cele.  

Lp. Problem Zadanie 

1 
Fizyczny brak miejsc pracy na terenie 

Gminy Bieliny. 
Wspieranie i promowanie przedsiębiorców 

tworzących nowe miejsca pracy.  

2 
Mała aktywność w powstawaniu nowych 
miejsc pracy w obszarze pozarolniczej 

działalności gospodarczej. 

 Pobudzanie i inicjowanie aktywności 
gospodarczej, wspieranie i promowanie 

aktywnych postaw.  

3 
Brak ogólnodostępnych punktów dostępu 

do szerokopasmowego internetu (poza 
Bielinami). 

 Powstanie w kaŜdym sołectwie 1 
ogólnodostępnego punktu z 

szerokopasmowym dostępem do internetu.  

4 
Istniejące zjawisko migracji w 

poszukiwaniu pracy. 

Oferowanie pomocy z poszukiwaniu pracy w 
okolicy. Nawiązywanie kontaktu z osobami, 

które wyjechały celem zachęcenia ich do 
działania na rzecz gminy oraz przemyślenia 

moŜliwości powrotu i rozpoczęcia 
działalności w gminie. 

5 

Niewystarczająca ilość rozwiązań 
umoŜliwiających trwałą poprawę 

warunków Ŝycia osób korzystających z 
pomocy. 

 WdraŜanie długofalowych rozwiązań 
poprawiających trwale warunki Ŝycia osób 

najbiedniejszych.  

6 
Niewiara, czasami równieŜ niechęć 

najbiedniejszych osób do zmiany swojej 
sytuacji. 

Prezentowanie dobrych przykładów oraz 
pomoc w ich wdraŜaniu. 

7 
Zły stan techniczny mieszkań będących 

własnością Gminy Bieliny. 

 Wyremontowanie mieszkań po 
przeprowadzeniu analizy aktualnego stanu 

technicznego, niezbędnych prac 
budowlanych oraz rentowności i potrzeby 

ich utrzymywania. 

8 
Mała ilość uzbrojonych terenów pod 

budownictwo jednorodzinne. 

Opracowanie Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy uwzględniającego 
potrzeby budownictwa jednorodzinnego.   

9 

Zły stan techniczny budynku szkoły 
podstawowej w Makoszynie, Belnie, 

Lechowie, Hucie Starej, Hucie 
Podłysicy. 

 Wyremontowanie budynków po 
przeprowadzeniu analizy aktualnego stanu 

technicznego, niezbędnych prac 
budowlanych oraz rentowności i potrzeby 

ich utrzymywania. 

10 
Niewykończony budynek szkoły 

podstawowej w Porąbkach, Hucie Nowej 
i Bielinach. 

  Wykończenie budynków po 
przeprowadzeniu analizy niezbędnych prac 
budowlanych oraz rentowności i potrzeby 

ich wykańczania. 
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11 
Słabo wyposaŜone pracownie 

komputerowe w szkołach – mały dostęp 
do sieci internet. 

 DoposaŜenie pracownik komputerowych w 
szkołach i podłączenie szerokopasmowego 

dostępem do internetu. 

12 
Mała moŜliwość korzystania z usług 

rehabilitacji. 

Uruchomienie usług rehabilitacyjnych 
zgodnie oczekiwaniami osób 

potrzebujących.  

13 
Zły stan techniczny budynków ośrodków 

zdrowia. 
 Remont i dobudowa budynku ośrodka 

zdrowia w Bielinach i Makoszynie. 

14 
Brak dostępności do usług 

specjalistycznych w Ośrodkach Zdrowia. 

 Uruchomienie usług specjalistycznych 
zgodnie oczekiwaniami osób 

potrzebujących.  

15 
Mała ilość działań profilaktycznych w 

ochronie zdrowia. 
WdroŜenie programu profilaktyki w 

ochronie zdrowia. 

16 
Brak sali sportowej przy szkole w 

Makoszynie, Belnie, Hucie Starej, Hucie 
Podłysicy, Hucie Nowej i Porąbkach. 

Budowa sali sportowej przy szkole w 
Makoszynie, Belnie, Hucie Starej, Hucie 

Podłysicy, Hucie Nowej i Porąbkach. 

17 Spadająca liczba uczniów w szkołach. 
 Promocja Gminy Bieliny jako atrakcyjnego 

miejsca do zamieszkania. 

18 
Brak koordynacji wydarzeń kulturalnych 

na terenie gminy. 
 Powołanie w Urzędzie Gminy osoby 
odpowiedzialnej za sprawy kultury. 

19 Brak Gminnego Centrum Kultury. 

 Powołanie jednostki organizacyjnej Urzędu 
Gminy: „Gminnego Centrum Kultury” z 
siedzibą w budynku „Pod Skałką” oraz 

wyznaczenie konkretnych zadań do 
realizacji.  

20 
Słaba aktywności kulturalna inicjowana 
oddolnie w poszczególnych sołectwach. 

Podejmowanie i promowanie istniejących 
oddolnych inicjatyw, kultywowanie tradycji.  

21 
Słaba informacji i promocja na temat 

wydarzeń, obiektów i inicjatyw 
kulturalnych. 

 WdroŜenie programu informacji i promocji 
na temat wydarzeń, obiektów i inicjatyw 
kulturalnych z terenu gminy jak i spoza. 

22 
Nie pełna kontynuacja tradycji 

kulturalnych związanych z Gminą 
Bieliny. 

 Odrodzenie zapomnianych tradycji 
kulturalnych i ich kultywowanie. 

23 
Zły stan części obiektów materialnych 
dziedzictwa kulturowego znajdujących 

się na terenie gminy. 

 Wyremontowanie obiektów materialnych 
dziedzictwa kulturowego znajdujących się na 

terenie gminy. 

24 

Niedostateczne wykorzystywanie obiektu 
dziedzictwa kulturowego, jakim jest 

Klasztoru na Świętym KrzyŜu do 
prowadzenia działalności kulturalnej 

oraz promocji i rozwoju regionu. 

WdroŜenie programu działalności kulturalnej 
oraz promocji i rozwoju regionu opartego na 
obiekcie dziedzictwa kulturowego, jakim jest 

Klasztor na Świętym KrzyŜu. 

25 
Brak boisk sportowych do piłki noŜnej, 
siatkówki i koszykówki lub ich zły stan 

w poszczególnych miejscowościach 

Budowa boisk sportowych do piłki noŜnej, 
siatkówki i koszykówki w kaŜdym sołectwie.  

26 
Brak druŜyn sportowych w innych 

dyscyplinach niŜ piłka noŜna. 

Inicjowanie powstawania druŜyn sportowych 
w innych dyscyplinach niŜ piłka noŜna przy 

istniejących klubach sportowych oraz 
wspieranie nowopowstających klubów. 
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27 
Brak wyznaczonych tras rowerowych, 

narciarskich i konnych. 

 Wyznaczenie i promocja tras rowerowych, 
narciarskich i konnych na terenie Gminy 

Bieliny we współpracy z gminami 
ościennymi. 

28 Brak stoku narciarskiego. 
Zidentyfikowanie atrakcyjnych miejsc pod 
budowę stoku narciarskiego i ich promocja.  

29 
Brak stałego dostępu do sieci Internet w 

poszczególnych miejscowościach. 

Stworzenie dla kaŜdego gospodarstwa 
moŜliwości do podłączenie 

szerokopasmowego dostępem do internetu.  

30 
Słabe pokrycie terenu gminy zasięgiem 

sieci komórkowych. 

Inicjowanie pokrycie terenu gminy 
zasięgiem sieci komórkowych przez 
operatorów telefonii komórkowej. 

31 
Telefony stacjonarne dostępne drogą 
radiowa utrudniają korzystanie przez 

modem z Internetu. 

Inicjowanie pokrycie terenu gminy przez 
operatorów telefonii stacjonarnej 

naziemnymi liniami telefonicznymi.  

32 
Niski poziom znajomości obsługi sieci 

Internet. 

 Prowadzenie dla mieszkańców w systemie 
ciągłym szkoleń w zakresie obsługi 

internetu. 

33 
Brak alternatywnego operatora 

telekomunikacyjnego. 
Inicjowanie pokrycie terenu gminy przez 
innych operatorów telefonii stacjonarnej.  

34 
Stare wiekiem samochody straŜackie 

będące na wyposaŜeniu OSP. 

WyposaŜenie jednostki OSP w Bielinach, 
Lechowie, Belnie i Hucie Nowej w 

sprawniejszy i ekonomiczniejszy samochód 
straŜacki.  

35 

Brak hydrantów przeciwpoŜarowych 
(brak sieci wodociągowych) w 

Lechowie, Zofiówce, Hucie Szklanej, 
Hucie Starej, Hucie Nowej (część) i 

Hucie Koszary. 

Budowa sieci wodociągowych w Lechowie, 
Zofiówce, Hucie Szklanej, Hucie Starej, 

Hucie Nowej (część) i Hucie Koszary wraz z 
hydrantami przeciwpoŜarowymi. 

36 
Słabe oświetlenie nocne terenów 

zabudowanych. 

 Budowa brakującego oświetlenia miejsc 
publicznych oraz wzdłuŜ dróg publicznych 

na terenach zabudowanych.  

37 
Brak właściwych oznaczeń przejść dla 
pieszych w okolicach szkół na drodze 

krajowej i wojewódzkiej. 

Budowa oznaczeń przejść dla pieszych w 
okolicach szkół na drodze krajowej i 

wojewódzkiej. 

38 Mało inicjatyw oddolnych mieszkańców. 
Podejmowanie i promowanie istniejących 

oddolnych inicjatyw.   

39 
Brak działających Wiejskich Kół 

Gospodyń. 
 Inicjowanie powołania Kół Gospodyń 

Wiejskich. 

40 Brak młodzieŜowych druŜyn straŜackich. 
 Inicjowanie powołania młodzieŜowych 

druŜyn straŜackich przy istniejących 
jednostkach OSP.  

41 
Brak organizacji skupiającej młodzieŜ, 

przedsiębiorców, czy osoby starsze. 

 Inicjowanie powołania organizacji 
skupiających młodzieŜ, przedsiębiorców, 

osoby starsze. 

42 Brak grup producenckich.  Inicjowanie powołania grup producenckich. 

43 Mała aktywność istniejących organizacji. 
 Pobudzanie, wspieranie i promowanie 
aktywności istniejących organizacji.  
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4.2 Sfera gospodarcza 

W sferze gospodarczej Gminy Bieliny zostały zidentyfikowane poniŜsze problemy. Na ich 

podstawie zostały wypracowane zadania do realizacji. Realizacja zadań pozwoli osiągnąć 

załoŜone cele.  

Lp. Problem Zadanie 

1 Mała liczba instytucji otoczenia biznesu. 
Inicjowanie powstawania oraz wspieranie i 

promowanie istniejących instytucji otoczenia 
biznesu. 

2 
Bardzo mała liczba uzbrojonych terenów 

inwestycyjnych będących własnością 
Gminy Bieliny. 

Uzbrojenie będących w posiadaniu gminy 
terenów inwestycyjnych.  

3 

Mała aktywność osób młodych oraz osób 
bezrobotnych w zakresie zakładania i 
prowadzenia własnych działalności 

gospodarczych. 

Wspieranie i promowanie osób młodych 
oraz osób bezrobotnych prowadzących 

własną działalności gospodarczą. 

4 
Małe wykorzystywanie połoŜenia gminy 

do prowadzenia działalności 
turystycznej. 

Inicjowanie powstawania oraz wspieranie i 
promowanie istniejących działalności w 

obszarze turystyki. 

5 
Brak średniego przedsiębiorstwa 
wspomagającego rozwój mały 

przedsiębiorstw. 

Promocja oferty terenów inwestycyjnych 
będących w posiadaniu gminy oraz 

programu wspierania przedsiębiorczości w 
celu przyciągnięcia inwestora, który 

rozpocznie działalność gospodarczą (średniej 
wielkości ok. 50 miejsc pracy). 

6 

Niedostateczna ilość dostępnych 
systemów wspierania małych 

przedsiębiorstw (preferencyjne poŜyczki, 
systemy poręczeń kredytowych, 

doradztwo). 

Inicjowanie powstawania oraz wspieranie i 
promowanie istniejących systemów 
wspierania małych przedsiębiorstw. 

7 
Mała średnia powierzchnia 

gospodarstwa. 
Wspieranie i promowanie łączenia się 

gospodarstw. 

8 
Małe powierzchniowe plantacje 

truskawek. 

Inicjowanie, wspieranie i promowanie 
zwiększania powierzchni plantacji 

truskawek. 

9 
Brak organizacji rolników – grup 

producenckich. 
 Inicjowanie powołania grup producenckich. 

10 
Mała ilość upraw truskawek pod 

osłonami. 

Inicjowanie, wspieranie i promowanie 
zwiększania powierzchni upraw truskawek 

pod osłonami. 

11 Zły stan pieszych szlaków turystycznych. 

Wyznaczenie pieszych szlaków 
turystycznych umoŜliwiających przejście 

częścią południową, środkową oraz północną 
Gminy Bieliny i pomiędzy tymi częściami 
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oraz dotarcie na Święty KrzyŜ.  

12 
Brak wyznaczonych tras rowerowych, 

narciarskich i konnych. 

Wyznaczenie turystycznych tras 
rowerowych, narciarskich i konnych 
umoŜliwiających przejazd częścią 

południową, środkową oraz północną Gminy 
Bieliny i pomiędzy tymi częściami oraz 

dotarcie na Święty KrzyŜ. 

13 
Brak atrakcji rekreacyjnych np. stoku 

narciarskiego, zbiornika wodnego. 

Inicjowanie, wspieranie i promowanie 
budowy atrakcji turystycznych, zwłaszcza 

stoków narciarskich i zbiorników wodnych.  

14 Słaba informacja i promocja turystyczna. 
Powołanie punktu informacji i promocji 

turystycznej w Bielinach i Hucie Szklanej. 

15 
Zły stan części obiektów materialnych 
dziedzictwa kulturowego znajdujących 

się na terenie gminy. 

 Wyremontowanie obiektów materialnych 
dziedzictwa kulturowego znajdujących się na 

terenie gminy. 

16 

Niedostateczne wykorzystywanie obiektu 
dziedzictwa kulturowego, jakim jest 

Klasztoru na Świętym KrzyŜu do 
prowadzenia działalności kulturalnej 

oraz promocji i rozwoju regionu. 

WdroŜenie programu działalności kulturalnej 
oraz promocji i rozwoju regionu opartego na 
obiekcie dziedzictwa kulturowego, jakim jest 

Klasztor na Świętym KrzyŜu. 

17 
Niedostateczna baza noclegowa i 

gastronomiczna. 

Inicjowanie, wspieranie i promowanie 
budowy bazy noclegowej i gastronomicznej. 

Dostosowanie obiektów będących w 
posiadaniu Gminy Bieliny pod potrzeby 

bazy noclegowej i gastronomicznej (szkoła 
w Hucie Starej, Hucie Nowej, Hucie 
Podłysicy, Chałupa w Kakoninie).  

18 

Mała ilość usług towarzyszących 
turystyce dostępnych na terenie gminy 

np. brak wypoŜyczalni rowerów, 
parkingów, usług transportowych i 

rozrywkowych. 

Inicjowanie, wspieranie i promowanie 
świadczenia usług towarzyszących turystyce 

(np. wypoŜyczalnie rowerów, parkingi, 
usługi transportowe i rozrywkowych). 

 

4.3 Infrastruktura techniczna  

W sferze infrastruktury technicznej Gminy Bieliny zostały zidentyfikowane poniŜsze 

problemy. Na ich podstawie zostały wypracowane zadania do realizacji. Realizacja zadań 

pozwoli osiągnąć załoŜone cele.  

Lp. Problem Zadanie 

1 
Brak sprawnej komunikacji publicznej 
między częścią południową a północną. 

 

Inicjowanie, wspieranie i promowanie 
świadczenia usług transportowych pomiędzy 

częścią południowa i północną Gminy 
Bieliny. 

2 Zły stan techniczny części przystanków. 
Remont przystanków oraz 

zagospodarowanie terenu przyległego 
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zgodnie z charakterem regionu. 

3 Zły stan nawierzchni drogi wojewódzkiej. 
Remont całej nawierzchni drogi 

wojewódzkiej, odbudowa rowów oraz 
chodników. 

4 

Mała długość dróg powiatowych i 
gminnych o dobrej nawierzchni 

bitumicznej w stosunku do długości 
ogółem dróg. 

Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze 
powiatowej: Czaplów - Huta Nowa, Huta 
Nowa - Święty KrzyŜ, Bieliny – Makoszyn, 
Porąbki –Kakonin - Bieliny Podlesie, Bieliny 
– Napęków, Leszczyny - Krajno - Porąbki – 
Bieliny, Daleszyce – Napęków, Makoszyn - 
Huta Nowa, Bartoszowiny – Lechów. 
 
Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze 
gminnej: Bieliny Kapitulne ul. Graniczna, 
Bieliny Poduchowne ul. śeromskiego, Huta 
Nowa - Dworskie - Huta Podłysica, Bieliny 
Poduchowne - Huta Nowa, 
Zofiówka przez wieś, Lechów – Jaźwiny, 
Czaplów ul. Brzozowa i ul. Sosnowa, Huta 
Stara - Wymysłów - Huta Koszary, Huta 
Szklana – Bartoszowiny, Bieliny Kapitulne 
ul. Stawowa, Bieliny Kapitulne ul. 
Starowiejska, Górki Napękowskie – 
Skorzeszyce, Makoszyn Zamłynie przez 
wieś, Lechów – Orłowiny, Napęków przez 
wieś, Makoszyn Boskowiny, Lechów – 
Barany, Makoszyn – Podskały, Huta Nowa - 
Folwark, Lechów – Poddębina, Bieliny - 
Czaplów – Lechów, Skorzeszyce - Bieliny 

5 
Brak oddzielenie pasa jezdnego od 
ciągów pieszych (brak chodników) 

wzdłuŜ drogi krajowej. 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuŜ 
drogi krajowej na odcinku Napęków – Belno 

– Makoszyn – Lechów. 

6 

Zła jakość chodników w miejscowości 
Bieliny oraz brak oddzielenie pasa 

jezdnego od ciągów pieszych w Hucie 
Nowej i Hucie Koszary (brak chodników) 

wzdłuŜ drogi wojewódzkiej. 

Remont istniejącego chodnika wzdłuŜ drogi 
wojewódzkiej w miejscowości Bieliny oraz 
budowa ciągu pieszego na odcinku Bieliny – 
Huta Nowa – Huta Koszary. Budowa ciągu 
rowerowego wzdłuŜ drogi wojewódzkiej na 

odcinku Bieliny – Huta Nowa – Huta 
Koszary.  

7 

Brak oddzielenie pasa jezdnego od 
ciągów pieszych (brak chodników) 

wzdłuŜ odcinków dróg powiatowych 
Huta Nowa – Huta Szklana i Bieliny – 

Zofiówka. 

Budowa ciągu pieszego wzdłuŜ drogi 
powiatowej Huta Nowa – Huta Szklana i 

Bieliny – Zofiówka. 

8 
Brak oznaczenia tras rowerowych na 

drogach. 
Oznaczenie tras rowerowych wzdłuŜ dróg 

gminnych i powiatowych. 

9 Ok. 100 gospodarstw zlokalizowanych Przeprowadzenie remontu umoŜliwiającego 
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przy drogach mających status 
dojazdowych do pól, kilkaset metrów od 

drogi mającej status, co najmniej 
gminnej. 

przejazd do gospodarstw drogami mającymi 
status dojazdowych do pól.  

10 
Teren zabudowany oraz piesze ciągi 
komunikacyjne nie są wystarczająco 

oświetlone. 

Budowa brakującego oświetlenia miejsc 
publicznych oraz wzdłuŜ dróg publicznych 

na terenach zabudowanych. 

11 
Niewystarczający system odwodnienia 

dróg powiatowych, gminy i dojazdowych 
do pól. 

Budowa brakującego systemu odwodnienia 
dróg powiatowych, gminy i dojazdowych do 

pól. 

12 
Niska świadomość mieszkańców na temat 

potrzeby segregowania odpadów. 
Prowadzenie kampanii edukacyjnej na temat 

potrzeby segregowania odpadów.  

13 DuŜa liczba dzikich wysypisk. Likwidacja wszystkich dzikich wysypisk. 

14 
Spalanie wszystkich moŜliwych odpadów 

w piecach. 
Prowadzenie kampanii edukacyjnej na temat 
szkodliwości spalania odpadów w piecach.  

15 Brak czystości miejsc publicznych. 
Sprzątanie miejsc publicznych, właściwe 

rozmieszczenie koszy na śmieci. 

16 
Brak moŜliwości podłączenia się do sieci 

wodociągowej ponad połowy 
gospodarstw domowych. 

Budowa sieci wodociągowych w Hucie 
Szklanej, Hucie Starej, Hucie Nowej, Hucie 
Koszary, Lechowie, Zofiówce i Bielinach. 

17 

Fizyczny brak wody nadającej się do 
spoŜycia w sołectwie Huta Szklana, Huta 
Stara, Huta Nowa, Huta Koszary i części 

Lechowa. 

Budowa sieci wodociągowych w Hucie 
Szklanej, Hucie Starej, Hucie Nowej, Hucie 

Koszary i Lechowie. 

18 
Częste awarie na starych sieciach 

wodociągowych. 
Wymiana starych rur sieci wodociągowej w 

Bielinach i Porąbkach.  

19 
Brak moŜliwości podłączenia się do sieci 
kanalizacyjnej prawie 90 % gospodarstw 

domowych. 

Budowa sieci kanalizacyjnej w Bielinach, 
Hucie Szklanej, Hucie Starej, Hucie 

Podłysicy, Hucie Nowej, Hucie Koszary, 
Porąbkach, Kakoninie, Górkach 

Napękowskich, Napękowie, Belnie, 
Makoszynie, Lechowie i Zofiówce. 

20 
Stara i nieekonomiczna technologia 

oczyszczania ścieków na oczyszczalni. 
Remont oczyszczalni ścieków w Bielinach.  

21 
Niestabilne napięcie w kilku stacjach 

transformatorowych. 

Inicjowanie prac konserwatorskich zakładu 
energetycznego celem ustabilizowania 

napięcia w stacjach transformatorowych.  

22 
Nie ekologiczny systemy ogrzewania 

węglowego w budynkach, których 
właścicielem jest Gmina Bieliny. 

Wymiana systemów grzewczych w 
budynkach, których właścicielem jest Gmina 

Bieliny na ekologiczne. 
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4.4 Finanse  

 

W sferze finansów Gminy Bieliny zostały zidentyfikowane poniŜsze problemy. Na ich 

podstawie zostały wypracowane zadania do realizacji. Realizacja zadań pozwoli osiągnąć 

załoŜone cele.  

Lp. Problem Zadanie 

1 
Bardzo niski (200 zł) tzw. wskaźnik „g”, 
czyli dochód własny na 1 mieszkańca. 

Prowadzenie działań zwiększających 
długofalowo dochody własne gminy oraz 

zmniejszających wydatki bieŜące. 

2 
62 % wydatków bieŜących budŜetu to 

wydatki na oświatę i wychowanie. 

Stała analiza moŜliwości zmniejszenia 
poziomu wydatków przy jednoczesny 

wzroście poziomu kształcenia. 

3 Spadek poziomu subwencji oświatowej. 
Dostosowanie wydatków na oświatę i 
wychowanie do wielkości subwencji 

oświatowej.  

4 Tylko 1 250 000 zł rocznie na inwestycje. 

Prowadzenie działań optymalizujących 
wydatki bieŜące celem wykorzystania ich na 

inwestycje: roczne przetargi na zakupy 
wspólnie z podległymi jednostkami, 
korzystanie z usług zewnętrznych. 
WdroŜenie partnerstwa publiczno-

prywatnego. 
 

4.5 Gmina na tle otoczenia  

Problemy wynikające z porównania Gminy Bieliny do innych gmin. Na ich podstawie zostały 

wypracowane zadania do realizacji. Realizacja zadań pozwoli osiągnąć załoŜone cele.  

Lp. Problem Zadanie 

1 
Brak bezpośredniego sąsiedztwa miasta 

Kielce. 

Prowadzenie działań umoŜliwiających 
konkurowanie na równi z gminami 

przyległymi do Kielc. 

 
Przedostatnie miejsce w powiecie pod 

względem zwodociągowania. 
Zwodociągowanie całego terenu gminy. 

 
Jedno z ostatnich miejsc pod względem 

skanalizowania.  
Skanalizowanie całego terenu gminy. 

 
Mała ilość terenów inwestycyjnych 

będących w posiadaniu gminy. 
Właściwe przygotowanie posiadanych oraz 

pozyskanie nowych terenów inwestycyjnych.  

 DuŜa sieć szkół podstawowych. 
Przeprowadzenie analizy sieć szkół 

podstawowych. 

 
Mała całościowa identyfikacja i promocja 

gminy. 
WdroŜenie systemu całościowej 
identyfikacji i promocji gminy.  



Plan Rozwoju Gminy Bieliny 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  27 z 45 

 

5.0 Lista zadań  

Przedstawione poniŜej listy zadań zostały opracowane na podstawie zidentyfikowanych 

problemów i z uwzględnieniem moŜliwości finansowych gminy. Przy opracowaniu listy 

zostały załoŜone następujące warunki: 

� Gmina Bieliny uzyska w danym roku dotację na realizację zadań średnio w wysokości 

80 %. 

� Wskaźnik poziomu zadłuŜenie w projektach budŜetu na kolejne lata będzie zbliŜony 

do zgodnych z prawem 60 % dochodów. Korekta będzie następować po 

rozstrzygnięciu przetargów. 

� Okres spłaty zaciąganych kredytów jest co najmniej dziesięcioletni. 

� W przypadku niezrealizowania zadania w danym roku zostaje ono przesunięte na 

następny rok. 

� W ciągu roku budŜetowego zakłada się moŜliwość zaciągania kredytów 

krótkoterminowych w celu zachowania płynności finansowej. 

 

Kolejność realizacji projektów w poszczególnych latach została ustalona z uwzględnieniem 

moŜliwości spełnienia przez projekt n/w kryteriów: 

a. kryteria formalne projektu 

• moŜliwość złoŜenia kompletnego wniosku z kompletem załączników (spełnienie 

warunków formalnych) 

• właściwa wartość projektu  

• moŜliwość uzyskania dofinansowania  

b. kryteria merytoryczne i techniczne projektu 

• trwałość projektu (sposób zarządzania projektu po jego wykonaniu przez okres 5 

lat) 

• wpływ projektu na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej 

obszaru objętego projektem oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia 

• wskaźniki osiągnięcia celów projektu 

• moŜliwość realizacji we wskazanym okresie  

• wskaźniki ekonomiczne i finansowe 

• wpływ na politykę ochrony środowiska 

• wpływ na politykę równych szans 
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c. oczekiwane rezultaty projektu 

• stworzenie warunków do rozwoju drobnej przedsiębiorczości w rejonie projektu 

• polepszenie warunków komunikacji dla mieszkańców w obszarze projektów 

• zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji po wykonaniu inwestycji 

• poprawa stanu środowiska naturalnego. 

 

5.1 Okres realizacji 2004-2006  

Lista zadań do realizacji w roku 2004. 

Lp. Projekt Miejsce 

1 
Budowa nawierzchni bitumicznej oraz ciągu rowerowo-pieszego wzdłuŜ drogi 
wojewódzkiej w miejscowości Bieliny. 

Bieliny 

2 
Budowa nawierzchni bitumicznej oraz ciągu rowerowo-pieszego wzdłuŜ drogi 
wojewódzkiej w miejscowości Huta Koszary. 

Huta Koszary 

3 
Budowa nawierzchni bitumicznej oraz ciągu rowerowo-pieszego wzdłuŜ drogi 
wojewódzkiej w miejscowości Huta Nowa. 

Huta Nowa 

4 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Bieliny Kapitulne ul. Graniczna. Bieliny 
5 Budowa Szkoły Podstawowej Porąbki 
6 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Huta Szklana – ŚPN Huta Szklana 

7 
Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Czaplów ul. Brzozowa i ul. 
Sosnowa. 

Czaplów-
Zofiówka 

8 
Budowa brakującego oświetlenia miejsc publicznych oraz wzdłuŜ dróg publicznych na 
terenach zabudowanych (zadanie kilkuletnie). 

gmina 

9 Wymiana starych rur sieci wodociągowej w Bielinach (zadanie kilkuletnie). Bieliny 
10 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuŜ drogi krajowej na odcinku Belno - Napęków. Napęków 

11 
Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej: Porąbki – Kakonin - Bieliny 
Podlesie (zadanie kilkuletnie). 

gmina 

12 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Bieliny Poduchowne - Huta Nowa. Huta Nowa 

13 
Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej: Czaplów - Huta Nowa (zadanie 
kilkuletnie). 

gmina 

14 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Lechów – Jaźwiny. Lechów 

15 
Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Bieliny Poduchowne ul. 
śeromskiego. 

Bieliny 

16 
Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Huta Stara - Wymysłów - Huta 
Koszary. 

Huta Stara 

17 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Górki Napękowskie – Skorzeszyce. 
Górki 
Napękowskie 

18 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Zofiówka przez wieś. 
Czaplów-
Zofiówka 

19 
Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Huta Nowa - Dworskie - Huta 
Podłysica. 

Huta Nowa 

20 Budowa sieci wodociągowej w Makoszynie II. Makoszyn 
21 Budowa sieci wodociągowej w Lechowie I. Lechów 
22 Budowa sieci wodociągowej w Hucie Nowej. Huta Nowa 
23 Budowa sieci wodociągowej w Lechowie II. Lechów 
24 Budowa sieci kanalizacyjnej w Bielinach Kapitulnych Bieliny 
25 Budowa brakującego systemu odwodnienia dróg powiatowych (zadanie kilkuletnie). gmina 
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Lista zadań do realizacji w roku 2005. 

Lp. Projekt Miejsce 

1 
Budowa oznaczeń przejść dla pieszych w okolicach szkół na drodze krajowej i 
wojewódzkiej (zadanie kilkuletnie). 

gmina 

2 
Remont przystanków oraz zagospodarowanie terenu przyległego zgodnie z charakterem 
regionu. 

gmina 

3 
Przeprowadzenie remontu umoŜliwiającego przejazd do gospodarstw drogami mającymi 
status dojazdowych do pól (zadanie kilkuletnie). 

gmina 

4 
DoposaŜenie pracownik komputerowych w szkołach i podłączenie szerokopasmowego 
dostępem do internetu (zadanie kilkuletnie). 

gmina 

5 
Budowa brakującego systemu odwodnienia dróg gminy i dojazdowych do pól (zadanie 
kilkuletnie). 

gmina 

6 
Utworzenie w kaŜdym sołectwie świetlicy, miejsca spotkań i aktywności (zadanie 
kilkuletnie). 

gmina 

7 
Wyznaczenie pieszych szlaków turystycznych umoŜliwiających przejście częścią 
południową, środkową oraz północną Gminy Bieliny i pomiędzy tymi częściami oraz 
dotarcie na Święty KrzyŜ. 

gmina 

8 
Wyremontowanie budynków szkół po przeprowadzeniu analizy aktualnego stanu 
technicznego, niezbędnych prac budowlanych oraz rentowności i potrzeby ich 
utrzymywania. 

gmina 

9 
Wyremontowanie mieszkań będących własnością Gminy Bieliny po przeprowadzeniu 
analizy aktualnego stanu technicznego, niezbędnych prac budowlanych oraz rentowności 
i potrzeby ich utrzymywania. 

gmina 

10 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Bieliny Kapitulne ul. Stawowa. Bieliny 

11 
Utworzenie przy szkole w Hucie Podłysicy lub Hucie Starej bazy noclegowej i 
gastronomicznej. 

gmina 

12 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Napęków przez wieś. Napęków 

13 
Budowa boisk sportowych do piłki noŜnej, siatkówki i koszykówki oraz placu zabaw dla 
dzieci w kaŜdym sołectwie oraz 2 kortów do tenisa, mini pola golfowego itp. (zadanie 
kilkuletnie).  

gmina 

14 
WyposaŜenie jednostki OSP w Bielinach, Lechowie, Belnie i Hucie Nowej w 
sprawniejszy i ekonomiczniejszy samochód straŜacki (zadanie kilkuletnie).  

gmina 

15 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Bieliny Kapitulne ul. Starowiejska. Bieliny 

16 
Wyznaczenie turystycznych tras rowerowych, narciarskich i konnych umoŜliwiających 
przejazd częścią południową, środkową oraz północną Gminy Bieliny i pomiędzy tymi 
częściami oraz dotarcie na Święty KrzyŜ. 

gmina 

17 
Zagospodarowanie centrum miejscowości Bieliny wraz z otwarciem działalności 
Gminnego Ośrodka Kultury 

gmina 

18 Zagospodarowanie terenu przy Chałupie w Kakoninie.  gmina 
19 Zagospodarowanie terenu wejścia do ŚPN w Hucie Szklanej gmina 
20 Budowa sieci wodociągowej w Hucie Koszary. Huta Koszary 
21 Budowa sieci kanalizacyjnej w Hucie Starej. Huta Stara 
22 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Makoszyn Zamłynie przez wieś. Makoszyn 
23 Budowa sieci wodociągowej w Hucie Szklanej. Huta Szklana 
24 Budowa sieci wodociągowej w Hucie Starej. Huta Stara 
25 Remont i dobudowa budynku ośrodka zdrowia w Bielinach. gmina 
26 Budowa sieci kanalizacyjnej w Hucie Szklanej. Huta Szklana 

27 
Budowa nawierzchni bitumicznej wraz z ciągiem rowerowo-pieszym na drodze 
powiatowej: Huta Nowa - Święty KrzyŜ. 

gmina 

28 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Huta Szklana – Bartoszowiny. Huta Szklana 
29 Budowa sieci kanalizacyjnej w Hucie Podłysicy. Huta 
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Podłysica 

Lista zadań do realizacji w roku 2006. 

Lp. Projekt Miejsce 

1 Budowa sieci wodociągowej w Bielinach (tranzyt)  gmina 

2 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Makoszyn – Podskały. Makoszyn 

3 
Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej: Bieliny – Makoszyn wraz z 
ciągiem rowerowo-pieszym na odcinku Bieliny - Zofiówka. 

gmina 

4 Budowa sieci wodociągowej w Zofiówce. 
Czaplów-
Zofiówka 

5 Budowa sieci kanalizacyjnej w Hucie Koszary. Huta Koszary 

6 Budowa sieci kanalizacyjnej w Hucie Nowej. Huta Nowa 

7 Remont oczyszczalni ścieków w Bielinach. gmina 

 

5.2 Okres realizacji 2007-2013  

Lista zadań do realizacji w roku 2007. 

Lp. Projekt Miejsce 

1 
Wymiana systemów grzewczych w budynkach, których właścicielem jest Gmina Bieliny 
na ekologiczne. 

gmina 

2 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuŜ drogi krajowej w miejscowości Lechów. Lechów 

3 
 

Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Lechów – Orłowiny. Lechów 

 

Lista zadań do realizacji w roku 2008. 

Lp. Projekt Miejsce 

1 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Lechów – Barany. Lechów 

2 Wymiana starych rur sieci wodociągowej w Porąbkach. Porąbki 

3 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Lechów – Poddębina. Lechów 

4 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej: Bieliny – Napęków. gmina 

5 Budowa sieci kanalizacyjnej w Porąbkach. Porąbki 
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Lista zadań do realizacji w roku 2009. 

Lp. Projekt Miejsce 

1 
Powstanie w kaŜdym sołectwie 1 ogólnodostępnego punktu z szerokopasmowym 
dostępem do internetu.  

gmina 

2 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Huta Nowa - Folwark. Huta Nowa 

3 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Makoszyn Boskowiny. Makoszyn 

4 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej: Krajno - Porąbki – Bieliny. gmina 

5 Remont i dobudowa budynku ośrodka zdrowia w Makoszynie. gmina 

6 Budowa sieci kanalizacyjnej w Kakoninie. Kakonin 

 

Lista zadań do realizacji w roku 2010. 

Lp. Projekt Miejsce 

1 Budowa sieci kanalizacyjnej w Zofiówce. 
Czaplów-
Zofiówka 

 

Lista zadań do realizacji w roku 2011. 

Lp. Projekt Miejsce 

1 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej: Makoszyn - Huta Nowa. gmina 

2 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuŜ drogi krajowej w miejscowości Makoszyn. Makoszyn 

 

Lista zadań do realizacji w roku 2012. 

Lp. Projekt Miejsce 

1 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej: Daleszyce – Napęków. gmina 

2 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej: Bartoszowiny – Lechów. Lechów 

3 Budowa sieci kanalizacyjnej w Bielinach Podlesie Bieliny 

4 Budowa sieci kanalizacyjnej w Makoszynie. Makoszyn 

5 Budowa oczyszczalni ścieków w Napękowie. gmina 

6 Budowa sieci kanalizacyjnej w Lechowie.  Lechów 
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Lista zadań do realizacji w roku 2013. 

Lp. Projekt Miejsce 

1 Budowa sieci kanalizacyjnej w Belnie. Belno 

2 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Skorzeszyce - Bieliny. Bieliny 

3 Budowa sieci kanalizacyjnej w Górkach Napękowskich. 
Górki 
Napękowskie 

4 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Bieliny - Czaplów – Lechów. Lechów 

5 Budowa sieci kanalizacyjnej w Napękowie. Napęków 

 

5.3 Plan Rozwoju Sołectw Gminy Bieliny  

5.3.1. Plan rozwoju wspólny dla kilku sołectw.  

Realizacja poniŜszych zadań przyczyni się do rozwoju, co najmniej dwóch sołectw. 

Lp. Projekt Miejsce 

1 Budowa brakującego oświetlenia miejsc publicznych oraz wzdłuŜ dróg publicznych 
na terenach zabudowanych 

 180 000 

2 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej: Porąbki – Kakonin - 
Bieliny Podlesie 

 350 000 

3 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej: Czaplów - Huta Nowa  447 000 
4 Budowa brakującego systemu odwodnienia dróg powiatowych  60 000 
5 Budowa oznaczeń przejść dla pieszych w okolicach szkół na drodze krajowej i 

wojewódzkiej 
 200 000 

6 Remont przystanków oraz zagospodarowanie terenu przyległego zgodnie z 
charakterem regionu 

 30 000 

7 Przeprowadzenie remontu umoŜliwiającego przejazd do gospodarstw drogami 
mającymi status dojazdowych do pól 

 120 000 

8 DoposaŜenie pracownik komputerowych w szkołach i podłączenie 
szerokopasmowego dostępem do internetu 

 160 000 

9 Budowa brakującego systemu odwodnienia dróg gminy i dojazdowych do pól  40 000 
10 Utworzenie w kaŜdym sołectwie świetlicy, miejsca spotkań i aktywności 200 000 
11 Wyznaczenie pieszych szlaków turystycznych umoŜliwiających przejście częścią 

południową, środkową oraz północną Gminy Bieliny i pomiędzy tymi częściami 
oraz dotarcie na Święty KrzyŜ 

 150 000 

12 Wyremontowanie budynków szkół po przeprowadzeniu analizy aktualnego stanu 
technicznego, niezbędnych prac budowlanych oraz rentowności i potrzeby ich 
utrzymywania 

 400 000 

13 Wyremontowanie mieszkań będących własnością Gminy Bieliny po 
przeprowadzeniu analizy aktualnego stanu technicznego, niezbędnych prac 
budowlanych oraz rentowności i potrzeby ich utrzymywania 

 80 000 

14 Utworzenie przy szkole w Hucie Podłysicy lub Hucie Starej bazy noclegowej i 
gastronomicznej 

 120 000 

15 Budowa boisk sportowych do piłki noŜnej, siatkówki i koszykówki oraz placu 
zabaw dla dzieci w kaŜdym sołectwie oraz 2 kortów do tenisa, mini pola golfowego 
itp. 

  280 000 

16 WyposaŜenie jednostki OSP w Bielinach, Lechowie, Belnie i Hucie Nowej w 
sprawniejszy i ekonomiczniejszy samochód straŜacki 

  120 000 

17 Wyznaczenie turystycznych tras rowerowych, narciarskich i konnych 
umoŜliwiających przejazd częścią południową, środkową oraz północną Gminy 

 400 000 
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Bieliny i pomiędzy tymi częściami oraz dotarcie na Święty KrzyŜ 
18 Zagospodarowanie centrum miejscowości Bieliny wraz z otwarciem działalności 

Gminnego Ośrodka Kultury  
400 000 

19 Zagospodarowanie terenu przy Chałupie w Kakoninie   300 000 
20 Zagospodarowanie terenu wejścia do ŚPN w Hucie Szklanej  400 000 
21 Remont i dobudowa budynku ośrodka zdrowia w Bielinach  1 400 000 
22 Budowa nawierzchni bitumicznej wraz z ciągiem rowerowo-pieszym na drodze 

powiatowej: Huta Nowa - Święty KrzyŜ 
 1 100 000 

23 Budowa sieci wodociągowej w Bielinach (tranzyt)   350 000 
24 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej: Bieliny – Makoszyn wraz 

z ciągiem rowerowo-pieszym na odcinku Bieliny - Zofiówka 
 850 000 

25 Remont oczyszczalni ścieków w Bielinach  1 800 000 
26 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej: Bieliny – Napęków  537 000 
27 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej: Daleszyce – Napęków  226 000 
28 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej: Krajno – Porąbki – Bieliny  542 000 
29 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej: Makoszyn - Huta Nowa  366 000 
30 Budowa oczyszczalni ścieków w Napękowie  6 000 000 
31 Powstanie w kaŜdym sołectwie 1 ogólnodostępnego punktu z szerokopasmowym 

dostępem do internetu 
  100 000 

32 Remont i dobudowa budynku ośrodka zdrowia w Makoszynie  600 000 
33 Wymiana systemów grzewczych w budynkach, których właścicielem jest Gmina 

Bieliny na ekologiczne 
 150 000 

 

5.3.2. Belno 

Lp. Zadanie Wartość 

1 Budowa sieci kanalizacyjnej w Belnie. 2 000 000 

 

5.3.3. Bieliny Kapitulne i Bieliny Poduchowne 

Lp. Zadanie Wartość 

1 Budowa nawierzchni bitumicznej oraz ciągu rowerowo-pieszego wzdłuŜ drogi 
wojewódzkiej w miejscowości Bieliny.  

1 800 000 

2 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Bieliny Kapitulne ul. 
Graniczna. 

15 000 

3 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Bieliny Poduchowne ul. 
śeromskiego. 

489 596 

4 Wymiana starych rur sieci wodociągowej w Bielinach. 750 000 

5 Budowa sieci kanalizacyjnej w Bielinach Kapitulnych 3 600 000 

6 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Bieliny Kapitulne ul. 
Stawowa. 

108 400 

7 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Bieliny Kapitulne ul. 
Starowiejska. 

193 600 

8 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Skorzeszyce - Bieliny. 200 000 

9 Budowa sieci kanalizacyjnej w Bielinach Podlesie 1 200 000 

   

5.3.4. Czaplów – Zofiówka 

Lp. Zadanie Wartość 

1 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Czaplów ul. Brzozowa i ul. 294 600 
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Sosnowa. 

2 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Zofiówka przez wieś. 527 454 

3 Budowa sieci wodociągowej w Zofiówce. 680 000 

4 Budowa sieci kanalizacyjnej w Zofiówce. 1 100 000 

 

5.3.5. Górki Napękowskie 

Lp. Zadanie Wartość 

1 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Górki Napękowskie – 
Skorzeszyce. 

1 250 000 

2 Budowa sieci kanalizacyjnej w Górkach Napękowskich. 2 000 000 

  

5.3.6. Huta Koszary  

Lp. Zadanie Wartość 

1 Budowa nawierzchni bitumicznej oraz ciągu rowerowo-pieszego wzdłuŜ drogi 
wojewódzkiej w miejscowości Huta Koszary. 

1 350 000 

2 Budowa sieci wodociągowej w Hucie Koszary. 425 000 

3 Budowa sieci kanalizacyjnej w Hucie Koszary. 1 200 000 

 

5.3.7. Huta Nowa 

Lp. Zadanie Wartość 

1 Budowa nawierzchni bitumicznej oraz ciągu rowerowo-pieszego wzdłuŜ drogi 
wojewódzkiej w miejscowości Huta Nowa. 

1 350 000 

2 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Bieliny Poduchowne - Huta 
Nowa. 

180 000 

3 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Huta Nowa - Dworskie - Huta 
Podłysica. 

815 000 

 

4 Budowa sieci wodociągowej w Hucie Nowej. 1 905 881 

5 Budowa sieci kanalizacyjnej w Hucie Nowej. 2 900 000 

6 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Huta Nowa - Folwark. 49 800 

 

5.3.8. Huta Podłysica  

Lp. Zadanie Wartość 

1 Budowa sieci kanalizacyjnej w Hucie Podłysicy.  3 200 000 

 

5.3.9. Huta Stara  

Lp. Zadanie Wartość 

1 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Huta Stara - Wymysłów - 
Huta Koszary.  

802 500 

2 Budowa sieci kanalizacyjnej w Hucie Starej. 1 000 000 
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3 Budowa sieci wodociągowej w Hucie Starej. 615 000 

  

5.3.10. Huta Szklana  

Lp. Zadanie Wartość 

1 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Huta Szklana – ŚPN 214 000 

2 Budowa sieci wodociągowej w Hucie Szklanej. 1 080 000 

3 Budowa sieci kanalizacyjnej w Hucie Szklanej. 1 400 000 

4 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Huta Szklana – Bartoszowiny. 909 500 

  

5.3.11. Kakonin 

Lp. Zadanie Wartość 

1 Budowa sieci kanalizacyjnej w Kakoninie.  2 500 000 

 

5.3.12. Lechów 

Lp. Zadanie Wartość 

1 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Lechów – Jaźwiny. 370 000 

2 Budowa sieci wodociągowej w Lechowie I. 907 328 

3 Budowa sieci wodociągowej w Lechowie II. 2 678 969 

4 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Lechów – Orłowiny. 280 000 

5 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuŜ drogi krajowej w miejscowości Lechów. 300 000 

6 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Bieliny - Czaplów – Lechów. 511 000 

7 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Lechów – Barany. 48 000 

8 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Lechów – Poddębina. 330 000 

9 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej: Bartoszowiny – Lechów. 378 000 

10 Budowa sieci kanalizacyjnej w Lechowie.   6 400 000 

  

5.3.13. Makoszyn  

Lp. Zadanie Wartość 

1 Budowa sieci wodociągowej w Makoszynie II. 972 581 

2 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Makoszyn Zamłynie przez 
wieś. 

509 000 

3 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Makoszyn – Podskały. 83 000 

4 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuŜ drogi krajowej w miejscowości 
Makoszyn. 

225 000 

5 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Makoszyn Boskowiny.  403 000 

6 Budowa sieci kanalizacyjnej w Makoszynie.  4 000 000 
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5.3.14. Napęków  

Lp. Zadanie Wartość 

1 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuŜ drogi krajowej na odcinku Belno - 
Napęków.  

340 000 

2 Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Napęków przez wieś.  130 000 

3 Budowa sieci kanalizacyjnej w Napękowie.  1 800 000 

 

5.3.15. Porąbki 

Lp. Zadanie Wartość 

1 Budowa Szkoły Podstawowej 170 000 

2 Budowa sieci kanalizacyjnej w Porąbkach.  3 500 000 

3 Wymiana starych rur sieci wodociągowej w Porąbkach. 300 000 

 

5.4 Zadania „nie inwestycyjne” 

Zestawienie zadań „nie inwestycyjnych”, których realizacja powinna się odbywać na bieŜąco.  

1 Inicjowanie pokrycie terenu gminy przez innych operatorów telefonii stacjonarnej.  

2 Inicjowanie pokrycie terenu gminy przez operatorów telefonii stacjonarnej naziemnymi liniami 
telefonicznymi.  

3 Inicjowanie pokrycie terenu gminy zasięgiem sieci komórkowych przez operatorów telefonii 
komórkowej. 

4 Inicjowanie powołania grup producenckich. 

5 Inicjowanie powołania Kół Gospodyń Wiejskich. 

6 Inicjowanie powołania młodzieŜowych druŜyn straŜackich przy istniejących jednostkach OSP.  

7 Inicjowanie powołania organizacji skupiających młodzieŜ, przedsiębiorców, osoby starsze. 

8 Inicjowanie powstawania druŜyn sportowych w innych dyscyplinach niŜ piłka noŜna przy istniejących 
klubach sportowych oraz wspieranie nowopowstających klubów. 

9 Inicjowanie powstawania oraz wspieranie i promowanie istniejących działalności w obszarze turystyki. 

10 Inicjowanie powstawania oraz wspieranie i promowanie istniejących instytucji otoczenia biznesu. 

11 Inicjowanie powstawania oraz wspieranie i promowanie istniejących systemów wspierania małych 
przedsiębiorstw. 

12 Inicjowanie prac konserwatorskich zakładu energetycznego celem ustabilizowania napięcia w stacjach 
transformatorowych.  

13 Inicjowanie, wspieranie i promowanie budowy atrakcji turystycznych, zwłaszcza stoków narciarskich i 
zbiorników wodnych.  

14 Inicjowanie, wspieranie i promowanie budowy bazy noclegowej i gastronomicznej.  

15 Inicjowanie, wspieranie i promowanie świadczenia usług towarzyszących turystyce (np. wypoŜyczalnie 
rowerów, parkingi, usługi transportowe i rozrywkowych). 

16 Inicjowanie, wspieranie i promowanie świadczenia usług transportowych pomiędzy częścią południowa 
i północną Gminy Bieliny. 

17 Inicjowanie, wspieranie i promowanie zwiększania powierzchni plantacji truskawek, zwłaszcza pod 
osłonami. 

18 Odrodzenie zapomnianych tradycji kulturalnych i ich kultywowanie. 

19 Oferowanie pomocy z poszukiwaniu pracy w okolicy. Nawiązywanie kontaktu z osobami, które 
wyjechały celem zachęcenia ich do działania na rzecz gminy oraz przemyślenia moŜliwości powrotu i 
rozpoczęcia działalności w gminie. 
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20 Opracowanie Planu Zagospodarowanie Przestrzennego uwzględniającego potrzeby budownictwa 
jednorodzinnego.   

21 Pobudzanie i inicjowanie aktywności gospodarczej, wspieranie i promowanie aktywnych postaw.  

22 Pobudzanie, wspieranie i promowanie aktywności istniejących organizacji.  

23 Podejmowanie i promowanie istniejących oddolnych inicjatyw, kultywowanie tradycji.  

24 Powołanie jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy: „Gminnego Centrum Kultury” z siedzibą w 
budynku „Pod Skałką” oraz wyznaczenie konkretnych zadań do realizacji.  

25 Powołanie punktu informacji i promocji turystycznej w Bielinach i Hucie Szklanej. 

26 Prezentowanie dobrych przykładów oraz pomoc w ich wdraŜaniu w gminie. 

27 Promocja Gminy Bieliny jako atrakcyjnego miejsca do zamieszkania. 

28 Promocja oferty terenów inwestycyjnych będących w posiadaniu gminy oraz programu wspierania 
przedsiębiorczości w celu przyciągnięcia inwestora, który rozpocznie działalność gospodarczą (średniej 
wielkości ok. 50 miejsc pracy). 

29 Prowadzenie dla mieszkańców w systemie ciągłym szkoleń w zakresie obsługi internetu. 

30 WdroŜenie programu zagospodarowania odpadów stałych 

31 Stworzenie dla kaŜdego gospodarstwa moŜliwości do podłączenie szerokopasmowego dostępem do 
internetu.  

32 Uruchomienie usług rehabilitacyjnych zgodnie oczekiwaniami osób potrzebujących.  

33 WdraŜanie długofalowych rozwiązań poprawiających trwale warunki Ŝycia osób najbiedniejszych.  

34 WdroŜenie programu działalności kulturalnej oraz promocji i rozwoju regionu opartego na obiekcie 
dziedzictwa kulturowego, jakim jest Klasztor na Świętym KrzyŜu. 

35 WdroŜenie programu informacji i promocji na temat wydarzeń, obiektów i inicjatyw kulturalnych z 
terenu gminy jak i spoza. 

36 WdroŜenie programu profilaktyki w ochronie zdrowia. 

37 Wspieranie i promowanie łączenia się gospodarstw rolnych. 

38 Wspieranie i promowanie osób młodych oraz osób bezrobotnych prowadzących własną działalności 
gospodarczą. 

39 Wspieranie i promowanie przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.  

 

6 Powiązanie zadań z innymi działaniami  

6.1 Starostwo Powiatowe w Kielcach  

Zadania realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kielcach: 

� Budowa dróg powiatowych (Powiatowy Zarząd Dróg). 

� Programy z zakresu rynku pracy i przedsiębiorczości (Powiatowy Urząd Pracy). 

� Promocja ofert gminy. 

� Rozwój turystyki. 

� Pomoc osobom ubogim i niepełnosprawnym.  

 

6.2 Samorząd Województwa Świętokrzyskiego  

Zadania realizowane wspólnie z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego: 

� Budowa drogi wojewódzkiej (Świętokrzyski Zarząd Dróg). 
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� Programy z zakresu rynku pracy i przedsiębiorczości (Wojewódzki Urząd Pracy). 

� Promocja ofert gminy. 

� Rozwój turystyki. 

� Pomoc osobom ubogim i niepełnosprawnym.  

 

6.3 Inne jednostki  

W chwili opracowywania Planu brak jest informacji na temat innych jednostek 

zainteresowanych zgłoszeniem nowych lub realizacją w/w zadań. Potencjalnymi partnerami 

mogą być: 

� sąsiednie samorządy gminne i działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, 

� związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

� podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu 

terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd gminny lub 

powiatowy, 

� organizacje pozarządowe działające non-profit, w tym fundacje, stowarzyszenia, 

kościoły i związki wyznaniowe. 

 

7 Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Gminy 

Bieliny  

Realizacja projektów zawartych w Planie Rozwoju Gminy Bieliny będzie miała bezpośredni 

pozytywny wpływ na sferę gospodarczą i środowisko przyrodnicze, powstaną nowe miejsca 

pracy, zwiększą się dochody własne gminy, zmniejszy się negatywne oddziaływanie odpadów 

na środowisko przyrodnicze, poprawią się warunki komunikacji drogowej. Zostaną osiągnięte 

załoŜone cele i wizja Gminy Bieliny. 

Wskaźniki osiągnięcia Planu Rozwoju Gminy Bieliny: 

a. wskaźnik produktu 

� drogi gminne, co najmniej na obszarze zabudowanym posiadają nawierzchnię 

bitumiczną, 

� drogi powiatowe posiadają nawierzchnię bitumiczną, 

� wszystkie gospodarstwa domowe mają moŜliwość podłączenia się do sieci 

wodociągowej, 

� wszystkie gospodarstwa domowe mają moŜliwość podłączenia się do sieci 

kanalizacyjnej, 
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� wszystkie gospodarstwa domowe właściwie zagospodarowują odpady stałe, 

� obiekty budowlane będące własnością gminy są w dobrym stanie technicznym, 

b. wskaźnik rezultatu 

� stworzenie warunków do rozwoju małej przedsiębiorczości 

� zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy  

� podniesienie jakości dróg  

� skrócenie czasu podróŜy 

� zmniejszenie nakładów na bieŜące remonty nawierzchni  

� poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie emisji toksycznych składników 

spalin 

� oszczędność w kosztach eksploatacji pojazdów 

� poprawa stopnia integracji lokalnej sieci transportowej 

� zwiększenie poziomu skanalizowania obszaru gminy  

� zwiększenie liczby gospodarstw domowych podłączonych do kanalizacji 

sanitarnej  

� zwiększenie poziomu zwodociągowania obszaru gminy  

� zwiększenie liczby gospodarstw domowych podłączonych do sieci wodociągowej  

� poprawa czystości wód powierzchniowych 

� zmniejszenie kosztów jednostkowych oczyszczania ścieków 

� zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska odpadami stałymi 

c. wskaźnik oddziaływania 

� poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  

� poprawa stanu środowiska naturalnego 

� poprawa zdrowotności mieszkańców  

� liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy  

 

8 Plan finansowy   

Przy opracowywaniu plan finansowego na lata 2004 – 2013 przyjęto następujące załoŜenia: 

� Dochody gminy będą wzrastać średnio 2 % rocznie. 

� Środki własne gminy przeznaczane na inwestycje będą wzrastać średnio 2 % rocznie. 

� Kredyty niezbędne do realizacji inwestycji będą zaciągane na okres co najmniej 10 lat, 

w tym roczny okres karencji. 
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� Gmina Bieliny będzie uzyskiwała w danym roku dotację na realizację zadań średnio  

w wysokości 80 %. 

� Na koniec kaŜdego roku, po analizie wykonania budŜetu gmina będzie dokonywać 

spłaty zaciągniętych zobowiązań do wysokości 15 % dochodów.  

� Wskaźnik poziomu zadłuŜenie w projektach budŜetu na kolejne lata będzie zbliŜony 

do zgodnych z prawem 60 % dochodów. Korekta będzie następować po 

rozstrzygnięciu przetargów. 

� Środki finansowe uzyskane w wyniku oszczędności w przetargach lub zwiększonych 

dochodów będą przeznaczane na realizację zadań nie inwestycyjnych w wysokości do 

150 000 zł. Pozostała część będzie przeznaczana na pokrycie deficytu budŜetu celem 

zmniejszenie poziomu zadłuŜenia.  

� W ciągu roku budŜetowego zakłada się moŜliwość zaciągania kredytów 

krótkoterminowych w celu zachowania płynności finansowej. 
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Analiza potrzeb inwestycyjnych i wpływu podatków z poszczególnych sołectw. 

 g
os
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tw

o 
 

 m
ie

sz
ka
ń

ca
 

 Belno 88 461 2 000 000 zł           22 727 zł             4 338 zł          6 869 zł               15 zł 

 Bieliny Kapitulne 384 1 920 2 052 000 zł             5 344 zł             1 069 zł      106 335 zł               55 zł 

 Bieliny Poduchowne 128 662 1 704 596 zł           13 317 zł             2 575 zł        25 657 zł               39 zł 

 Czaplów-Zofiówka 73 572 2 602 054 zł           35 645 zł             4 549 zł        24 264 zł               42 zł 

 Górki Napękowskie 36 212 3 250 000 zł           90 278 zł           15 330 zł          4 470 zł               21 zł 

 Huta Koszary 45 213 1 625 000 zł           36 111 zł             7 629 zł          8 169 zł               38 zł 

 Huta Nowa 184 1 059 5 851 566 zł           31 802 zł             5 526 zł        55 032 zł               52 zł 

 Huta Podłysica 112 624 3 200 000 zł           28 571 zł             5 128 zł        14 908 zł               24 zł 

 Huta Stara 69 389 2 417 500 zł           35 036 zł             6 215 zł        18 828 zł               48 zł 

 Huta Szklana 39 212 3 603 500 zł           92 397 zł           16 998 zł        36 095 zł             170 zł 

 Kakonin 69 379 2 500 000 zł           36 232 zł             6 596 zł        42 212 zł             111 zł 

 Lechów  244 1 216 11 881 997 zł           48 697 zł             9 771 zł        66 187 zł               54 zł 

 Makoszyn 160 792 6 192 581 zł           38 704 zł             7 819 zł        14 243 zł               18 zł 

 Napęków 107 592 2 250 000 zł           21 028 zł             3 801 zł        14 605 zł               25 zł 

 Porąbki 135 707 3 970 000 zł           29 407 zł             5 615 zł        54 113 zł               77 zł 

 Gmina 1 873 10 010       55 100 794 zł           29 418 zł             5 505 zł      491 987 zł               49 zł 
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Warto ść niezb ędnych nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 m ieszkańca
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9 Realizacja Planu Rozwoju Gminy Bieliny  

9.1 WdraŜanie  

Poszczególne projekty będą wdraŜane w oparciu o zasady wydatkowania środków wg źródeł 

ich pochodzenia. W niektórych sytuacjach moŜe to oznaczać, Ŝe chcąc korzystać z róŜnych 

źródeł finansowania naleŜy sprostać wielu wymaganiom formalnym. Dotyczy to  

w szczególności odmiennych zasad wykorzystywania środków pochodzących ze źródeł 

krajowych oraz środków pochodzących ze źródeł unijnych. 

 

Funkcję Instytucji Zarządzającej, Koordynującej i WdrąŜającej realizacje Planu Rozwoju 

Lokalnego będzie pełnił Wójt. Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje miedzy 

innymi: 

� ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji PRL, 

� zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdraŜania oraz 

przebiegu realizacji projektów w ramach Planu, 

� zapewnienie zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami 

programowymi wyŜszego rzędu, 

� zapewnienie przygotowania i wdroŜenia planu w zakresie informacji i promocji Planu, 

� przygotowanie rocznych raportów na temat wdraŜania Planu, zbieranie informacji do 

rocznego raportu o nieprawidłowościach, 

� kreowanie, przyjmowanie i składanie wniosków aplikacyjnych od instytucji 

podległych – beneficjentów pomocy, 

� dokładne oceny ex-post po zakończeniu realizacji Planu. 

Dla właściwej oceny Instytucja Zarządzająca moŜe tworzyć grupy robocze, korzystać z opinii 

niezaleŜnych ekspertów lub usług innych instytucji. 

 

9.2 Komunikacja społeczna i promocja  

Informacja na temat Planu będzie przekazywana mieszkańcom w sposób ciągły poprzez: 

� Zebrania Wiejskie w poszczególnych sołectwach, 

� Posiedzenia Rady Gminy, 

� Gazetę Bielińska, 

� Stronę internetową gminy www.bieliny.pl, 

� Tablice ogłoszeniowe. 
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Realizacja Planu musi opierać się na właściwym odbieraniu informacji zwrotnej, tak aby móc 

dobrze go modyfikować. Będzie kontynuowana współpraca z sektorem prywatnym  

i organizacjami pozarządowymi. Celem działań będzie informacyjnych: 

� zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o moŜliwościach uzyskania 

wsparcia w ramach funduszy strukturalnych dla wszystkich grup docelowych, 

� zapewnienie czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz 

obowiązujących w tym zakresie procedurach, 

� zapewnienie bieŜącego informowania o zakresie i wymiarze pomocy wspólnotowej 

dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie Gminy, 

� zapewnienie współpracy z instytucjami zaangaŜowanymi w monitorowanie  

i realizowanie Planu w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych poprzez 

wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia, 

� inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym, 

� wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak internet, poczta elektroniczna, 

elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy 

podmiotami uczestniczącymi w realizacji Planu. 

Wykorzystanie pomocy w ramach funduszy strukturalnych płynących z Unii Europejskiej 

uzaleŜnione jest od poziomu świadomości w zakresie istnienia oraz moŜliwości pozyskania 

środków dla samorządów gminnych. W tym celu istnieje realna potrzeba konsekwentnego 

kształtowania pozytywnego wizerunku Planu Rozwoju Lokalnego. 

Realizacji polityki informacyjnej słuŜyć mają następujące instrumenty: 

� konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacje propagujące informacje  

o moŜliwościach wykorzystania środków unijnych i rezultatach wsparcia mediami, 

� wizytacje projektów, ekspozycje projektów – mogą stanowić skuteczne metody 

prezentacji osiągnięć w zakresie realizacji inicjatyw z wykorzystaniem środków Unii 

Europejskiej, 

� informacje o projektach oraz ich promocja przez beneficjentów, 

� współpraca z mediami.  
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9.4 Monitoring  

Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Planu posiada Wójt.  

Jego główną rolą będzie monitorowanie przebiegu realizacji zadań zawartych w Planie oraz 

ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia opóźnień lub nieuzasadnionej 

rezygnacji z realizacji zadania.  

Monitoring na podstawie składanych informacji oraz efektów wdraŜania będzie prowadziła 

Rada Gminy oraz poszczególne jej Komisje.  

  

9.5  Aktualizacja 

Organem uprawnionym do aktualizacji Planu jest Rady Gminy. Aktualizacja będzie się 

odbywać, co najmniej 1 raz w roku, przed uchwaleniem budŜetu gminy na rok następny.  


