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RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Szczucin na lata 2021 - 2030. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6a, art. I Oe ust. 1 w związku z art. I Of ust. 4 ustawy z dnia 8 marca I 990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559, z późn.zm) oraz w związku z art. 9 pkt 5 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j Dz.U. z 2021 r., poz. 1057 z późn.zm.) Rada
Miejska w Szczucinie uchwala, co następuje:

§ 1. I. Uchwala się i przyjmuje do realizacji Strategię Rozwoju Gminy Szczucin na lata 2021-2030.

2. Strategia Rozwoju Gminy Szczucin, o której mowa w ust. I stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Bunnistrzowi Szczucina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie lnfonnacji Publicznej
Gminy Szczucin. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
W�Jj,1ie 

Ant%adłowski 
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RADA  MNE3  SKA

UZASADNIENIE

Strategia  Rozwoju  Gminy  Szczucin  na lata 2021-2030  stanowi  istotny  dokument  planowania

rozwoju  lokalnego,  określający  kluczowe  obszary  rozwoju  Gminy  Szczucin.  Strategia  wskazuje

wizję,  cele strategiczne  i operacyjne  oraz  kierunki  działań  wyznaczone  do realizacji  w okresie  jej

obowiązywania.  Dokument  zawiera  syntetyczną  diagnozę  w  zakresie  sytuacji  społeczno-

ekonomicznej  oraz analizę  strategiczną  sił i słabości.  Projekt  Strategii  był  tworzony  w oparciu

oambicje  społeczności  lokalnej,  przy jednoczesnym  spojrzeniu  na rozwój  Gminy  Szczucin

z perspektywy  pojedynczego  mieszkańca,  jego  potrzeb  i wpływu  na funkcjonowanie  Gminy.  Było

to możliwe  dzięki  włączeniu  mieszkańców  w proces aktualizacji  Strategii  z zastosowaniem

narzędzi  partycypacji  społecznej  na każdym  etapie  prac.

Dokument  Strategii  opisuje  zasadnicze,  pożądane  dla rozwoju  Gminy  Szczucin  zmiany.  Zawarte

w  nim  cele obejmują  tylko  część zadań i funkcji  realizowanych  przez  samorząd.  Jednocześnie,

dzięki  szerokiemu  podejściu  do  zagadnień  rozwoju  Gminy,  dokument  zawiera  zsmierzenis

dotyczące  dziedzin,  które  nie wchodzą  w  ustawowy  zakres  działania  samorządu,  ale zostały  uznane

za kluczowe  dla prawidłowego  rozwoju  Gminy.  Opracowana  Strategia  Rozwoju  Gminy  Szczucin

jest dokumentem  definiującym  kie  rozwoju  w perspektywie  do 2030 roku,  nie zwiera

natomiast  konkretnych  rozwiązm'i  -  zadań i przedsięwzięć.  Rozwinięciem  zapisów  Strategii  będą

programy  wdrożeniowe  zawierające  szczegółowe  i konkretne  projekty.

Strategia  skierowana  jest  do  mieszkańców  Gminy  Szczucin.  Dokument  tworzony  był

zprzeświadczeniem,  że wdrożenie tych propozycji przyczyni się do poprawy jakości $cia
mieszkańców  Gminy  i stworzenia  wanużów  dla ich  wszechstronnego  rozwoju.  Strategia  stanowi

źródło  informacji  o pożądanych  kierunkach  zmian,  jest  deklaracją  starań  o ich realizację.  Jest też

zaproszeniem  do współpracy  przy  realizacji  wyznaczonych  celów  dla mieszkańców,  instytucji,

organizacji  i firm.  Strategia  może  być  też inspiracją  dla  ich  własnych  planów  i inicjatyw.

Strategia  jest  spójna  z wytycznymi  unijnymi  w  obecnym  ich kształcie  i  koresponduje

zdokumentami  planistycznymi  różnych  szczebli  m.in.  Strategią  Rozwoju  Województwa

Małopolskiego  do 2030 roku.  Merytoryczne  uzasadnienie  kształtu  dokumentu  oraz wybranych

kierunków  działań,  celów  strategicznych  i celów  operacyjnych  zawarto  w  treści  dokumentu.

W dniach  od 04.10.2022  r. do 09.11.2022  r. przeprowadzono  konsultacje  społeczne  projektu

dokumentu  Strategii,  zgodnie  z zasadami  określonymi  w uchwale  Nr )aX/231/2012  Rady

Miejskiej  w Szczucinie  z dnia 8 listopada  2012 roku  w sprawie  zasad i trybu  przeprowadzenia

konsultacji  społecznych  z mieszkańcami  Miasta  Gminy  Szczucin  (Dz.  Urz.  Woj.  Małopolskiego  z

17 grudnia  2012,  poz. 7482) a także na podstawie  7nr'ąńvvnirq  Nr  0050.142.2022  Burmistrza

Szczucina  z dnia  4 października  2022 roku  w sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych

zakresie  projektu  Strategii  Rozwoju  Gminy  Szczucin  na  lata  2021  - 2030.  Informacja

o przeprowadzonych  konsultacjach  oraz  ich  wynikach  została  przekazana  do Rady  Gminy.  Zgodnie

z art. 6 ust. l ustawy  z dnia  6 gnidnia  2006  roku  o zasadach  prowadzenia  polityki  rozwoju  (t.j.

Dz.U.  z 2021 r., poz. 1057  z późn.zm.)  oraz na podstawie  mt. 10e i lOf  ustawy  o samorządzie

gminnym  O.t. Dz.U. z 2022 r.,poz. 559 z późn.zm.)  projekt  Strategii został uzgodniony  z Zarządem
Województwa  Małopolskiego,  Regionalnym  Dyrektorem  Ochrony  Środowiska,  Dyrektorem

Regionalnym  Zarządu  Gospodarki  Wodnej  w Krakowie.  Ponadto  zgodnie  z art. 6 ust. 3 w/w

ustawy  o zasadach  prowadzenia  polityki  rozwoju,  projekt  dokumentu  konsultowany  był  również
z sąsiadującymi  gminami.

Napływające  uwagi  na etapie  uzgodnień  i konsultacji  zostały  ujęte  w ostatecznej  wersji  Projektu

Strategii  Rozwoju  Gminy  Szczucin  na lata  2021-2030.

W świetle  powyższego,  podjęcie  uchwały  w sprawie  przyjęcia  Strategii  Rozwoju  Gminy  Szczucin
na lata  2021-2030  jest  'i'i:assdninne.

Przewodniczący Rądy Miejskiej
w Szczuśnie
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Szanowni  Państwo,  Drodzy  Mieszkańcy  Gminy  Szczucin,  nowa  Strategia  Rozwoju  Gminy

Szczucin  na 2021-  2030  jest  efektem  wspólnych  prac, zarówno  pracowników  urzędu  i jednostek

podległych,  ekspertów  zewnętrznych,  a przede  wszystkim  Państwa  - aktywnych  mieszkańców,

którzy  poświęcili  swój  czas, by wspólnie  odpowiedzieć  na nurtujące  nas pytania  i przedstawić  swoją

wizję  Gminy  Szczucin  za lat 10,  wesprzeć  nas w próbie  odpowiedzi  na pytanie:  w jakim  miejscu

chcemy  być, mieszkać,  żyć, odpoczywać,  czego  oczekujemy  i pragniemy  dla siebie,  dla naszych

dzieci,  rodziców,  przyjaciół?

Efektem  tej wspólnej  refleksji  jest niniejsza  Strategia  i zawarte  w  niej cele,  które

nakreśliliśmy,  a także  obszary,  w  których  razem  chcemy  działać  i zmieniać  naszą  gminę.

Podsumowując  efekty  kilkumiesięcznych  prac,  patrzę  w przyszłość  z optymizmem  i dostrzegam

Gminę  Szczucin,  która  jest ponadlokalnym  liderem  współpracy,  gminą,  podejmującą  liczne

inicjatywy,  wprowadza  innowacyjne  pomysły  służące  poprawie  życia  mieszkańców.

Chcemy  budować  dobre  relacje  sąsiedzkie  z gminami  ościennymi,  których  potrzeby

i oczekiwania  należy  rozumieć,  ale równocześnie  podejmować  działania  oparte  na obopólnych

korzyściach.  To, co szczególnie  dla nas istotne  i co można  uznać  za kluczowy  czynnik  sukcesu,

to współpraca  i relacje  partnerskie  z gminami  sąsiednimi.  Już dzisiaj  bardzo  mocno  na siebie

oddziałujemy,  mamy  liczne  powiązania  funkcjonalne.  Wykorzystanie  potencjału  tej współpracy

w znaczący  sposób  przyspieszy  rozwój  Gminy  Szczucin.

Po przejściu  procesu  tworzenia  Strategii  widzę,  że jesteśmy  dumni  z naszej  gminy,  które  ją

tworzą.  Jesteśmy  społecznością,  która  ma swoje  tradycje,  a lokalne  różnice  stanowią  o naszej  sile,

jako  wspólnoty  samorządowej,  bo  Mieszkańcy  są  nie  tylko  celem  Strategii,

ale równocześnie  siłą  te rozwiązania  wprowadzającą.

Wybiegając  w przyszłość,  widzimy  Gminę  Szczucin,  jako  miejsce  przyjazne  mieszkańcom,

małą  Ojczyznę,  z którą  się identyfikują,  gminę  zintegrowanej  społeczności,  w której  usługi  są łatwo

dostępne,  znalezienie  pracy  nie stanowi  problemu,  sieć dobrze  zorganizowanych  szkół  zapewnia

wysoki  poziom  nauczania  i każde dziecko  ma zapewnione  miejsce  w przedszkolu  oraz  żłobku.

Istniejące  atrakcje  zapewniają  możliwość  spędzania  wolnego  czasu, a dobrze  zorganizowana

komunikacja  zbiorowa  zapewniająca  szybkie,  komfortowe  i bezpiecznie  przemieszczanie  się

sprawia,  że posiadanie  samochodu  staje  się  niekoniecznym  luksusem.  Powietrze,  którym

oddychamy  jest  czyste,  nie  obawiamy  się wyjścia  na spacer  w zimowe  popołudnie,  nie  sprawdzamy

przed  wyjściem,  jaka  jest  jakość  powietrza,  bo zawsze  jest  co najmniej  dobra.

Zależy  nam bardzo,  by przyciągać  do gminy  inwestorów,  którzy  z troską  podchodzą  do

ochrony  środowiska,  a swoje  firmy  chcą  rozwijać  w sposób  zrównoważony.  Takich  przedsiębiorców

i inwestorów  będziemy  wspierać,  wspólnie  z nimi  planować  i budować  rozwój  gospodarczy  naszej

gminy.

Strategia  Rozwoju  Gminy  Szczucin

na lata  2021-2030

Id: 66F5426B-DAC7-4BA4-955E-F9318B8073D2.  Uchwalony



Szanowni  Mieszkańcy

To jest  nasza wspólna  wizja,  nasza odpowiedź  na pytanie,  jaką  Gminę  Szczucin  chcemy.

To wskazanie  dalekosiężnego  kierunku  rozwoju,  swego  rodzaju  "latarnia  morska",  która  wyznaczać

będzie  kierunek.

Życzę sobiei  Państwu,  aby to nasze wspólne  marzenie  opisane  w,,Strategii  2030"  jak

najszybciej  się  ziściło.

Burmistrz  Szczucina

Jan Sipior

Opracowanie  Strategii  Rozwoju  Gminy  Szczucin  na lata  2021-2030  było  procesem

wieloetapowym,  szeroko  angażującym  mieszkańców  gminy  i przedstawicieli  lokalnych  instytucji

organizacji  pozarządowych.  Założeniem  dokumentu  było  połączenie  tradycji  z nowoczesnością

oraz  pomysłów  mieszkańców.  Praca rozpoczęła  się od stworzenia  mapy  problemów  i wyzwań  dla

Gminy  Szczucin  w  sześciu  obszarach  - środowisko,  ekonomia,  ludzie,  życie,  zarządzanie

i mobilność.  Lista  wyzwań  powstała  w  oparciu  o analizę  danych  statystycznych,  polityk

i dokumentów  strategicznych  obowiązujących  w gminie  oraz  literatury  przedmiotu.  Równocześnie

prowadzone  były  wywiady  bezpośrednie  z wybranymi  pracownikami  Urzędu.

Przygotowana  została  także  ankieta  badająca  opinię  mieszkańców  na temat  jakości  życia

w gminie.  Zakończenie  tego  etapu  nastąpiło  w na przełomie  miesiąca  lutego  oraz  marca  2022  r.,

a jego  efektem  było  powstanie  raportu  diagnostycznego  opisującego  sytuację  w gminie.

Dokument  został  uzupełniony  o listę  wskaźników,  zaś sformułowane  cele  i kierunki

zmian  zostały  zweryfikowane  pod względem  zgodności  z dokumentami  wyższego  rzędu

o charakterze  krajowym  i regionalnym.  Sformułowano  inne  niezbędne  elementy  Strategii  -

system  monitoringu.
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2,1.  Pojęcie  Strategii  Rozwoju

Strategia  Rozwoju  jest  dokumentem,  który  w jasny  sposób  wskazuje  kierunki,  w jakich

powinna  zmierzać  gmina,  aby  zapewnić  zrównoważony  rozwój,  a mieszkańcom  poprawę,  jakości

życia.  Jej celem  jest  znalezienie  odpowiedzi  na pytanie,  co trzeba  zrobić,  aby funkcjonować

i rozwijać  się w przyszłości.  Strategia  Rozwoju  Gminy  Szczucin  to plan długofalowego  działania

Rady Miejskiej  Szczucina,  Burmistrza  Szczucina  wspierających  go urzędników  z Urzędu  Miasta

i Gminy  Szczucin  oraz  wszystkich,  którym  na sercu  leży lepsze  jutro  gminy,  wobec  szans  i zagrożeń

wynikających  ze zmieniającego  się otoczenia  i działań  innych  podmiotów.  Zgodnie  z zapisami

Strategii  Rozwoju  działanie  takie  jest ukierunkowane  przez wartości  i opcje  uznane  przez

społeczność  lokalną,  bazujące  na wewnętrznym  potencjale  sił i uwzględniające  jej wewnętrzne

słabości.

Strategia  Rozwoju  ma charakter  krótkookresowy  tzn. obejmuje  zwykle  okres  kilku lat.

Dłuższa  pespektywa  dla potrzeb  jednostek  samorządu  terytorialnego  nie jest  zasadna,  ponieważ

powoduje,  że cele stają  się  mniej  realne  np. nie spełniają  kryterium  SMART  (Konkretność,

Mierzalność,  Afirmatywność,  Realistyczność,  Określone  w czasie).

Strategia  Rozwoju  nie może  zawierać  precyzyjnej  listy  inwestycji  do realizacji,  a jedynie

wskazać  te kluczowe,  ponieważ  z definicji  jest  to  domeną  Wieloletnich  Prognoz  Finansowych.  Tak

szczegółowe  informacje  mogą  być umieszczane  tylko  w dokumentach,  które  zawierają  stale

aktualizowane  plany  finansowe.  Popełnienie  takiego  błędu  spowodowałoby,  że Strategia  Rozwoju

bardzo  szybko  straciłaby  swoją  aktualność  i wystąpiłaby  konieczność  zmiany  przez  Radę Miejską.

Warto  zauważyć,  że Strategia  Rozwoju  jest  dokumentem,,otwartym",  nie powinien  być

opracowaniem  ,,zamkniętym  w szafie",  o którym  przypomina  się  tylko  wtedy,  gdy istnieje

konieczność  dodatkowego  uzasadnienia  dokumentacji  aplikacyjnej  do programu  operacyjnego.

Przyjmuje  się,  że mogą  pojawić  się  czynniki  wewnętrzne  i zewnętrzne  w  istotny  sposób

wpływające  na założenia  dokumentu.  Dlatego  proces  realizacji  Strategii  Rozwoju  powinien  mieć

charakter  dynamicznej  ciągłości,  uwzględniającej  możliwe  zrńiany  uwarunkowań,  w  celu

ewentualnej  korekty  planów.

Strategia  Rozwoju  jest  dokumentem,  który  w swoich  założeniach  ma być kluczowym

dokumentem  wskazujące  kierunki  rozwoju  społeczno  -  gospodarczego  gminy.  Określa  on m. in.:

ostateczną  wizję  rozwoju,  operacyjne  i strategiczne  cele  wraz  z zadaniami  a także  sposobem  ich

realizacji.

Dokument  ten  musi  przede  wszystkim  wyróżniać  się pewnymi  cechami:

*  Opracowywany  plan  działań  musi  odpowiadać  na problemy  tego  obszaru,



*  Powinien  zawierać  opis  kluczowych  celów  strategicznych,

*  Powinien  zawierać  system  monitorowania,  aktualizacji  i oceny.

Strategia  Rozwoju  stanowi  podstawę  działania  gminy,  programów  i przedsięwzięć,

a także  polityki  przestrzennej.  Informuje  o warunkach  podejmowania  i realizacji  wszelkich  działań

w gminie.  Podnosi  wiarygodność  wobec  partnerów  zewnętrznych,  dla których  niejednokrotnie

stanowi  podstawę  oceny  współpracy  z gminą  lub lokalizacji  własnych  działań  na terenie  gminy.

Stanowi  podstawę  korzystania  przez  gminę  z funduszy  strukturalnych  Unii Europejskiej

i innych  zewnętrznych  źródeł  finansowania.  Zgodnie  z Dyrektywą  Unii Europejskiej  każda

jednostka  samorządowa  powinna  opierać  swoje  działania  inwestycyjne  współfinansowane  ze

środków  Unii  Europejskiej  na planie  strategicznym.  Po wstąpieniu  Polski  do UE Strategia  Rozwoju

oraz  Program  Rozwoju  są wskazywane,  jako  jedne  z najważniejszych  dokumentów  (nadrzędne

wobec  innych  dokumentów)  w  funkcjonowaniu  jednostek  samorządu  terytorialnego,

przedstawiające  kierunki  rozwoju  jednostki  na najbliższe  lata.

Najważniejsze  jest jednak,  że Strategia  Rozwoju  tworzy  platformę  współdziałania

wszystkich  zainteresowanych  podmiotów  - głównych  aktorów  życia  publicznego  (mieszkańców,

organizacji  pozarządowych  i stowarzyszeń,  przedsiębiorców  oraz  władz  gminy),  w  celu

wypracowania  wspólnej  przyszłości,  odpowiadającej  ich potrzebom.

2.2.  Wymogi  prawne  opracowania

Podstawą  prawną  uchwa1enia  Strategii  Rozwoju  Gminy  Szczucin  na lata 2021-2030  jest

ustawa  z dnia  8 marca  1990  r. o samorządzie  gminnym.  Zgodnie  z art.  10e  ust. 1  tejże  ustawy  gmina

może  opracować  strategię  rozwoju  gminy,  natomiast  art. 10f  ust. 2 określa,  że projekt  strategii

opracowuje  wójt  oraz  przedkłada  go zarządowi  województwa  w celu  wydania  opinii,  dotyczącej

sposobu  uwzględnienia  ustaleń  i rekomendacji  w zakresie  kształtowania  i prowadzenia  polityki

przestrzennej  w województwie,  określonych  w strategii  rozwoju  województwa.

Poprzednia  strategia  została  opracowana  w 2007  r., a do  jej  przygotowania  posłużyły  dane

z roku 2005  oraz 2006.  Strategia  obowiązywała  do 2020  r. Obecnie,  w stosunku  do tego  okresu,

zmieniły  się  uwarunkowania  społeczne  i gospodarcze  m.in.  dzięki  absorpcji  środków  unijnych

i krajowych  zmodernizowano  szereg  dróg  krajowych,  wojewódzkich,  powiatowych  oraz  gminnych,

zmieniła  się  skala  infrastruktury  technicznej  (w tym  zwłaszcza  wodno-kanaIizacyjnej,  której  długość

w ostatnich  latach  zwiększyła  się) oraz infrastruktura  społeczna  (w tym  obiekty  ochrony  zdrowia,

pomocy  społecznej,  oświaty,  kultury  oraz  kultury  fizycznej).

Najważniejszym  argumentem  przemawiającym  za aktualizacją  strategii  są ramy  wieloletnie

budżetu  Unii  Europejskiej,  które  zobowiązują  gminę  do  opracowania  wizji  rozwoju  uwzględniającej

nowe  wyzwania  i polityki  horyzontalne.

Powyższe  przesłanki  jednoznacznie  wskazują,  iż pożądane  jest,  aby Gmina  Szczucin

ponownie  oceniła  swój  potencjał  i uwarunkowania  rozwoju,  a także  na nowo  określiła  cele

i kierunki,  które  będą  optymalne  w nowych  uwarunkowaniach.
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2.3. Procedura  formułowania  Strategii  Rozwoju  Gminy  Szczucin

Procedura  formułowania  Strategii  Rozwoju  Gminy  Szczucin  na  lata  2021-2030  jest

złożonym  procesem,  w ramach,  którego  należy  wymienić  następujące  etapy:

Etap  I-  Przygotowanie  do  wdrożenia:

*  Decyzja  samorządu  o rozpoczęciu  procedury  formułowania  strategii  rozwoju  lokalnego,

*  Wybór  zespołu  ekspertów  zewnętrznych,

*  Przygotowanie  ankietyzacji  mieszkańców.

Etap lI-  Przy@otowanie  diagnozy:
*  Zbieranie  i analiza  danych  o gminie,

*  Analiza  dokumentów  strategicznych  lokalnych,  regionalnych,  krajowych  i europejskich,

*  Ocena  przebiegu  procesów  rozwojowych  w przeszłości,

*  Analiza  zasobów  gminy  oraz  trendów  społeczno-gospodarczych,

*  Identyfikacja  słabych  i mocnych  stron  gminy,

*  Określenie  szans  i zagrożeń  rozwoju  gminy.

Etap  lII-  Hierarchizacja  celów:

*  Sformułowanie  wizji  i misji  gminy,

*  Opracowanie  scenariuszy  rozwoju  gminy,

*  Określenie  strategicznych  celów  rozwoju,

*  Określenie  celów  operacyjnych,

*  Hierarchizacja  celów.

Etap  IV  -  Implementacja  strategii:

*  Konsultacje  dokumentu  ze społecznością  lokalną,

*  Określenie  podmiotów,  procedury  oraz  monitoringu  w procesie  wdrażania  strategii,

*  Przyjęcie  Strategii  Rozwoju  przez  Radę  Miejską  w  Szczucinie,

*  Realizacja  projektów  przyczyniających  się  do  osiągnięcia  celów  strategicznych.

Strategia  Rozwoju  GminySzczucin

na  lata  2021-2030
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3.1.  Położenie  geograficzne  i administracyjne

Szczucin  jest  gminą  miejsko-wiejską  w województwie  małopolskim,  położoną  w powiecie

dąbrowskim.  Gmina  zajmuje  powierzchnię  120  km2,  co stanowi  około  22,6  % powierzchni  powiatu

dąbrowskiego.

Gmina  sąsiaduje  z gminami  Radgoszcz  i Dąbrowa  Tarnowska  - od południa,  natomiast  od strony

zachodniej  z gminą  Mędrzechów.  Od wschodu  gmina Szczucin  graniczy  z województwem

podkarpackim,  a od północy  z województwem  świętokrzyskim.

W skład  gminy  Szczucin  wchodzi  18  sołectw:  Borki,  Brzezówka,  Dąbrowica,  Delastowice,  Laskówka

Delastowska,  Lubasz, Łęka Szczucińska,  Łęka Żabiecka,  Maniów,  Radwan,  Skrzynka,  Słupiec,  Suchy

Grunt,  Wola  Szczucińska,  Zabrnie,  Załuźe,  Szczucin  -  Wschód,  Szczucin  -  Zachód.

Mapa  1 Gmina  Szczucłn  na tle  powiatu  dqbrowskiego

Zródło:  Urzqd  Gminy  Szczucin.
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Wykres  I Powrerzchnia  gmłn  powiatu  dqbrowskiego  w ujęciu  procentowym i,'

l  .

ii Gmina  Bolesław

s Gmina  Mędrzechów

s Gmina  Gręboszów  's Gmina  Olesno

a Gmina  Dąbrowa  Tarnowska  a Gmina  Szczucin

ii

s Gmina  Radgoszcz

Źródło: Opracowanie  własne

{i I

I

3.2.  Sytuacja  demograficzna

Jednym  z głównych  czynników, determinujących  procesy rozwojowe  oraz mających wpływ

na  sytuację  społeczno-gospodarczą  w każdej gminie są jej mieszkańcy.

Tabela  I Ludność,  średnia  gęstość  zaludnienra oraz  powierzchnia  gmłn  powratu dqbrowskiego
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Zródło:  opracowanie  własne  na podstawie  BDL

Na przestrzeni  ostatnich  lat,  w większości  gmin  powiatu  dąbrowskiego  można  zauważyć

tendencję  spadkową,  jeśli  chodzi  oliczbę  mieszkańców.  Spadki  te  były  jednak  nieduże

-  najwięcej  mieszkańców  biorąc  pod  uwagę  rok  2015  i 2020  ubyło  w gminie  Bolesław  -  o  166

osób.  Natomiast  przyrost  liczby  mieszkańców  odnotowany  został  w  gminach  Dąbrowa  Tarnowska

o 50 osób,  Radgoszcz  o 36  osób  i Olesno  o 20 osób.

Z kolei  w  gminie  Szczucin,  na przestrzeni  ostatnich  10  lat,  liczba  mieszkańców  zmalała

o 284  osób,  to  jest  w latach  2010-2020  występowała  zmienna  tendencja  liczby  mieszkańców.

Sytuacja  ta została  przedstawiona  na poniższym  wykresie:

Wykres 2 Stan ludności  w gmrnie  Szczucin w przestrzeni  2010 -  2020r.
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Źródło:  opracowanie  własne  na podstawie  BDL

Jednym  zkluczowych  czynników  wpływających  na zmianę  liczby  ludności  jest  ruch

naturalny  ludności  oraz  wynikający  z niego  przyrost  naturalny.  Liczbę  urodzeń  i zgonów  w gminie

Szczucin,  a także  wartość  przyrostu  naturalnego  na  przestrzeni  lat 2010-2020

poniższa  tabela  oraz  wykres.
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Tabela  2Liczba  urodzeńizgonów  oraz  przyrostnaturalny  w gmrnłe  Szczucłn  na przestrzeni  lat  2010-2020

I 12.6. l,, Ilś- ,

Źródło:  opracowanie  własne  no podstawie  BDL

Wykres  3 Liczba  umdzeńrzgonów  oraz  przyrost  naturalny  w gminre  Szczucin  na przestrzeni  lat  2010-2020
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Źródło:  opracowanie  własne  na podstawie  BDL

Powyższe  dane  wskazują  ogólnie,  na zmienny  trend  przyrostu  naturalnego  w gminie

Szczucin,  natomiast  ostatnie  dwa  lata  to  spadek  urodzin.

Innym  zasadniczym  czynnikiem,  mającym  wpływ  na liczbę  ludności  w gminie  jest  saldo

migracji.  w  2020  roku,  według  danych  GUS  zarejestrowano  87  zameldowań,  w tym  4

zameldowania  z zagranicy  oraz  132  wymeldowania,  w wyniku  czego  saldo  migracji  wyniosło  dla

gminy  Szczucin  wartość  minus  45. Liczbę  zameldowań  i wymeldowań  ogółem  oraz  saldo  migracji

na przestrzeni  lat 2016-2020  przedstawia  poniższy  wykres.
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Wykres 4 Liczba zameldowańiwymeldowań  ogółem oraz saldo mrgracfi w gmrnie Szczucin na przestrzeni lat 2016-2020.
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Źródło:  opracowanie  własne  na  podstawie  BDL

Na podstawie  powyższych  danych można przyjąć, że saldo migracji  jest znaczącym

problemem  i wpływa  na potencjał  demograficzny  gminy.

Wśród  mieszkańców  gminy  Szczucin,  najliczniej  reprezentowaną  grupą  wiekową  są osoby

w wieku  0-19 lat, których  liczba na koniec  2020 roku wyniosła  2583 osób,  co stanowiło  19,71  %

ogółu  ludności  gminy.  Kolejne  miejsca  w strukturze  wiekowej  mieszkańców  gminy  zajmują  grupy

wiekowe:  30-39 lat (15,94%  ogółu)  oraz 65 i więcej  (15,81  % ogółu).  Szczegółowe  dane w tej

kwestii  przedstawia  poniższa  tabela.

Tabela  3 Struktura  wiekowa  mreszkańców  gminy  Szczucin  w 2020  roku
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Źródło:  Opracoumnie  własne na podstawie  BDL
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3.3.  Oświata  i wychowanie

Oświata  pełni  niezwykle  istotną  rolę  wsferze  społecznej  ikształtowaniu  kapitału

ludzkiego.  Znaczenie  oświaty  w gminie  jest  bardzo  duże,  o czym  świadczą  między  innymi  nakłady

finansowe,  jakie  są na nią ponoszone  z budżetu  gminy.  Na terenie  gminy  Szczucin  funkcjonują

publiczne  placówki  oświatowe:

*  Szkoła  Podstawowa  im.  Adama  Mickiewicza  w Szczucinie

*  Szkoła  Podstawowa  im.  Jana  Pawła  Il w Zabrniu

*  Zespół  Szkolno-PrzedszkoIny  w Borkach

*  Zespół  Szkolno-Przedszkolny  w Radwanie

*  Zespół  Szkolno-PrzedszkoIny  w  Słupcu

*  Przedszkole  Publiczne  nrl  w  Szczucinie

*  Przedszkole  Publiczne  w Maniowie

Na terenie  gminy  funkcjonują  również  dwie  placówki  niepubliczne:

*  Niepubliczne  PrzedszkoIe,,Bajkowa  Kraina"  w Szczucinie,

*  Przedszkole  Niepubliczne  Ochronka  Św. Józefa  w  Szczucinie.

l-

Zatrudnienie  nauczycieli  w  jednostkach  oświatowych  prowadzonych  przez  Gminę

Szczucin,  wg  stanu  na dzień  30.09.2020  i30.09.2021  roku,  przedstawiają  poniższe  tabele

Tabela 4 Wykaz etatów  pracujqcych  w jednostkach  oświatowych  wg stanu  na dzień 30.09.2020ł30.09.2021  roku
i-l  I

L.

l
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Źródło:  Urzqd  Gminy  Szczucin

Według  danych  GUS z 2020  roku,  do  wszystkich  placówek  oświatowych  na terenie  gminy

Szczucin  uczęszczało  1426  uczniów,  z tego  448  do placówek  przedszkolnych.  w  stosunku  do  2016

roku,  liczba  uczniów  we wszystkich  placówkach  zwiększyła  się  o 310. Dane  dotyczące  liczby

uczniów  oraz  oddziałów  w placówkach  oświatowych  w roku  2016-2020  przedstawia  poniższa

tabela.

Tabela  5Liczba  uczniów  w placówkach  ośwratowych  w roku 2016-2020  bez klas specjalnych.

Źródło:  Opmcowanie  własne  na podstawie  BDL
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3.4.  Ochrona  zdrowia

Dostęp  do opieki  zdrowotnej  jest  jednym  z istotnych  czynników  wpływających  na sytuację

zdrowotną  i jakość  źycia  mieszkańców  gminy.

Tabela  6 Dane  dotyczqce  opieki  zdrowotnej  w gmłnie  Szczucin  w 2016  oraz  2020  roku

Źródło:  Opracowanie  własne  na podstawie  BDL

Na terenie  Gminy  Szczucin  zadania  opieki  zdrowotnej  realizuje  Gminny  Zakład  Opieki

Zdrowotnej  w Szczucinie,  w szczególności  są to świadczenia  z zakresu  podstawowej  opieki

zdrowotnej,  profilaktyki  i promocji  zdrowia,  rehabilitacji  leczniczej,  ambulatoryjnej  opieki

specjalistycznej  oraz  innych  pozapodstawowych  świadczeń  zdrowotnych  lub  medyczno-

społecznych.  Podstawowa  opieka  zdrowotna  jest  realizowana  dodatkowo  w Ośrodku  Zdrowia

w  Słupcu  oraz  Ośrodku  Zdrowia  w  Brzezówce.  GZOZ w  zakresie  specjalistycznej  opieki

ambulatoryjnej  posiada  poradnie  Ginekologiczno  -  Położniczą,  poradnie  Rehabilitacyjną

i poradnie  Pulmonologiczną.

l

Ponadto  na terenie  gminy  funkcjonuje  Prywatna  Przychodnia  Rodzinna  w Szczucinie.

3.5.  Pomoc  społeczna

Działania  z zakresu  pomocy  społecznej  na terenie  gminy  Szczucin  realizuje  Miejsko  -

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznejw  Szczucinie.  Zgodnie  z ustawą  podstawowym  celem  pomocy

społecznej  jest  umożliwienie  osobom  i rodzinom  przezwyciężanie  trudnych  sytuacji  życiowych,

których  nie są w stanie  pokonać  wykorzystując  własne  uprawnienia,  zasoby  i możliwości.

Do zadań  własnych  gminy  o charakterze  obowiązkowym  należy:

L

opracowanie  i realizacja  gminnej  strategii  rozwiązywania  problemów  społecznych  ze

szczególnym  uwzględnieniem  programów  pomocy  społecznej,  profilaktyki

i rozwiązywania  problemów  alkoholowych  i innych,  których  celem  jest  integracja  osób

i rodzin  z grup  szczególnego  ryzyka;

sporządzanie  bilansu  potrzeb  gminy  w zakresie  pomocy  społecznej;

udzielanie  schronienia,  zapewnienie  posiłku  oraz niezbędnego  ubrania  osobom  tego

pozbawionym;
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ii  przyznawanie  i wypłacanie  zasiłków  celowych  na pokrycie  wydatków  powstałych

w wyniku  zdarzenia  losowego;

przyznawanie  i wypłacanie  zasiłków  celowych  na pokrycie  wydatków  na świadczenia

zdrowotne  osobom  bezdomnym  oraz  innym  osobom,  które  nie  mają  dochodu

i możliwości  uzyskania  świadczeń  na podstawie  przepisów  o powszechnym  ubezpieczeniu

w Narodowym  Funduszu  Zdrowia;

przyznawanie  zasiłków  celowych  w formie  biletu  kredytowanego;

opłacanie  składek  na ubezpieczenia  emerytalne  i rentowe  za osobę,  która  zrezygnuje

z zatrudnienia  w związku  z koniecznością  sprawowania  bezpośredniej,  osobistej  opieki

nad długotrwale  lub ciężko  chorym  członkiem  rodziny  oraz  wspólnie  niezamieszkującymi

z matką,  ojcem  lub rodzeństwem;

praca  socjalna;

organizowanie  i świadczenie  usług  opiekuńczych,  w tym specjalistycznych,  w miejscu

zamieszkania,  z wyłączeniem  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób

z zaburzeniami  psychicznymi;

prowadzenie  i zapewnienie  miejsc  w placówkach  opiekuńczo-wychowawczych  wsparcia

dziennego  lub  w mieszkaniach  chronionych;

tworzenie  gminnego  systemu  profilaktyki  i opieki  nad dzieckiem  i rodziną;

dożywianie  dzieci;

sprawienie  pogrzebu,  w tym  osobom  bezdomnym;

kierowanie  do domu  pomocy  społecznej  i ponoszenie  odpłatności  za pobyt  mieszkańca

gminy  w tym  domu;

pomoc  osobom  mającym  trudności  w przystosowaniu  się do życia  po zwolnieniu  z zakładu

karnego;

sporządzanie  sprawozdawczości  oraz  przekazywanie  jej  właściwemu  wojewodzie,  również

w wersji  elektronicznej,  z zastosowaniem  systemu  informatycznego;

utworzenie  i utrzymywanie  ośrodka  pomocy  społecznej,  w tym  zapewnienie  środków  na

wynagrodzenia  pracowników.

Do zadań  własnych  gminy  należy:

*  przyznawanie  i wypłacanie  zasiłków  specjalnych  celowych;

przyznawanie  i wypłacanie  pomocy  na ekonomiczne  usamodzielnienie  w formie  zasiłków,

pożyczek  oraz  pomocy  w naturze;
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prowadzenie  i zapewnienie  miejsc  w domach  pomocy  społecznej  i ośrodkach

o zasięgu  gminnym  oraz  kierowanie  do nich  osób  wymagających  opieki;
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ii  podejmowanie  innych  zadań  z zakresu  pomocy  społecznej  wynikających  z rozeznanych

potrzeb  gminy,  w tym  tworzenie  i realizacja  programów  osłonowych;

i+ współpraca  z powiatowym  urzędem  pracy  w zakresie  upowszechniania  ofert  pracy  oraz

informacji  o wolnych  miejscach  pracy,  upowszechniania  informacji  o  usługach

poradnictwa  zawodowego  i o szkoleniach.

Do zadań  zleconych  z zakresu  administracji  rządowej  realizowanych  przez  gminę  należy:

przyznawanie  i wypłacanie  zasiłków  stałych;

opłacanie  składek  na ubezpieczenie  zdrowotne  określonych  w przepisach  o powszechnym

ubezpieczeniu  w Narodowym  Funduszu  Zdrowia;

organizowanie świadczenie  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  w  miejscu

zamieszkania  dla  osób  z zaburzeniami  psychicznymi;

przyznawanie  i wypłacanie  zasiłków  celowych  na pokrycie  wydatków  związanych  z klęską

żywiołową  lub  ekologiczną;

prowadzenie  i rozwój  infrastruktury  środowiskowych  domów  samopomocy  dla osób

z zaburzeniami  psychicznymi;

realizacja  zadań  wynikających  z rządowych  programów  pomocy  społecznej,  mających  na

celu  ochronę  poziomu  życia  osób,  rodzin  i grup  społecznych  oraz  rozwój  specjalistycznego

wsparcia;

przyznawanie  i wypłacanie  zasiłków  celowych,  a także  udzielanie  schronienia,  posiłku  oraz

niezbędnego  ubrania  cudzoziemcom,  o których  mowa  w art. 5a ustawy  o pomocy

społecznej.

il

Tabela 7 Liczba osób korzystajqcych  ze środowrskowej  pomocy  społecznej

na terenie  gminy  Szczucrn w latach 2016-2020

Źródło:  Opracowanie  własne  na podstawie  BDL

Il

Liczbę  osób,  znajdujących  się w trudnej  sytuacji  życiowej  objętych  pomocą  społeczną

przedstawia  poniższy  wykres.
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Wykres  5Liczba  osób  korzystajqcych  ze środowiskowej  pomocy  społecznej  na terenie  gmmy  Szczucin  w latach  2016-

2020
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Źródło:  Opracowanie  własne  na podstawie  BDL

Jak wynika  z powyższej  tabeli  oraz  wykresu,  na przestrzeni  lat  2016-2020,  zmniejszyła  się

liczba  osób  wsparciem  Ośrodka  o 727 (spadek  o ok. 40,25  %). Może  to świadczyć  o poprawie

sytuacji  rodzin,  które  korzystały  dotychczas  ze świadczeń  pomocy  s'połecznej.  Wpływ  na to miało

uruchomienie  świadczenia  ,,Rodzina  500+",  a także  wzrost  najniższego  wynagrodzenia  oraz

minimalnych  emerytur  irent.  Zjawisko  to  występuje  ogólnie  wpowiecie  dąbrowskim

iwojewództwie  małopolskim,  a fakt  ten  odzwierciedla  powyższy  wykres,  przedstawiający  udział

osób  korzystających  z pomocy  społecznej  w ludności  ogółem.

Tabela  8 Najczęstsze  powody  udzielania  pomocy  rodńnom  w 2020  roku.
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Źródło:  Opracowanie  na  podstawie  raportów  GOSP  w Szczucinie

Jak przedstawiają  powyższe  dane najczęstszą  przyczyną  objęcia  rodzin  pomocą  społeczną  było

ubóstwo,  długotrwała  lub ciężka  choroba,  niepełnosprawność  i bezrobocie.

Liczbę  korzystających  ze świadczeń  rodzinnych  oraz  kwoty  wypłacanych  świadczeń

w gminie  Szczucin w latach  2016-2020,  przedstawia  poniższa  tabela.

Tabela  9Liczba  korzystojqcych  ze świadczeń  rodzinnych  na terenie  gminy  Szczucin  oraz  kwoty

wypłacanych  świadczeń  w latach  2016-2020

47,5  47,4  48,8  46,0  41,3

4 W3E

! 5 ! ! ! ! ! ! ! 7 ,4,6,.s..

43y4g ', 49F  I 5=G61

2 505  2 454  2 264 2 075

Źródło:  Opracowanie  własne na podstawie  BDL

Na podstawie  powyższych  danych  możemy  zaobserwować  spadek  liczby  rodzin

otrzymujących  zasiłki rodzinne  na dzieci  - spadek  o ok. 19,38  %, a przez  to i spadek  liczby  dzieci,

na które  rodzice  otrzymują  zasiłek  rodzinny  -  spadek  o 16,28  %. Wart  uwagi  jest  również  wskaźnik,

dotyczący  udziału  dzieci  w wieku  do 17 lat, na które  rodzice  otrzymują  zasiłek  rodzinny  w ogólnej

liczbie  dzieci  w tym  wieku  -  w 2020  roku udział  ten  wynosił  41,3%,  natomiast  w 2016 było  to 47,5

%. Może  to  świadczyć  o poprawie  warunków  życia  rodzin,  podobnie  jak w przypadku
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beneficjentów  środowiskowej  pomocy  społecznej,  spowodowanej  realizacją  świadczenia

,,Rodzina  500 +"  oraz  wzrostem  minimalnych  wynagrodzeń.

Inaczej  przedstawia  się kwestia  kwot  wypłacanych  świadczeń  rodzinnych,  gdzie  wystąpił

wzrost  na przestrzeni  lat 2016-2020  -  od 2016 roku  łączny  wzrost  tych  kwot  wyniósł  ok. 1 173  tys.

zł. Występował  przy  tym  spadek  kwoty  wypłacanych  zasiłków  rodzinnych  wraz  z dodatkami  oraz

wzrost  kwoty  zasiłków  pielęgnacyjnych.

Zadaniem  własnym  gminy  o charakterze  obowiązkowym  jest  organizowanie  i świadczenie

usług  opiekuńczych,  w  tym  specjalistycznych,  w  miejscu  zamieszkania  z wyłączeniem

specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami  psychicznymi.

3.6.  Kultura  i sport

Kultura

Kultura  ma zasadniczy  wpływ  na jakość  życia, tworząc  relacje  społeczne  i pomagając

w  zaspokajaniu  indywidua!nych  potrzeb  niematerialnych,  musi być jednak  stale rozwijana.

Prowadzenie  działalności  kulturalnejjest  zadaniem  własnym  gminy  o charakterze  obowiązkowym.

Na terenie  gminie  Szczucin funkcjonuje  Samorządowe  Centrum  Kultury  i Bibliotek

(Centrum),  skład  którego  wchodzą:

- Dom Kultury  w Szczucinie,

- Biblioteka  Publiczna  w Szczucinie  oraz 4 jej filie  (w Borkach,  Brzezówce,  Delastowicach

i Słupcu),

Zajęcia świetlicowe  prowadzone  są w 6 miejscowościach:  Maniów,  Łęka Szczucińska,

Suchy  Grunt,  Wola  Szczucińska,  Delastowice,  Dąbrowica.

W Samorządowym  Centrum  Kultury  i Bibliotek  prowadzone  są róźnego  rodzaju  zajęcia

m.in.:  Klub Szachowy,  Dance Art,  Studio  Tańca, zajęcia muzyczne  i artystyczne,  zajęcia  z robotem

Photon.  Funkcjonuje  w nim również  Dyskusyjny  Klub Książki dla dzieci  i dla dorosłych.

W bibliotece  publicznej  działają  kółka zainteresowań,  podejmowane  są ogólnopolskie

akcje: ,,Cała Polska czyta dzieciom",  ,,Narodowe  Czytanie",  ,,Tydzień  z Internetem",  ,,Noc

Bibliotek".  Dla dzieci i młodzieży  organizowane  są lekcje biblioteczne,  konkursy  poetyckie

i literackie,  zajęcia edukacyjne  i bibIioterapeutyczne,  a także warsztaty  literackie.  Biblioteka

aplikuje  o środki  zewnętrzne  i realizuje  projekty,  których  owocem  są m. in. zainicjowane  w 2018r.

,,Salony Poezji".  Mieszkańcy  uczestniczą  w  spotkaniach  okazjonalnych.  Wśród  konkursów

najstarszym  jest Gminny  Konkurs Recytatorski  poezji Marii  Kozaczkowej  - poetki  Powiśla

Dąbrowskiego,  najmłodszym  zaś, ale bardzo  atrakcyjnym  Gminny  Konkurs  Ortograficzny,,O  Pióro

Burmistrza  Szczucina".  Biblioteka  organizuje  także  zajęcia  feryjne  i wakacyjne  dla dzieci,  jednak  ze

względu  na trudne  warunki  lokalowe  liczba miejsc  jest ograniczona,  co spotyka  się z ogólnym

niezadowoleniem  społecznym.
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Wykres  6Liczba  czytelników  oraz  wypożyczeń  ksłęgozbioru  na  zewnqtrz  w gmrnłe  Szczucrn
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Zródło:  Opracowanie  własne  na podstawie  BDL

Sport

Sport  w gminie  Szczucin  odgrywa  ważną  rolę  w życiu  mieszkańców.  Sfera  sportu  i rekreacji

jest  obszarem  działań  szkół  podstawowych  oraz  wszelkich  stowarzyszeń  i związków  powstałych  na

terenie  gminy.

Zadaniem  klubów  sportowych  jest  rozpowszechnianie  kultury  fizycznej,  poprawienie  1ub

wypracowanie  kondycji  fizycznej  i psychicznej  członków,  rozwój  stosunków  międzyludzkich,  jak

również  osiągnięcie  wyników  sportowych  na wszelkich  poziomach  poprzez  uczestnictwo  doraźne.

Gmina  Szczucin  wspiera  i rozpowszechnia  kulturę  fizyczną  między  inny poprzez  dotowanie

funkcjonujących  na terenie  klubów.  Dzięki  corocznym  dotacjom,  mogą  one  realizować  swoje  cele.

Kluby  sportowe  funkcjonujące  na terenie  gminy  Szczucin  to:

*  Ludowy  Klub  Sportowy,,Wisła"  Szczucin,

*  Ludowy  Klub  Sportowy,,Brzoza  Brzezówka",

*  Ludowy  Klub  Sportowy,,Kłos"  Słupiec,

*  Uczniowski  Międzyszkolny  Klub  Sportowy,,JUNIS",

*  Dąbrowski  Klub  Karate,,Tetsui"  Sekcja  w Szczucinie.

l'

Dane  na temat  liczby  sekcji,  członków  oraz  trenerów  iinstruktorów  wklubach

sportowych,  a także  liczby  osób  ćwiczących  przedstawia  poniższa  tabela.
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Tabela  IO  Szczegółowe  dane  dotyczqce  krubów  sportowych  oraz  Iłczby  osób  ćwiczqcych

na terenie  gminy  Szczucin  w roku  2016i2018

182 195

Zródło:  Opracowanie  własne  na podstawie  BDL

Powyższe  dane  wskazują,  że na przestrzeni  lat 2016-2018  zwiększyła  się  o 54 liczba  osób

ćwiczących,  wtym  liczba  ćwiczących  do lat 18 (więcej  o 13).  Mężczyźni  na koniec  2018  roku

stanowili  95,44  % osób  ćwiczących.

3.7. Aktywność  obywatelska  mieszkańców

Kapitał  społeczny  w  głównej  mierze  związany  jest  z aktywnością  obywatelską

mieszkańców,  która  mierzona  jest  liczbą  organizacji  pozarządowych,  a więcfundacji,  stowarzyszeń

i innych  organizacji  społecznych  na terenie  gminy,  a także  frekwencją  mieszkańców  gminy

w wyborach  i głosowaniach  referendalnych.

Na terenie  Gminy  Szczucin  działają  następujące  organizacje  pozarządowe:

Stowarzyszenia:

*  Stowarzyszenie  Rodzin  Katolickich  Diecezji  Tarnowskiej  -Oddział  w Szczucinie

*  Stowarzyszenie  TrzeŹwościowe,,NADZIEJA"

*  Stowarzyszenie  Orkiestra  Dęta  przy  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w Szczucinie

*  Stowarzyszenie  Na Rzecz Rozwoju  Wsi  Suchy  Grunt

*  Stowarzyszenie  Przyjaciół  Szkoły  Podstawowej  w Szczucinie

Strategia  Rozwoju  Gminy  Szczucin
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*  Stowarzyszenie  "Wolontariat  Św.  Ojca  Pio"

*  Stowarzyszenie  mieszkańców  Wsi  Wola  Szczucińska

*  Stowarzyszenie  ,,Otwarte  Serce"  Rodziców,  Opiekunów  i Przyjaciół  Na Rzecz  Osób

Niepełnosprawnych

*  Stowarzyszenie,,Szczucin  Wschód"  przy  Radzie  Dzielnicy  Wschód

*  Stowarzyszenie,,Nowoczesna  Gmina  Szczucin"

*  Stowarzyszenie  wspierania  przedsiębiorczości  przy  Parafii  Rzymskokatolickiej  Św.

Marii  Magdaleny  w Szczucinie

*  Stowarzyszenie  Przyjaciół  Zespołu  Szkolno  - Przedszkolnego  w Słupcu

*  Stowarzyszenie  Na Rzecz  Rozwoju  Wsi  Dąbrowica

*  Stowarzyszenie  Aktywnie  poWiśle

*  Stowarzyszenie  Przyjaciół  Zespołu  Szkół  w Borkach  "Razem"

@ Towarzystwo  Ratowania  Parku  w  Szczucinie

*  Stowarzyszenie  Radosny  Senior  w Szczucinie

*  Towarzystwo  Przyjaciół  Ziemi  Szczucińskiej

*  Stowarzyszenie,,BELL  CANTO"

*  Stowarzyszenie  Po Zdrowie

*  Stowarzyszenie  Szachowe,,Szach-Mat"  w Radomyślu  Wielkim

*  Pogórski  Związek  Pszczelarzy  w Tarnowie  -  Koło  Pszczelarzy  w Szczucinie

*  Fundacja,,AuxiIium"  -  Oddział  Szczucin

*  Stowarzyszenie  poMOC.

l'

l

Kluby  sportowe:

r'

*  Ludowy  Klub  Sportowy,,Wisła"  Szczucin

*  Ludowy  Klub  Sportowy,,Kłos"  Słupiec

*  Ludowy  Klub  Sportowy,,Brzoza  Brzezówka"

*  Uczniowski  Międzyszkolny  Klub  Sportowy,,jUNIS"

*  Dąbrowski  Klub  Karate,,Tetsui"  Sekcja  w Szczucinie

Ochotnicze  Straże  Pożarne:

*  Ochotnicza  Straż  Pożarna  w  Szczucinie

*  Ochotnicza  Straż  Pożarna  w Laskówce  Delastowskiej

*  Ochotnicza  Straż  Pożarna  w Brzezówce

*  Ochotnicza  Straż  Pożarna  w Słupcu

*  Ochotnicza  Straż  Pożarna  w  Zabrniu

*  Ochotnicza  Straź  Pożarna  w Borkach

*  Ochotnicza  Straż  Pożarna  w Maniowie

*  Ochotnicza  Straż  Pożarna  w  Suchym  Gruncie

*  Ochotnicza  Straż  Pożarna  w Lubaszu

Koła  Gospodyń  Wiejskich:

*  Koło  Gospodyń  Wiejskich  w Skrzynce

Koło  Gospodyń  Wiejskich  w Lubaszu
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*  Koło  Gospodyń  Wiejskich  w Słupcu

*  Koło  Gospodyń  Wiejskich  w Maniowie

*  Koło  Gospodyń  Wiejskich  w Łęce  Szczucińskiej

*  Koło  Gospodyń  Wiejskich  w Delastowicach

*  Koło  Gospodyń  Wiejskich  w Laskówce  Delastowskiej

*  Koło  Gospodyń  Wiejskich  w Borkach

*  Koło  Gospodyń  Wiejskich  w Świdrówce

*  Koło  Gospodyń  Wiejskich  w Radwanie

Frekwencję  w gminie  Szczucin  w wyborach  w latach  2019-2020  na tle pozostałych  gmin

powiatu  dąbrowskiego  przedstawia  poniższa  tabela.

Tabela 1l  Dane dotyczqce frekwencji  w wyborach na terenre gmłn powiatu  dqbrowskiego

Zródło:  Państwowa  Komisja  Wyborcza  pkw.gov.pl

3.8.  Bezpieczeństwo  publiczne

Poczucie  bezpieczeństwa  mieszkańców  gminy  oraz  niski  stopień  przestępczości  są jednym

z czynników  świadczących  o rozwoju  i atrakcyjności  gminy  oraz często  są jednym  z aspektów

atrakcyjności  inwestycyjnej.  Położenie  gminy  powoduje,  że sprawa  bezpieczeństwa  publicznego

jest bardzo  ważna  tak dla  mieszkańców,  jak idla  innych  znajdujących  się  tam  osób. Za

bezpieczeństwo  na terenie  gminy  odpowiada  Komisariat  Policji  w Szczucinie.  Jego  rejon  obejmuje

obszar  miasta  Szczucina  oraz  miejscowości  na terenie  Gminy.

Duży  wpływ  na komfort  życia  mieszkańców  jest  rozbudowana  struktura  Ochotniczej  Straży

Pożarnej,  która  oprócz  działalności  mającej  na celu zapobiegania  pożarom
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w  wyniku  ich powstania,  bierze  czynny  udział  w akcjach  ratowniczych  i zagrożeniach  ekologicznych

związanych  z ochroną  środowiska.

W gminie  Szczucin  funkcjonuje  9 jednostek  ochotniczej  straży  pożarnej:

Ochotnicza  Straż  Pożarna  w  Szczucinie

Ochotnicza  Straż  Pożarna  w Laskówce  Delastowskiej

Ochotnicza  Straż  Pożarna  w Brzezówce

Ochotnicza  Straż  Pożarna  w Słupcu

Ochotnicza  Straż  Pożarna  w  Zabrniu

Ochotnicza  Straż  Pożarna  w Borkach

Ochotnicza  Straż  Pożarna  w Maniowie

Ochotnicza  Straż  Pożarna  w  Suchym  Gruncie

Ochotnicza  Straż  Pożarna  w Lubaszu

Ochotnicza  Straż  Pożarna  w Szczucinie  oraz  w Słupcu  są ujęte  w Krajowym  Systemie  Ratowniczo  -

Gaśniczym.

Wyszczególnienie  występujących  miejscowych  zagrożeń  według  ich rodzajów  oraz  rodzajów

zdarzeń,  które  były  objęte  działalnością  jednostek  ochrony  przeciwpożarowej,  przedstawiają

poniższe  tabele.

i(

t. '

Tabela 12  Miejscowe  zagrożerńa  wedłu;)  rodzaju  zagrożenia  na przestrzeni  lat  2018-2020

Źródło:  Opracowanie  własne  na podstawie  BDL

Tabela 13 Działania  ratownicze  podejmowane  przez OSP na terenie  gminy  Szczucrn na przestrzeni  lat  2018-2020
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Jak wynika  z przedstawionych  powyżej  danych,  największa  liczba  zagrożeń  oraz  zdarzeń

wystąpiła  w 2019  roku.  Można  jednak  zauważyć  spadek  liczby  miejscowych  zagrożeń,  których

liczba  wyniosła  200  w 2019,  a w 2020  roku  116.

3.9.  środowisko  naturalne  i formy  ochrony  przyrody

Środowisko  naturalne

Gmina  Szczucin  położona  jest  na obszarze  dorzecza  Wisły,  w regionie  wodnym  Górnej-

Zachodniej  Wisły.  Długość  Wisły  na terenie  gminy  Szczucin  wynosi  około  20.850  m. Niemal  w pełni

płaski  teren  gminy  rozcinają  liczne,  niewielkie  cieki  wodne,  które  wpadają  do Wisły,  a biorą

początek  w nieco  bardziej  wyniesionej  - południowej  części  Powiśla  Dąbrowskiego.  Największym

ciekiem  wodnym  przepływającym  przez  teren  gminy  jest  rzeka  Breń,  przyjmująca  niewielkie,  lecz

bardzo  liczne  dopływy.  Kolejnymi  większymi  ciekami  na terenie  gminy  są: Nieczajka  oraz  Łoś.

Obszar  gminy  Szczucin  pod  względem  zasobów  wód  podziemnych  jest  regionem  ubogim.  Zasilanie

poziomu  wodonośnego  odbywa  się na drodze  infiltracji  opadów  atmosferycznych  uzupełnianej

zasilaniem  wodami  z rzek  Breń,  Żabnica  i innych  cieków  powierzchniowych  (infiltracja  brzegowa).

Teren  gminy  leży w całości  w szerokiej  dolinie  Wisły,  w środkowej  części pomiędzy  ujściami

Dunajca  i Wisłoki  do Wisły.

Główną  formą  zagospodarowania  terenów  jest  użytkowanie  rolnicze,  przede  wszystkim,  jako

grunty  orne  pozostały  obszar  zajmują  głównie  niezagospodarowane  tereny  zielone.  Lasy zajmują

około  12,3%  powierzchni  gminy,  i położone  są w południowej  części.

Północna  część  gminy  objęta  jest  strefą  Obszaru  Chronionego  Krajobrazu  Doliny  Wisły  (obszar  ok.

773 ha). Na terenie  gminy  znajduje  się także  jeden  użytek  ekologiczny  (w Woli  Szczucińskiej  1.04

ha -  ponad  300 letnie  dęby  ) oraz  1l  pomników  przyrody  -  starych  drzew,  zgromadzonych  na

terenie  zabytkowego  zespołu  parkowego  w Szczucinie.  Najwyższe  wzniesienie  to Lubaska  Góra

o rzędnej  179,0  m n.p.m.  W obszarze  gminy  zlokalizowane  są złoża  piasku  i naturalnych  kruszyw

(żwiru).

Uwarunkowania  wodne  i obszary  szczególnego  zagrożenia  powodzią

Projekt  wstępnej  oceny  ryzyka  powodziowego  dla dorzeczy  jest  opracowywany  przez

Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody  Polskie,  a następnie  zatwierdzony  i publikowany  przez

właściwego  ministra.  Dla obszarów  narażonych  na niebezpieczeństwo  powodzi  wskazanych  we

wstępnej  ocenie  ryzyka  powodziowego  opracowuje  się  mapy  zagrożenia  powodziowego  (MZP)

zgodnie  z art.  169  ustawy  z dnia  20 lipca  2017  r. Prawo  wodne  (Dz. U. z 2021  r. poz. 624  z późn.

zm.),  na których  przedstawia  się w szczególności:



*  obszary  szczególnego  zagrożenia  powodzią,

obszary  obejmujące  tereny  narażone  na zalanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia:

I  wału  przeciwpowodziowego,

J  wału  przeciwsztormowego,

I  budowli  piętrzącej.

Na podstawie  map zagrożenia  powodziowego  stwierdzono, że na terenie gminy Szczucin

wyznaczone  zostały  obszary  szczególnego  zagrożenia  powodzią  od rzeki Wisłyirzeki Breń. Obszary

jw.  Obejmują  obszary,  na których  prawdopodobieństwo  wystąpienia  powodzi jest średnie i wynosi

raz na 100  lat  (Q1%)  oraz  prawdopodobieństwo  wystąpienia  powodzi jest wysokie i wynosi raz na
10 lat (Q10%).  Ponadto,  występują  tu obszary szczególnego zagrożenia powodzią obejmujące

międzywala  rzek: Wisła,  Breń, Upust,  Łoś i Nieczajka. Na przedmiotowym terenie objętym

projektem  strategii  występują  również  obszary, naktórych prawdopodobieństwo wystąpienia

powodzi  jest  niskie  i wynosi  raz na 500  lat (QO,2%) od Wisły i Brnia oraz obszary narażone na

zalanie  w przypadku  całkowitego  zniszczenia  wału przeciwpowodziowego od Wisły.

Mapa2  CiekrwodnejobszaryzalewowenaobszarzegminySzczucin
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W Planie  Zarządzania  Ryzykiem  Powodziowym  przyjętego  na podstawie  rozporządzenia  Rady

Ministrów  z dnia 18 października  2016 r. w sprawie  przyjęcia  Planu zarządzania  ryzykiem

powodziowym  dla obszaru  dorzecza  Wisły  (PZRP; Dz. U. z 2016r.  poz. 1841),  wskazano  konieczność

realizacji  zadań  pn.:

*  ,,Przebudowa  - lewy  wał  potoku  Upust  w km 2+200  - 3+590  w miejscowości  Zabrnie,  gm.

Szczucin,  pow.  Dąbrowski",  zamieszczonego  na liście  działań  strategicznych  pod nr ID:

1762W;

*  ,,Modernizacja  13  przepompowni  na terenie  powiatu  dąbrowskiego,  brzeskiego  i

tarnowskiego",  zamieszczonego  na liście  działań  strategicznych  pod  nr ID: 3184W;

@ ,,Odcinkowa  modernizacja  prawego  wału  przeciwpowodziowego  rzeki  Wisły  na terenie

powiatu  dąbrowskiego",  zamieszczonego  na liście  działań  strategicznych  pod  nr1D:77125.

Z kolei w Programie  Planowanych  Inwestycji  PGW Wody  Polskie  widnieje  jedno  zadanie

planowane  do realizacji  na terenie  gminy  Szczucin  pn.: "Rozbudowa  lewego  wału  rzeki  Łoś w km

0+000-1+210,  msc.  Zabrnie,  Suchy  Grunt,  gm.  Szczucin,  pow.  dąbrowski,  woj.  małopolskie";  ale nie

posiada  ono  w chwili  obecnej  zapewnionego  źródła  finansowania.
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Informacje  o jednolitych  częściach  wód  powierzchniowych  (JCWP) oraz  jednolitych  częściach  wód

podziemnych  (JCWPd)  w obrębie  których  położona  jest  Gmina  Szczucin:

Mapa  3

i

Źródło: https://wody.isok.qov.pl/

Tabela 14 JednolRe Części Wód Powrerzchniowych (JCWP) na terenie Gminy Szczucin

RW20002621732
Rów

Odmęcki

Naturalna

część  wód
ZŁY

dobry  stan

ekologiczny,

dobry  stan

chemiczny

Działania  podstawowe:  1.

kontrola  postępowania

w zakresie  gromadzenia

ścieków  przez

użytkowników  prywatnych

i przedsiębiorców  oraz

oczyszczania  ścieków

przez  użytkowników

prywatnych  z

częstotliwością  co

najmniej  raz na 3 lata

2. budowa  nowych

zbiorników
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bezodpływowych  oraz

remont  istniejących

3. regularny  wywóz

nieczystości  płynnych

Działania  uzupełniające:

1. monitoring  badawczy

wód
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RW20002621748 Rybnica
Naturalna

część  wód
ZŁY

dobry  stan

ekologiczny,

dobry  stan

chemiczny

Działania  podstawowe:

1. kontrola  postępowania

w zakresie  gromadzenia

ścieków  przez

użytkowników  prywatnych

i przedsiębiorców  oraz

oczyszczania  ścieków

przez  użytkowników

prywatnych  z

częstotliwością  co

najmniej  raz na 3 lata

2. budowa  nowych

zbiorników

bezodpływowych  oraz

remont  istniejących

3. regularny  wywóz

nieczystości  płynnych

Działania  uzupełniające:

1.  monitoring  badawczy

wód
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RW2000172174369 Nieczajka
Naturalna

część  wód
ZŁY

I

dobry  stan

ekologiczny,

dobry  stan

chemiczny

Działania  podstawowe:

1. kontrola  postępowania

w zakresie  gromadzenia

ścieków  przez

użytkowników  prywatnych

i przedsiębiorców  oraz

oczyszczania  ścieków

przez  użytkowników

prywatnych  z

częstotliwością  co

najmniej  raz na 3 lata,

2. kontrola  postępowania

z zakresie  oczyszczania

ścieków  przez

przedsiębiorstwa  z

częstotliwością  co

najmniej  raz na 3 lata,

3. budowa  nowych

zbiorników

bezodpływowych  oraz

remont  istniejących,

4.  regularny  wywóz

nieczystości  płynnych,

5. budowa

indywidualnych

systemÓw  oczyszczania

ścieków

Działania  uzupełniające:

1. przeprowadzenie

pogłębionej  analizy  presji

w celu  zaplanowania

działań  ukierunkowanych

na redukcję  fosforu,

2. przegląd  pozwoleń

wodnoprawnych
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RW20002621734
Dopływ  z

Maniowa

Sztuczna

Część

Wód

ZŁY

dobry

potencjał

ekologiczny,

dobry  stan

chemiczny

Działania  podstawowe:

1.kontrola  postępowania  w

zakresie  gromadzenia

ścieków  przez

użytkowników

prywatnych  i

przedsiębiorców  oraz

oczyszczania  ścieków

przez  użytkowników

prywatnych  z

częstotliwością  co

najmniej  raz na 3 lata,

2. regularny  wywóz

nieczystości  płynnych,

3. budowa  nowych
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zbiorników

bezodpływowych  oraz

remont  istniejących.

Działania  uzupełniające:

1.  monitoring  badawczy

wód

7A34

Źródło: https:/'/wody.isok.gov.pl/
I

Tabela  15  Jednolłte  Części Wód  Podziemnych  (jCWPd)  na tereme  Gmłny  Szczucin

r
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Na terenie  Gminy  Szczucin  znajduje  się osiem  jednolitych  części  wód  powierzchniowych  w

ogólnym  stanie  złym.  Działania  podstawowe  wskazane  do realizacji  w aktualizacji  Programu

wodnośrodowiskowego  kraju  (aPWŚK)  dotyczą  przede  wszystkim  regularnego  wywozu

nieczystości  płynnych,  budowy  nowych  zbiorników  bezodpływowych  oraz  remontu  istniejących,

kontrolę  postępowania  w  zakresie  gromadzenia  ścieków  przez  użytkowników  prywatnych

i przedsiębiorców  oraz  oczyszczania  ścieków  przez  użytkowników  prywatnych  z częstotliwością  co

najmniej  raz na 3 lata  jak  również  corocznego  raportowania  pomiarów  ilości  eksploatowanych

wód podziemnych  przez właściciela/użytkownika  ujęcia.

Główne  Zbiorniki  Wód  Podziemnych  w  Polsce

Udokumentowanie  i ustanowienie  obszarów  ochronnych  GZWP  jest  jednym  ze sposobów

realizacji  ustaleń  Prawa  wodnego  i spełnieniem  wymogów  określonych  w Ramowej  Dyrektywie

Wodnej,  w których  nakłada  się na państwa  członkowskie  Unii  Europejskiej,  w tym  na instytucje

odpowiedzialne  za gospodarowanie  wodami,  obowiązek  opracowania  i wdrożenia  programów

ochrony  wód  podziemnych  dla  osiągnięcia  ich dobrego  stanu.

Na terenie  Gminy  Szczucin  nie  występują  żadne  Główne  Zbiorniki  Wód  Podziemnych,  jedynie  w  jej

sąsiedztwie  znajduje  się  GZWP:  424-Do1ina  Borowa.
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Zagrożenia  suszą  i przeciwdziałanie  jej  skutkom

Zgodnie  z art. 183  i 184  ust. 1 ustawy  Prawo  wodne,  zadaniem  administracji  rządowej

isamorządowej  oraz Wód  Polskich  jest  przeciwdziałanie  skutkom  suszy, które  prowadzi  się

zgodnie  z planem  przeciwdziałania  skutkom  suszy przyjętego  na podstawie  rozporządzenia

Ministra  Infrastruktury  z dnia  15  lipca  2021r.  w sprawie  przyjęcia  Planu  przeciwdziałania  skutkom

suszy (Dz.  U. 2021r.  poz.  1615).  Projekt  planu  przygotowują  Wody  Polskie  w uzgodnieniu

z ministrami  właściwymi  do spraw:  rolnictwa,  rozwoju  wsi,  rybołówstwa,  żeglugi  śródlądowej  oraz

wojewodami.  Plan obejmuje:

1)  analizę  moźliwości  powiększenia  dyspozycyjnych  zasobów  wodnych;

2)  propozycje  budowy  lub przebudowy  urządzeń  wodnych;

3)  propozycje  niezbędnych  zmian  w zakresie  korzystania  z zasobów  wodnych  oraz  zmian

naturalnej  i sztucznej  retencji;

4)  działania  służące  przeciwdziałaniu  skutkom  suszy.

I

i-l

Il

skutkom  suszy.  Cel ten  doprecyzowany  jest  przez  4 cele  szczegółowe:

1)  skuteczne  zarządzanie  zasobami  wodnymi  dla zwiększenia  ich

dorzeczy;
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zwiększanie  retencjonowania  (magazynowania)  wód;

edukacja  w zakresie  suszy i koordynacja  działań  powiązanych  z suszą;

stworzenie  mechanizmów  realizacji  i finansowania  działań  służących  przeciwdziałaniu

skutkom  suszy.

W celu osiągnięcia  jednego  z celów  planu,  tj. skutecznego  zarządzania  zasobami  wodnymi

dla zwiększenia  dyspozycyjnych  zasobów  wodnych,  dokonywana  jest szczegółowa  analiza

z wykorzystaniem  wyników  map zagrożenia  występowania  poszczególnych  typów  susz. Mapy  te

stanowią  dane  do przeprowadzenia  oceny  ilości  zasobów  dyspozycyjnych  w warunkach  suszy oraz

służą  do określenia  stopnia  ryzyka  suszy.

Zasadniczo  wyróżnia  się cztery  rodzaje  suszy: atmosferyczną,  rolniczą,  hydrologiczną

i hydrogeologiczną.  Na zarządzanie  ryzykiem  suszy wpływ  mają  wyniki  zagrożenia  występowania

trzech z czterech  typów  suszy: rolniczej,  hydrologicznej  i hydrogeologicznej.  Z kolei mapy

zagrożenia  suszą dostarczają  informacji  dla planowania  działań  na rzecz przeciwdziałania  jej

skutkom,  w szczególności  poprzez  czterostopniowy  podział  zagrożenia,  gdzie I klasa obejmuje

obszary  zagrożone  w stopniu  słabym,  Il klasa -  obszary  zagrożone  w stopniu  umiarkowanym,  Ill

klasa - obszary  zagrożone  w stopniu  silnym,  a IV klasa - obszary  zagrożone  w  stopniu

ekstremalnym.

Anaiizując  mapy  zagrożenia  suszą rolniczą,  hydrologiczną  i hydrogeologiczną  dla obszaru

gminy  Szczucin, można stwierdzić,  że łączny  stopień  zagrożenia  suszą  jest  silny. W przypadku

zagrożenia  suszą  rolniczą  - określona  została na większości  terenu  klasa IV z występującymi

obszarami  klasy Il i Ill oraz  w małej  częścil,  zagrożenia  suszą  hydrologiczną  -  klasa III, natomiast

jeśli  chodzi  o zagrożenie  suszą  hydrogeologiczną  -  klasa l.

Kluczowym  elementem  Planu przeciwdziałania  skutkom  suszy jest  katalog  działań,  który

określa  konkretne  i mierzalne  rozwiązania,  których  wdrożenie  ma przyczynić  się  do ograniczenia

skutków  suszy. Katalog  ten ma wymiar  operacyjny,  a poprzez  zbiór  działań  realizowane  są cele

szczegółowe,  co z kolei ma przełożenie  na cel główny.  Plan nie jest planem  inwestycyjnym,

a prezentuje  jedynie  plany  budowy,  przebudowy  i remontów  urządzeń  wodnych,  które  są  zawarte

w pozostałych  dokumentach  planistycznych  z zakresu  gospodarki  wodnej.

Na obszarze  gminy  Szczucin,  w okresie  2021-2027  nie zostały  zaplanowane  przez Wody

Polskie do realizacji  zadania  inwestycyjne  z zakresu  budowy  i przebudowy  urządzeń  wodnych

służących  przeciwdziałaniu  skutkom  suszy.

Formy  ochrony  przyrody

Kwestie  związane  z ochroną  przyrody  regulowane  są przez ustawę  z dnia 16  kwietnia  2004

r. o ochronie  przyrody  (Dz. U. z 2021  r. poz. 1098  z późn.  zm.). Zgodnie  z niniejszą  ustawą  formami

ochrony  przyrody  są parki  narodowe,  rezerwaty  przyrody,  parki  krajobrazowe,  obszary

chronionego  krajobrazu,  obszary  Natura  2000, pomniki  przyrody,  stanowiska  dokumentacyjne,

użytki ekologiczne,  zespoły  przyrodniczo-krajobrazowe,  a także  ochrona  gatunkowa  roślin,  i

zwierząt i grzybów. Każda z tych form spełnia inną rolę  w systemie ochrony przyrody i służy innym J "
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celom,  z tego  względu  cechuje  się odmiennym  reżimem  ochronnym  oraz  zakresem  ograniczeń

w użytkowaniu.

Formy  ochrony  przyrody  na terenie  gminy  Szczucin:

obszar  chronionego  krajobrazu

*  Obszar  Chronionego  Krajobrazu  Doliny  Wisły:  773.O  ha

*  Solecko-Pacanowski:  2.5 ha

użytek  ekologiczny

*  Wola  Szczucińska:  1.04  ha. Użytkiem  tym  są ponad  300  letnie  dęby  rosnące  wzdłuż

śródpolnej  drogi.

3.10 Dziedzictwo  kulturowe,  turystyka  i rekreacja

Zabytki  Szczucina

Muzeum  Drogownictwa  w Szczucinie  ulokowano  jedyne  w Polsce  i Europie,  obecnie

będące  Wydziałem  Historii  Drogownictwa  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i Autostrad.

Na obszarze  ok. 2 ha znajduje  się kilkadziesiąt  starych  maszyn  i urządzeń  drogowych:

walców,  ciągników,  lokomobil,  a także  bogaty  zbiór  znaków  drogowych,  słupów

kilometrowych,  urządzeń  pomiarowych.  W budynku  muzeum  natomiast  zgromadzono

m.in.:  dokumenty,  projekty,  mundury,  oraz  makiety.  Zbiór  jest  stopniowo  powiększany.

f
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Zdjęcre  1 Muzeum  Drogownictwa  w Szczucinre

Źródło: http://pl.wikipedia.org/

Kościół  parafialny  p.w.  św.  Magdaleny  w  Szczucinie  z 1680  r.,  usytuowany

w  północnowschodnim  narożu  obszernego  placu  rynkowego.  Potężna  zwarta  bryła

kościoła  łączy  w sobie  starą,  barokową  część  i nowsze,  wzniesione  w stylu  neobarokowym

człony,  tworząc  całość  harmonijną  i zgodną.  Murowana  i tynkowana  budowla

o ramowopilastrowych,  skromnych  podziałach  zewnętrznych  elewacji,  najokazalej

prezentuje  się  z rynku,  skąd  można  ogarnąć  wzrokiem  szlachetną  prostotę

neorenesansowej  fasady  poprzedzonej  niższą  i węższą  kruchtą.  Wyjątkowym  "skarbem"

szczucińskiej  świątyni  jest  polichromia  autorstwa  Karola  Frycza  pokrywająca

rozczłonkowane  pilastrami  i zamknięte  profilowanym  gzymsem  ściany  wnętrza.  Na

szczególną  uwagę  zasłuBują  także obrazy: Matki Boskiej z Dzieciątkiem,  w typie Matki

Boskiej  Tuchowskiej  (XVI-XVII  w.)  umieszczony  w  głównym  ołtarzu;  Matki  Boskiej

Niepokalanie  Poczętej  (Il poł. XVIII w.), umieszczony  w bocznym  ołtarzu;  barokowy

wizerunek  Matki  Boskiej  Różańcowej  ukazanej  w asyście  świętych  (1714  r.) oraz  Chrystus

Ukrzyżowany  i św.  Maria  Magdalena  (ok. 1960  r.), których  autorem  jest  Stanisław

Westwalewicz.

Strategia  Rozwoju  Gminy  Szczucin
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Zdjęcie 2 Kościół parafiafny  pw. jw. Marii  Magdafeny

Źródło:  Urzqd  Gminy  Szczucin

il
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l,

Plebania  z XIX/XX w.  w  Szczucinie,

Budynki  bramne  w  Szczucinie  z I poł. XIX w.  połączone  bramą  -  Zespół  parkowy

Lubomirskich  w Szczucinie.  Z obszernego  kompleksu  na wschodnich  obrzeżach  Szczucina

do dzisiaj  zachowały  się  dwa  bliźniacze  budynki  bramne  z I poł. XIX wieku  i wiele  starych

drzew  z 5-hektarowego  parku  krajobrazowego.  Park  zachował  się  również

w Delastowicach.  Tu, w miejscu  gdzie  kiedyś  stał  dwór,  po wojnie  wybudowano  kościół.

Barokowa  kapliczka  przydrożna  w  Delastowicach  z 1759  r. Usytuowana  na skraju

dworskiego  parku  obok  drogi  do Bolesławia.  Jest  to wysoki  słup  na którym  umieszczono

kapliczkę  z płaskorzeźbionymi  przedstawieniami  krucyfiksu  i trzech  świętych.

Drewniana  kapliczka  w  Lubaszu  wybudowana  z I poł.  XIX  z fundacji  Boguszów.

Czworoboczna,  skromna,  odnowiona  współcześnie  świątyńka,  poprzedzona  od frontu

płytkim  ganeczkiem  wspartym  na dwóch  słupkach.

Za szczucińskim  Muzeum  Drogownictwa,  przy  drodze  prowadzącej  do  Dąbrowy

Tarnowskiej  w przysiółku  Lubasz-Bukowiec,  znajduje  się dworek  miejski  z przełomu  XIX

i XX wieku  (1929  rok).  Do niewielkiej  posiadłości,  będącej  obecnie  własnością  prywatną,

trafić  można  mało  widoczną  leśną  aleją.  19  września  1914  roku  na dworze  w Bukowcu

przebywał  Józef  Piłsudski

Staw  wraz  z figurką  Matki  Boskiej.  Fundatorem  figury  Matki  Boskiej  był  dr. Karol  Rudnicki

w 1900  r. Był to prezent  z okazji  obchodzonego  w naszej  parafii  jubileuszu  XIX wieków

Il,



bezpośrednio  przy ul. Radomyślskiej,  przy drodze  powiatowej  biegnącej  z centrum

Szczucina  w kierunku  województwa  podkarpackiego.

Zdjęcie  3 Fłgurka  Matkf  Boskiej  przy  ul. Radomyślańskiej

Źródło:  Ur:ąd  Gminy  i+i S:c:ucime

Kamienna  figura  zwana  "Markiem"  z 1684  r. Barokowa  kamienna  kolumna  z kapliczką  na

szczycie.  Wewnątrz  kapliczki  znajdują  się płaskorzeźby  kamienne:  św. Marka  ewangelisty,

Mnicha,  pielgrzyma  i modlącego  się Pustelnika.  Prawdopodobnie  została  ufundowana

z okazji  przemarszu  wojsk  Jana Sobieskiego  pod  Wiedeń  w 1684  r.

Strategia  Rozwoju  Gminy  Szczucin
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Zdjęcie  4 Figurka  ŚW. Marka

l  *.

Źródło:  urzqd  Gminy  Szczucin
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Na granicy  wsi Lubasz przy  wjeździe  do Szczucina  od strony  Delastowic  rozciągają  się

resztki  zespołu  dworskiego  należące  niegdyś  do rodziny  Boguszów.  Dwór  w Lubaszu,

wybudowany  ok. 1917  roku  na miejscu  starszego,  w którym  przyszedł  na świat  Andrzej

Rawicz  Gawroński,  lekarz  króla  Stanisława  Augusta  Poniatowskiego  i sekretarz  Komisji

Edukacji  Narodowej.

Staw  wraz  z figurką  Matki  Boskiej.  Fundatorem  był  dr. Karol  Rudnicki.  W 1900  r. ufundował

kamienną  figurę  Matki  Boskiej  Niepokalanie  Poczętej  z Lourdes,  usytuowana  na

postumencie  kamienno  -  betonowym.  Postawiona  została  na sztucznie  usypanej  wysepce

I

rl'

Kaplica  mszalna  pw.  MB Częstochowskiejz  lat 1905-1906  w Łęce  Szczucińskiej  zbudowana

z fundacji  gromadzkiej.  Mieści  w  swym  wnętrzu  ołtarz  z obrazem  Matki  Boskiej

Częstochowskiej.

Opodal  Kościoła  znajduje  się  Kwatera  Pamięci  Narodowej.  Jest  to wzniesiony  na terenie

dawnej  szkoły  obelisk,  który  upamiętnia  dramatyczne  wydarzenia  z 12  września  1939  roku.

Pomnik  upamiętniają  Ofiary  Il Wojny  światowej  w Szczucinie.  Pomnik  - Mogiła  ulokowany

'l

jest na cmentarzu Parafialnym w Szczucinie ijest miejscem spoczynku ok 70 osób, którzy {7

bestialsko  zostali  wymordowani  w okresie  represji  wojennych  w roku  1939.

Pomnik  Powstańców  z 1863  r. Mogiła  ofiar  powstańców  styczniowych  z 1863  r wraz

z grobem  dowódcy  mjr  Edwarda  Dunajewskiego  ulokowana  jest  na cmentarzu  Parafialnym

Irl



w Szczucinie.  Jest  to  miejsce  spoczynku  dowódcy  wraz  z żołnierzami,  którzy  polegli  w  walce

o wolność  i niepodległość  naszej  Ojczyzny.  Polegli  oni w nierównej  i trudnej  walce

przeciwko  Imperium  Rosyjskiemu.  Część  utonęła  podczas  przeprawy  przez  Wisłę,  a część

zmarła  od ran w wyniku  bitwy  pod  Gacami  z 19  na 20 czerwca  1863  r. a następnie

pochowani  wraz  z dowódcą  na cmentarzu  w Szczucinie.

Zdjęae  5 Mogiła  powstańców  z 1863  r.

il  i -

r

Źródło:  Urzqd  Gminy  Szczucin

Trasa  rowerowa

Przez  tereny  Gminy  Szczucin  biegnie  Wiślana  Trasa  Rowerowa  z Oświęcimia  przez  Kraków  do

Szczucina,  poprowadzona  po nowych  drogach  rowerowych  nad Wisłą.  Trasa  ta jest  częścią

programu  Velo  Małopolska  realizowanego  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa

Małopolskiego.  Na odcinku  biegnącym  przez  teren  Gminy  Szczucin,  w Szczucinie  zlokalizowane

jest  Miejsce  Obsługi  Rowerów,  które  służy  do  odpoczynku,  zjedzenia  posiłku  i w którym

jest  dokonanie  drobnych  napraw  rowerów.
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Baza  noclegowa

Bazę noclegową  w Gminie  tworzy  30 miejsc  w 10 przestronnych  pokojach  w hotelu  przy restauracji

Sovrana w Szczucinie. Ponadto  gospodarstwo  agroturystyczne  w rniejscowości  Radwan oferuje  2

dwuosobowe  pokoje. fj -

3.11  Planowanie  przestrzenne

Rozwój  przestrzenny  gminy  definiowany  jest  przez  następujące  dokumenty: i-, '

1.  Uchwała  nr XL1V/522/18  w sprawie  uchwalenia  zmiany ,,Studium  uwarunkowań

i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Szczucin"  z dnia  2018-10-19

2. Uchwała nr V/47/99  w sprawie uchwalenia miejscowego  planu zagospodarowania

przestrzennego  z dnia 1999-03-31

3. Uchwała  nr X111/104/99 w sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  ogólnego

zagospodarowania  przestrzennego  części  gminy  Szczucin  z dnia  1999-12-29

4. Uchwała nr XV/135/2000  w sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu zagospodarowania

przestrzennego  z dnia 2000-04-26

5. Uchwała nr 1X/76/03 w sprawie uchwalenia  miejscowego  planu zagospodarowania

przestrzennego  gminy  Szczucin  z dnia  2003-06-26

6. Uchwała  nr  XXV/215/2009  w  sprawie:  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego  Gminy  Szczucin  w miejscowości  Szczucin  z dnia  2009-06-29

7. Uchwała  nr XXXV11/300/2010  w sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego  Gminy Szczucin w miejscowości  Szczucin (ze zm. X/89/2011)  z dnia

2010-06-30

r

Tabela 16Liczba  wydanych  decyzji  o warunkach  zabudowyłdecyzji  o ustalenru  Jokalłmcfi

celu pubtrcznego  na przestrzeni  lat  2016-2020

Źródło:  Opracowanie  własne  na podstawie  BDL
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Tabela  17  0bowiqzujqce  mrejscowe  planyzagospodarowania  przestrzennego

na  podst.  ustawy  z 7 Irpca  1994r.  oraz  ustawy  z 27  marca  2003  r.

Źródło:  Urzqd  Gminy  Szczucin

3.12 Infrastruktura  komunikacyjna  i transport  publiczny

Dostępność  komunikacyjna  gminy  jest  czynnikiem  determinującym  wielopłaszczyznowy

rozwój  społeczno  -  gospodarczy.  Planowanie  działań  związanych  z rozwojem  obszarów  wiejskich

powinno  opierać  się o upowszechnienie  dostępu  do dóbr  i usług,  które  są podstawą  egzystencji

społeczności  lokalnej.  Dostępność  komunikacyjna  to także  czynnik  napędu  gospodarczego,  który

jest  elementem  kluczowym  do poprawy  jakości  życia mieszkańców.

Tabela  18  Wykaz  dróg  powiatowych  (numery,  przebiegi)  rw terenre  Gminy

z ewentualnym  podziałem  na  rodzaj  nawierzchrń.

1303K  Zaw!erz'ełozłÓ' 20+301  25+440  l' asfaltowa  -'-- -8-.00-9.50-
Szczucin

8  1307K ' SWaróW-,MędrzechóW-' 17+333  18+033  asfaltowa  8,30-9,00  l
Delastowice  )

1317K  Szczuc'n-Man'Ów- ' 13+ : asfaltowa  ' 7.80-9.30
Borki-Załuże  ' O+Ooo 788

Zródło:  Urząd  Gminy  Szczucin
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Tabela  19  Wykaz  dróg  gmłnnych  w  terenie  Gmrny  z ewentualnym  podziałem  na rodzaj  nawierzchnł.

orki-ManiówJLipow-aTh -}- i -
, 180252 K 1,73 asfaltowa I 3,00-3,80/olaSzczucińska  : ,

srzezÓwka -Skrzynka - I 180254  K 3.27  asfaltowa  3,2
Zabrnie  Szewczyk

8srąezswb-a-synT;b  . *;  180256K I ;;."s"l. ,4f,4Ą;ka.m6.n l. 3,00-3,59

BrzezÓwka Rynek - ' 180258  K ' 1,75  , asfalt  + kamień  ' 3,3 :
Lechówka

Brzezówka  -  Mazurówka  180260  K 1,54  asfaltowa  2.50-3,00

180261  K 'l.  0,5S! i asfaltowa  2,'Fi

rzezÓWka-Zabrn'e- 180262K  : 0,65  asfaltowa  2,5
Machówka

Dąbro' W'a - DoHna - 180264  K  2,25  : tłuczniowa   2.50-3,00
RÓżnica

a Dąbrowica  -Annów  180266K  2,47  asfaltowa  ,' 3,50-4,00

8oąbrowica  - Kanał 180268 K l O,3 I tłuczniowa I 2,5 I

goąbrowica-Zielona  , 180270K ' 1,6 I asfaltowa 3,51

D""'rowtca - Bork' 180272  K 4.2  asfaltowa  : 3.0-3.5
Za-łużś-  -  Trzjpis-

gDeIastowice-Laskówka  I 180274K  O,3', asfaltowa  l 2,2

Delastowice  -  Podlubasie

Stanek  , 180276K O,2 ' asfaltowa 2,5

gi;pji5-yi:  yisń
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m Delastowice  -  Bober  , 18-0282  K , 0,23  asfaltowa  2,3 j

flLaskówka Delastowska -o . I 180284K  2,15  asfaltowa  3,5
Remiza-Rynek  li    

Laskówka  Delastowska

8  Lubasz-KIimcza-kILu-ba-sz '. 180238K 'l  1,9 ', asfalt+grunt j 2,50-2,90

flcubasz-woiab-z*-u-basz ,» , 180290K  . 2,22  asfaltowa  i 2,90-4,20
I Podlesie  i

gJ  L4basz w[)l   , 180292 K O,58 I asfaltowa 3,00-4,80

Dąbrowica  Zielona  -  : 180294  K I 5,98  asfalt  + kamień  : 3,30-5,10

a:'x Lubasz  - Krzyż  180296  K 1,13  asfaltowa  i 3,50-4,00

I ' :l"a'="-
Łęka szczuc'ńska - 180298  K O.2 asfaltowa  :
Piotrowski  2,7

',a  Łęka Szczucińska - Łań-h-u-t 180300 K ', 0,73 asfaltowa I 3,10-3,50

Łęka szczuc'ńska - ' 180302  K i O,63  asfaltowa  2,5
Dernoga

g-tębażabiecbaYi<ępa  isozozix " 0,93 l', asfa1tow4 I 2,00-2,60 I

Man'ÓW-Słup'ec 180306K  2.2 I asfaltowa  I 3,10-4,80
Czołnów

g  Maniów-  Młyn  180308  K 2,25 ' asfaltowa  a,oo-0,,oo

Man!Ów-Szkoła : 180310K  2,98,  asfaltowa  4,5

mMan'óW-Man'óW-0gród-  180394K  I O,73 ',asfaltowa  I 2,4
Borki-  Kolonia

Strategia  Rozwoju  Gminy  Szczucin
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Radwan  -  Las

Dobrowolskich  I 180398 K O,95 gruntowa 2,20-2,50

RadWan Szkoła - Sfa' i 180400  K 1.35  ' asfaltowa  ' 3,9 I
GoŚciniec

RadWan - Podradwan'e - 180402  K 3,47  I gruntowa  ', 2,20-3,50
Most  Brzezówka

aSkrzynka  - Podlesie 180312 K O,55 I astattowa I 2,6 I

mSkrzynka  - Nowa Wieś : 180314 K I 1,37 I asfaltowa ' 3

Słupiec - Ośrodek Zdrowia  180316  K 2,7  . asfaltowa  I

Słup'ec-Kośc'Ół-Kępa- : 180318K  4,34  asfaltowa  4,1
Most

aSłupiec  - Ziempniów ' 180320 K 1,26 asfaltowa ' 3 

mSłupiec  - Zakępie - Wał 180322 K 1,93 ' asfaltowa 4,00-4,10

aSłupiec-  Bator 180324 K 1,05 asfaltowa ' 2,60-3,50 I

gSłupiec  -  Gubon  180326  K O,58  asfaltowa  . 2,60-3,50

gSłupiec-Granica  : 180328K  o,eis i asfaltowa l 3

8-suchycrunt-stuonie  180320K O,88 '. tłuczniowa 2,2 I

-uchy Grun" Krzyszłofik - 1 180322  K 1.93  tłuczniowa  : 2,2
Szuwary

Suchy  Grunt  -  Wota
180326  K

Wadowska

gSzczucin  ul. Wąska  180328  K

8 Szczucin ul. Słowackiego. l 180330 K : 0,54 : asfaltowa

tm Szczucin.ul.  Akacjowa  180332 K i. 0,23 I asfaltowa

3,00-3,50

2,70-3,500,7  asfaltowa

0,7 ' gruntowa  , 2,50-2,70

0,62  i asfaltowa

Strategia  Rozwoju  GminySzczucin
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Szczucin  ul. Rudnickiego8'j  Szcz-ucinul.R-u-dn-i-ck-i-ego-l. 180334K  " 0,72-J7asf-a1to-Qa

fi  Szczucinul.Sadowa iso\asi: ' ó-,Y;"-' ;sta'tow;

gJ  Szczucin ul. Grabowa 180338 K O,2 asfaltowa  I

Szczucin ul. Sienkiewicza 180340 K O,44  asfaltowa

8sf-cz-ucin'uiJ-s-p-s-+ozieicz:a --"-:isoazińx 6-,sa ;;'falt:-wa  zi'T"i-

---  - -  -  --  --.  -  -  "-  --a'aa-aaaa"  #+  au

ęSzczucin  ul. Dunajskiego 180344 K 1,1 asfaltowa 4,5

«!!!;!l Szczucinul.Sikorskiego 180346K  c,is  asfaltowa O.sl

lff,'l  Szczucinul.Wiśniowa 180348K  ' Ó716-' asfalto-w-:-I  1',4:"'aS; i

Szczucin ul. jaśminowa  180350 K O,2 j asfaltowa

n  -- --- - - --- '- --  - -Szczucin ul. ZBOWID ji 180352 K 0,'6'6 I a-sfa:tow-; ' 3

a- s=Ó!j'=l'::':+lr' %a.H"'X;Al bJ"-':!CŁj" Vjj  la 91!JJ' &!.":fj!:!'!Ybl.. a-
8Szczucinul.Jarzębinowa  I 180354K  I O,131 asfaltowa '

8Szczucin  ul. świerkowa I 180356 K O,5 asfaltowa

g.Js-zez-i
l, Szczucin ui. Klonowa 180358 K O,09 asfaltowa 3

gSzczucin  ul. Matejki  180360K  O,07 asfaltowa 3

n- ---  -- -l -'-""-'-  - - ' -'='-"  "'
Szczucin ul. Kilińskiego  180362 K o,os, asfaltowa  3,5

Szczucin  ul. Batalionów

Chłopskich  ' 180364 K

p(  Szc-zu-c-inu-I-.Ń-onopnic-k-iej 180366K---  iH 6,'ay l' asfaltowa ' I s,o-0,o

-  -  -  -  -  -   i1fffi.45

9J1  -S-zc-zucinul.0rz-ffl-szkowej '-1-«0368K ' o,u  asfaltowa l 3,5

Szczucin ul. Ogrodowa  180370 K , 0,27 asfaltowa I 4.5

8Szczucinul.Krasińskiego l isng5ń-x 7-'  ó7ss'- ;sf-alutowa
gJl  S,,5pć)f' u14,ikg1e'
8  Szczucin ul. 3-go Maja

f31

gJ'sz-czucin  ul: ś-ffi.Markś

3,0-3,6

3,0-4,5

asfaltowa

a'-atffi!

0,281i as altowa I 3
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gszczucin  ul, Piaski 180380 K 0,4 asfaltowa --7' z,sJa-,o

gSwidrówka-Sołtys  " 180382K ' i,isi  asfaltowa 2,50-2,70

łll;j  .J  abiQ:
I i

Wo'a Szczuc'ńska - Rup'eĆ ', 180384  K  2,16  asfaltowa  i 4,00-5,00  j

Wola  Szczucińska  -  Trela  180386  K : 0.75 ' asfaltowa  3 I

a

8zabrnie -oaatawya . 180390K I 4,27 3 gruntowa 2,20-3,00 '

8Zabrnie-Różnica  180392 K 1,1' asfaltowa 4,4 I
Źródło:  Urząd  Gminy  Szczucin

i" li'

I'-

ra

Wykaz  przewoźników  działających  na terenie  gminy  Szczucin:

*  R.T.M.-TRANS  Spółka  Jawna,  M.Kaczor,  T.Soja,  R.Mrzygłód,  33-221  Mędrzechów  801

*  Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Samochodowej,,POLONUS"  w Warszawie  spółka  akcyjna,

02-305  Warszawa,  Aleje  Jerozolimskie  144

*  MARKPOL,  Chorzelów  20, 39-331  Chorzelów

*  Firma  Transportowó-HandIowa  Kazimierz  Czosnyka,  ul. Długa  195,  33-210  0lesno

*  Firma  Produkcyjno-Usługowo-Handlowa  Janusz  Kapinos,  Słupiec  328,  33-230  Szczucin

*  Transport  Krajowy  i Międzynarodowy  i Przewóz  Osób  TRANSMAL  IMEXBUL  Mariusz

Malara,Szczaworyź  86, 28-100  Busko  Zdrój

*  PrzedsiębiorstwoKomunikacjiSamochodowejwŁodziSpółkazo.o.,ul.Smutna28,91-729

Łódź

l

I

I

r-

3.13. Gospodarka mieszkaniowa i budownictwo
l

Gospodarka  mieszkaniowa

Jednym  z podstawowych  zadań  własnych  gminy  jest  zaspokajanie  potrzeb

mieszkaniowych.  Gmina  powinna  posiadać  własny  zasób  mieszkaniowy,  zarządzany  w taki  sposób,

żeby  potrzeby  rodzin  mających  dochody  niepozwalające  na zakup  własnego  mieszkania  zostały

zaspokojone.

i'i

Według  danych  GUS z 2020  roku,  na terenie  gminy  Szczucin  znajdowało  się 3 850  mieszkań  i I

o łącznej  powierzchni  użytkowej  362 801 m2, a w odniesieniu  do roku  2016  ich liczba  wzrosła

o 101.  Dane dotyczące  zasobów  mieszkaniowych  w gminie  w roku 2016  i 2020  przedstawia



Tabela  20  Zasoby  mieszkanrowe  na terenie  gminy  Szczucin

Źródło:  Opracowanie  własne  na podstawie  BDL

Na przestrzeni  ostatnich  lat obserwuje  się wzrost  dostępu  mieszkańców  gminy  do urządzeń

techniczno  -  sanitarnych.  Od roku  2016  do końca  2020,  liczba  mieszkań  przyłączonych  do sieci

wodociągowej  wzrosła  o 101,  wyposażonych  w kanalizację  i c.o. również  wzrosła  również  o 101,

natomiast  dostęp  do gazu z sieci  uzyskały  135  mieszkania.

Tabela  21 Wyposażenie  mieszkań  w instafacje  techmczneisanitarne

Zródło:  Opracowanie  własne  na podstawie  BDL

Budownictwo

W latach  2016  - 2020  na terenie  gminy  Szczucin  oddano  łącznie  do użytkowania  129

mieszkań.  Podstawowe  informacje  przedstawione  w poniższej  tabeli  dotyczą  mieszkań  oddanych

do  użytkowania  w latach  2016 - 2020.  Przedstawione  dane  o mieszkaniach  oddanych  do

użytkowania  dotyczą  mieszkań  w budynkach  nowo  wybudowanych  oraz  rozbudowywanych.

Id: 66F5426B-DAC7-4BA4-955E-F9318B8073D2.  Uchwa1ony
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Tabela 22 Budownrctwo  mieszkanrowe  w latach  20J6  - 2020

3 668 2 360

Zródło:  Opracowanie  własne  na podstawie  BDL

Obok  budownictwa  mieszkalnego,  na  terenie  gminy  powstają  lub są  także  budynki

niemieszkalne,  których  w okresie  ostatnich  5 lat  powstało  52.  Podstawowe  informacje  o oddanych

do użytkowania  nowych  budynkach  niemieszkalnych  przedstawia  poniższa  tabe1a.

Tabela 23 Budynki  nremreszkalne  oddane  do użytkowania  w łatach  2016 - 2020

Strategia  Rozwoju  Gminy  Szczucin

na  jata  2021-2030

Id: 66F5426B-DAC7-4BA4-955E-F9318B8073D2.  Ucliwalony



5 244 5 399 6 336 30 310 9 815

Źródło:  Opracowanie  własne  na podstawie  BDL

3.14. Infrastruktura  techniczna

Sieć  wodociągowa

Gmina  Szczucin  posiada  własną  stację  uzdatniania  wody,  ujęcia  głębinowe,  sieć

magistralną  ze zbiornikami  ciśnieniowymi,  a także  sieć rozdzielczą  z przyłączami  domowymi.

Ujęcie  wody  w Suchym  Gruncie  - podziemne,  zaopatruje  wszystkie  wioski  w gminie  Szczucin  oraz

Radgoszcz.

Cena  wody  w Szczucinie:  3,06  zł za I m3 netto

Sprzedaż  wody  w 2021  r.:

*  Radgoszczhurt  -177,5tyśm3

*  Gospodarstwa  domowe  Gminy  Szczucin  -  346,9  tyś  m3

*  Firmy  i instytucje  -  35,8  tyś  m3

Cena  wody  w  Szczucinie:  3,06  zł za 1 m3 netto

Sprzedaż  wody  w  2020  r.:

*  Radgoszcz  hurt  -  177,7  tyś  m3

@ Szczucin  Gospodarstwa  domowe  -  360,5  tyś  m3

*  Firmy  i instytucje  - 32,O  tyś  m3

Strategia  Rozwoju  GminySzczucin

na  lata  2021-2030
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Tabela 24 Sier wodocirlgowa  na terenłe gminy Szczucin

lil  ffi  I  i#  lV  Ill  d  #j  lllll  NI  I@ AI  lllll  l@

dam3  311.8  ' 360.5

Zródło:  Opracownie  własne  no podstawie  BDL
i-, 4

I

Wykres  7 Korzystajqcy  z sieci  wodocjqgowej  w % ogółu  1udnoś6  w  gmjnoch  powiotu  dqbrowskjego  w 2020  r.

Procent  korzystających  z sieci  wodociągowej

100 92,11

71,35

Gmina Gmina

Bolesław  Gręboszów

94,82
88,95

85,86

Gmina  Gmina  Gmina

Olesno  Mędrzechów  Dąbrowa

Tarnowska

94,22
89,16 88,98

Gmina Gmina Powiat

Szczucin  Radgoszcz  Dąbrowski

ffi Procent korzystających z sieci wodocią@owej

Źródło:  Opracowanie  własne  na podstawie  BDL

Pod względem  ilości  osób  korzystających  z sieci wodociągowej,  gmina  Szczucin  dobrze

wypada  (94,22%  -drugi  najw.  wynik  ) na tle pozostałych  gmin  powiatu  dąbrowskiego,  dla którego

średnia wynosi 88,98% mieszkańców korzystających  zsieci wstosunku  do oHółu ludności.

Największa  wartość  w tej  kwestii  występuje  w gminie  Olesno  -  ok. 94,82%  ogółu  mieszkańców,

natomiast  gmina  Gręboszów  z 71,35%  znajduje  się na ostatnim  miejscu  w powiecie.

Strategia  Rozwoju  Gminy  Szczucin
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Sieć kanalizacyjna

Na terenie  gminy  znajduje  się oczyszczalnia  ścieków  w Wola  Szczucińskiej  z kolektorem

zrzutowym  do rzeki  Wisły,  a także  sieć kanalizacji  sanitarnej  z przyłączami  w miejscowościach

Szczucin  oraz  częściowo  Świdrówka  i Łęka Szczucińska.  Cena za odebrane  ścieki:  4,89  zł za 1m3

netto

W 2021  oczyszczono:

Gospodarstwa  domowe-118,6  tyś  m3

Firmy  i instytucje  - 18,6  tyś m3

W 2020:

Gospodarstwa  domowe-118,4  tyś m3

Firmy  iinstytucje  -  19,2  tyś  m3

Tabela  25  Sieł  kanalrzacyjna  na tereme  gmrny  Szczucin

Źródło:  Opracowanie  własne  no podstawie  BDL

Wykres  8 Korzystajqcy  z sieci  kanalizacyjnej  w % ogółu  ludności  w gminach  powratu  dqbrowskiego  w 2020  r.

Procent  korzystających  z sieci  kanalizacyjnej

80

70

60

50

40

30

20

iO

o

70,43
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W 2020  roku  zgodnie  z danymi  GUS,  z sieci  kanalizacyjnej  korzystało  3 901  mieszkańców

gminy  Szczucin,  tj. 29,77  % ogółu  ludności.

Sieć  gazowa

Gmina  Szczucin  zaopatrywana  jest  w  gaz ziemny  przez  PSG Sp. z o.o.  Oddział  w  Tarnowie,
fJ-

która  działa  jako  operator  systemu  dystrybucyjnego.

Według  danych  GUS z 2020  roku,  odbiorcami  gazu  było  1657  gospodarstw  domowych,

a liczba  ludności  korzystająca  z sieci  gazowej  wyniosła  5 353  osób,  tj.  40,85%  ogółu  mieszkańców

gminy.  Wybrane  dane  dotyczące  sieci  gazowej  na terenie  gminy  Szczucin  w roku  2016  i 2020

przedstawia  poniższa  tabela.

Tabela 26 Wybrane  dane dotyczqce  słeci gazowej  w gminie  Szczucin

Źródło:  Opracowanie  własne  na podstawie  BDL

r'

Jak  wynika  z przedstawionych  powyżej  danych,  na przestrzeni  lat 2016-2020  zwiększyła

się liczba  odbiorców  gazu,  w  tym  również  liczba  odbiorców  ogrzewających  mieszkania  gazem.

IS/loże to świadczyć  o zwiększeniu  świadomości  ekologicznej  mieszkańców  w zakresie  wyboru

źródeł  ciepła  niemających  negatywnego  wpływu  na środowisko.  Wciąż  jest  to  jednak  mały  odsetek

mieszkańców  i konieczne  jest  podjęcie  działań  w  tej  kwestii.

Gmina  Szczucin  zajmowała  w 2020r.  wg  danych  GUS, ostatnie  miejsce  w powiecie  pod

względem  gazyfikacji.  Poziom  gazyfikacji  w powiecie  dąbrowskim  jest  na  poziomie  64,4  %,

natomiast  całego  województwa  małopolskiego  -  64,82  %. Korzystających  z sieci  gazowej  w %

ogółu  mieszkańców  w podziale  na poszczególne  gminy  powiatu  dąbrowskiego  na koniec  2020

roku,  przedstawia  poniższa  tabela.

ęi

I

l
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Wykres  9 Korzystajqcy  z sieci  gazowej  w % ogółu  ludnoścf  w gmłnach  powiatu  dąbrowskiego

Procent  korzystających  z sieci  gazowej

62,94

40,85

Gmina  Gmina  Gmina

Bolesław  Gręboszów  Olesno

Gmina  Gmina  Gmina  Gmina

Mędrzechów  Dąbrowa  Szczucin  Radgoszcz

Tarnowska

Powiat

Dąbrowski

Gospodarka  odpadami

N Procent  korzystających  z sieci  gazowej

Źródło:  Opracowanie  własne  na podstawie  BDL

Zgodnie  z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 13 września  1996  r. o utrzymaniu  czystości

i porządku  w gminach  (t.j. Dz. U. z 2020  r. poz. 1439  z późn. zm.), utrzymanie  czystościi  porządku

w gminie  należy  do obowiązkowych  zadań  własnych  gminy.  Gmina  zapewnia  czystość  i porządek

na swoim  terenie  i tworzy  warunki  niezbędne  do ich utrzymania.  Art.  3aa ww.  ustawy  mówi  o tym,

że gminy  są  obowiązane  osiągnąć  za rok  2020  poziom:

1)  przygotowania  do  ponownego  użycia  i recyklingu  następujących  frakcji  odpadów

komunalnych:  papieru,  metali,  tworzyw  sztucznych  i szkła w wysokości  co najmniej  50%

wagowo;

2) recyklingu,  przygotowania  do ponownego  użycia i odzysku  innymi  metodami  innych  niż

niebezpieczne  odpadów  budowlanych  i rozbiórkowych  stanowiących  odpady  komunalne

w wysokości  co najmniej  70% wagowo.

W roku 2020  odbiorem  odpadów  zajmowała  się Firma Handlowo-Usługowa,,KOM-ŁAR"  Sp. z o.o.

Wola  Szczucińska  142,  33-230  Szczucin.

W roku 2021 robiła  to firma:  FCC Tarnobrzeg  Sp. z o.o., ul. Strefowa  8, 39-400  Tarnobrzeg,  NIP:

8672078171,  REGON 180002083

Od 1 stycznia  2022 r. odbiór  odpadów  z terenów  zamieszkałych  realizuje  konsorcjum  firm:

8672078171.  REGON 180002083

Partner  Konsorcjum  FCC Podhale  sp. z o.o.,  ul. Jana Pawła ll 115,  34-400  Nowy  Targ, NIP:



llość zebranych  odpadów  za rok 2020

seBregowane.

1666,306  Mg odpady  zmieszane,  669,3  Mg odpady

Ilość zebranych  odpadów  za rok 2021-  2 821,135  Mg odpady  zmieszane,  1 138,5  Mg odpady

segregowane.

3.15. Rynek  pracy  i bezrobocie

Rynek  pracy

Analizując  ekonomiczną  strukturę  wiekową  mieszkańców  gminy  Szczucin,  można

zauważyć  spadek  na koniec  2021 roku w odniesieniu  do 2016  roku liczby  ludności  w wieku

przedprodukcyjnym  (poniżej  17r.ż.)  -  zmniejszyła  się o O,2 %. Najliczniejszą  grupę  w dalszym  ciągu

stanowią  mieszkańcy  w wieku  produkcyjnym  (63,2  % populacji),  natomiast  liczba mieszkańców

w wieku  poprodukcyjnym  (powyżej  59 r.ż u kobiet,  pow.  64 r.ż u mężczyzn)  wzrosła  o 1,6%,

Struktura  wiekowa  mieszkańców  gminy  odzwierciedla  ogólną  sytuację  występującą  na terenie

powiatu  dąbrowskiego  - postępuje  spadek  ilości  osób  w wieku  przedprodukcyjnym  i wzrost

ludności  w wieku  poprodukcyjnym.  Utrzymanie  się obecnej  tendencji  tak na terenie  miasta  jak

i powiatu  niekorzystnie  rokuje  na przyszłość  i w perspektywie  kilkunastu  lat będzie  skutkować

postępującym  starzeniem  się  społeczeństwa.  Dane  dotyczące  struktury  ludności  pod  względem

ekonomicznych  grup  wiekowych  przedstawiają  poniższa  tabela  oraz  wykres.

l- '

Tabela  27  Struktura  1udności  gminy  Szczucin  wg ekonomicznych  grup  wiekowych  w roku  2016  oraz  2021

Źródło:  Opracowanie  własne  na podstawie  BDL
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Wykres  IO  Struktura  ludności  gmrny  Szczucłn  według  ekonomicznych  grup  wiekowych  w roku  2016i2021

120
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o

2016 2021

N w  wieku  przedprodukcyjnym aw  wieku produkcyjnym l"l w wieku  poprodukcyjnym

Źródło:  Opracowanie  własne  na podstawie  BDL

Według  danych  z 2021  r. zawartych  w Centralnej  Ewidencji  i Informacji  o Działalności

Gospodarczej  (CeiDG)  prowadzonej  przez  Ministra  właściwego  do spraw  gospodarki  na terenie

Gminy  Szczucin  zarejestrowanych  jest  2876  podmiotów  gospodarczych.  Na przestrzeni51at  lekko

zwiększyła  się liczba  osób  pracujących  na terenie  Gminy  zarówno  wśród  kobiet  jak  i mężczyzn.

Tabela  28  Pracujqcy  na terenie  gminy  Szczucin  w latach  2016  - 2020

Źródło:  Opracoumnie  własne  na podstawie  BDL

Id: 66F5426B-DAC7-4BA4-955E-F9318B8073D2.  Ucliwalony
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Bezrobocie

Na terenie  gminy  Szczucin  jak i w powiecie  dąbrowskim  jest  stosunkowy  mały  poziom

bezrobocia.  Udział  zarejestrowanych  osób  bezrobotnych  w liczbie  ludności  w wieku  produkcyjnym

na koniec  2021  roku  według  danych  GUS wyniósł  6,6 %, notując  spadek  w porównaniu  z 2016

rokiem  o 3%. Udział  zarejestrowanych  bezrobotnych  w liczbie  ludności  w wieku  produkcyjnym

w gminie  Szczucin  na tle  powiatu  dąbrowskiego  przedstawiają  poniższa  tabela  oraz  wykres.

Tabela  29 Udział  zarejestrowanych  bezrobotnych  mreszkańców  gmrny  Szczucin  w liczbie  ludności  w wreku

produkcyjnym  na tle powiatu  mieleckiego  według  płct

I

9.9 6.6  8.1  4.6  . 12.1  I 8,9

Źródło:  Opracovmnie  własne  na podstawie  BDL

Wykres  Il  UdMł  zarejestrowanych  bezrobotnych  mieszkańców  gminy  Szczucin  w Iłczbłe  ludnoścr  w wieku

produkcyjnym  na tle  gmrn  ipowratu  dqbrowskiego
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Bolesław  Gręboszów  Olesno
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Mędrzechów
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Dąbrowa

Tarnowska

i2o16  ffi2021

Gmina

Szczucin

Gmina  Powiat

Radgoszcz  Dąbrowski  i

Źródło:  Opracowanie  własne  na podstawie  BDL

Powyższe  dane  pokazują,  że na tle  powiatu  dąbrowskiego,  gmina  Szczucin  posiada  wyższy

odsetek  osób  bezrobotnych  w liczbie  ludności  w wieku  produkcyjnym  niż w powiacie  dąbrowskim,

jednak  w są to niewielkie  różnice.  Generalnie  w  całym  powiecie  występuje  niski  współczynnik

bezrobocia.  Niemniej  waźnym  zagadnieniem  jest  zjawisko  bezrobocia  ukrytego,  tj. pozostawanie

bez pracy  i nierejestrowanie  się  jako  osoba  bezrobotna,  a także  zjawisko  ,,szarej  strefy",  tj.

nielegalne  zatrudnienie,  bez opłacania  składek  oraz  podatku  dochodowego.
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Według  danych  GUS, na koniec  2021 roku zarejestrowanych  było 539 bezrobotnych

mieszkańców  gminy  Szczucin,  wtym  336  kobiet  (62,34%  ogółu  bezrobotnych).  Wśród

zarejestrowanych  bezrobotnych  346 mieszkańców  (64,19%)  to osoby  długotrwale  bezrobotne.

Liczbę  osób  bezrobotnych  na przestrzeni  lat 2016-2021  przedstawia  poniższa  tabela.

Tabela  30  Liczba  zarejestrowanych  bezrobotnych  w gmłrńe  Szczucin  latach  2016  - 2021

1
i 378

128  120  IO1   113  128  . IO-

Źródło:  Opracowanie  własne  na podstawie  BDL

3.16.  Gospodarka  i rolnictwo

Gospodarka

W ostatnich  latach zarówno  wgminie  Szczucin,  jak i winnych  gminach  powiatu

dąbrowskiego,  obserwuje  się pozytywne  zjawisko  rozwoju  przedsiębiorczości,  a co za tym  idzie

wzrost  liczby  podmiotów  gospodarczych.  Według  danych  Głównego  Urzędu  Statystycznego  na

terenie  gminy  na koniec  2021  roku  działało  983 podmioty  gospodarki  narodowej.  Od 2016  roku

liczba  podmiotów  gospodarczych  na terenie  gminy  wzrosła  o 225,  tj.  o 29,68  %.

Dane dotyczące  liczby  podmiotów  gospodarczych  zarejestrowanych  w poszczególnych

gminach  powiatu  dąbrowskiego  przedstawia  poniższa  tabela.

Tabela 31 Podmroty  gospodarki  narodowej  mrejestrowane  na terenre gmin powiatu  rklbrowskiego



8  'i- -""  i  ",1440  1762  22,36  : 55 I 52 1380  i 1698
I # I .  , .. ' i 

"  w  związku  z wprowadzonymi  od 1 grudnia  2014  r. zmianami  przepisów  prawnych  regulujących  sposób  zasilania  rejestru  REGON

informacjami  o podmiotach  podlegających  wpisowi  do Krajową,o  Ręjestru  Sądowego,  od danych  wedlug  stanu  na 31 grudnia  2014  r.

istnieje  możliwość  wystąpienia  w rejestrze  REGON niewype+nionych  pozycji  dotyczących  przewidywanej  liczby  pracujących,  adresu

siedziby,  rodzaju  przeważającej  działalności  oraz  formy  wkasnośc(.  w związku  z powyższym  dane  naliczone  z re)estru  REGON wedlug

ww.  informacii  mop,ą nie sumować  się na liczbę  oąółem.

Źródło:  Opracowanie  własne  na podstawie  BDL

Rozwój  przedsiębiorczości  na terenie  gminy  dotyczy  wyłącznie  sektora  prywatnego,

w którym  liczba  podmiotów  w latach  2016  -  2021  wzrosła  o 228 i wyniosła  na koniec  2021  roku

947,  z czego  775  stanowiły  osoby  fizyczne  prowadzące  działalność  gospodarczą  (596  w 2016  roku).

Jak wynika  z przedstawionych  danych,  zjawisko  zwiększającej  się  liczby  podmiotów  gospodarczych

w sektorze  prywatnym  dotyczy  całego  powiatu  dąbrowskiego,  a największe  wzrosty,  jeśli  chodzi

o tą liczbę  odnotowały  gmina  Radgoszcz  (wzrost  o 38,14%  podmiotów)  oraz  Mędrzechów  (wzrost

0 34,84%).

Tabela  32  Podmó:»tygospodarki  namdowej  zarejestrowane  na  terenje  gmjny  Szczucjn

Spółki  handlowe

Spółki  handlowe  I 17   23

Fundacje  2 3

Stowarzyszenia  i organizacje  społeczne   36 40

Źródło:  Opracowanie  własne  na podstawie  BDL

Analiza  struktury  działających  podmiotów  w okresie  od 2016  do 2021  roku  pokazuje,  źe

największy  wzrost  ilości  działających  firm  wystąpił  w sekcji  F - budownictwo  (na koniec  2021  roku

funkcjonowało  251  podmiotów,  podczas  gdy  w 2016  roku  ich liczba  wynosiła  146,  duża  ilość  firm

utrzymuje  się  zzakresu  sekcji  G -  handel  hurtowy  idetaliczny  oraz  naprawy  pojazdów

samochodowych  (na koniec  2021  roku  funkcjonowały  265  podmioty,  podczas  gdy  w roku  2016  ich

liczba  wynosiła  233).
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Tabela 33 Podmioty  gospodarki  narodowej  wg sekcfi PKD oraz sektorów  własnoścjowych  zarejestrowane  na terenie
gmrny  Szczucin

l

Przetwórstvmprzemysłowe  62  I 70  0 l' 0 . 61  . 70  

J l  :t

Dostawa  wody;  gospodarowanie  j

ściekamiiodpadamioraz  ' 4  3 I 1  , 1  3  2 i

Handel  hurtowyidetaliczny;

samochodowych, wklczajqc
motocykle

Działalność  zwiqzana

zzakwatęrowaniemiusługami  ', 10  ' 14  ' 1  1  ' 9 12

gastronomicznymi i

DziałaInośćfinansowa ' :
i ubezpieczeniowa

Działalność profesjonalna, naukowa . 32 46  I  . I  31  , 45
itechniczna

ws.pię(g;HH

Administracja  publicznaiobrona  ',

narodowa;obowiqzkowe 0 1l  ' Il  i 2 ' 2 9 i 9
zabezpieczenia  społeczne

Opiaekazdrowotnaiapomoc 23 ll: 27 3 3 'l 20 ll' 23 .
społeczna i i ' :

"X':ai



Pozostała  działalność  usługowa;

Gospodarstwa  domowe

zatrudniajqce  pracowników,

gospodarstwa  domowe  produkujqce

wymbyiświadczqce  usługina

własnepotrzeby i

758 983 719 947

*wzwiązkuzwprowadrn1m  :cl1grudnia2014r.zmianamiprzepisówprawnychreguIującychsposóbzasiIaniarejestruREGON

informacjami  o podmiotach  podlegających  wpisowi  do Krajowego  Rejestru  Sądowego,  od danych  według  stanu  na 31 grudnia  2014  r.

istnieje  możliwość  wystąpienia  w rejestrze  REGON niewype4nionych  pozycji  dotyczących  przewidywanej  liczby  pracujących,  adresu

siedziby,  rodzaju  przeważającej  dzia+alności  oraz  formy  w+asności.  w związku  z powyższym  dane  naliczone  z rejestru  REGON wed+ug

ww.  informacji  mogą  nie  sumować  się na liczbę  ogó+em.

Zródło:  Opracowanie  własne  na podstawie  BDL.

l:

Najwięcej  działających  podmiotów  gospodarczych  to  mikroprzedsiębiorstwa

zatrudniające  do 9 osób,  których  ilość  zwiększyła  się w porównaniu  do danych  z 2016  roku  o 231.

Natomiast  wśród  małych  przedsiębiorstw  zatrudniających  od IO do 49 osób  w analizowanym

okresie  ubyło  5 firm.  Na terenie  gminy  działa  obecnie  3 przedsiębiorstwa  zatrudniające  ponad  50

osób.

Wykres  12  Podmioty  gospodarkr  narodowej  wg  klas  wielkości

50-249

10-49

0-9

200
400

600
800

1000

I-i

I

n
I

l.

s  2021  s  20:r6

Zródło:  Opracowanie  własne  na  podstawie  BDL.

W okresie ostatnich pięciu lat wgminie Szczucin zwiększyła się ilość podmiotów ; al-
gospodarki  narodowej  przypadająca  na 10  tysięcy  mieszkańców.  Korzystną  wartość  posiada



również  wskaźnik  dotyczący  Podmioty  na 1 tys. mieszkańców  w wieku  produkcyjnym  -  wskaźnik

w 2021  roku  wyniósł  119,9  w porównaniu  do 2016  jest  to wzrost  o 30,9.

Tabela  34 Wskaźrńki  w zakresie  podmiotów  gospodarkf  narodowej  dla  obszaru  gminy  Szczucin  za lata  2016i2021

Źródło:  Opracowanie  własne  na podstawie  BDL

Rolnictwo

Obszar  gminy  Szczucin  jest  korzystny  dla rolnictwa  ze względu  na stosunkowo  dobre  gleby

do upraw  oraz  korzystne  warunki  klimatyczne.

W dniach  od 1 września  do 30 listopada  2020 roku na terenie  RP został  przeprowadzony

Powszechny  Spis Rolny  według  stanu  na dzień  1 czerwca  2020  roku.

Na terenie  gminy  Szczucin  najwięcej  domostw  utrzymuje  się z działalności  rolniczej  i jest  to, aż

1413  gospodarstw  z czego  prowadzących  sprzedaż  własnych  produktów  rolnych  według

Powszechnego  Spisu Rolnego  jest  1024.

Tabela  35  Gospodarstwa  domowe  wg  źródeł  dochodów  na terenre  gminy  Szczucin

Id: 66F5426B-DAC7-4BA4-955E-F93  18B8073D2. Uchwalony



Największy  obszar  zajmują  gospodarstwa  w  przedziale  od 1 do 5 ha i wynosi  on  3 250,35  ha.

Tabela  36  Powierzchnia  gospodarstw  rolnych  wg grup  obszarowych  użytków  rolnych  na terenie  gminy  Szczucłn

Źródło:  Powszechny  spis  rolny  z 2020r.

Jeżeli  chodzi  o wybrane  uprawy  największy  obszar  Gminy  stanowią  zboża,  które  zajmują

4 264,94  ha.  Pozostałe  wybrane  uprawy  zostały  przedstawione  w  tabelce  poniżej.

Tabela  37  Powierzchnia  zasiewów  wybranych  upraw  na terenie  gminy  Szczucin

Źródło:  Powszechny  spis  rolny  z 2020r.

Tabela  38  Użytkowanie  gruntów  na terenie  gmrny  Szczucin

Jj

L



Źródło:  Powszechny  spis rolny  z 2020r.

3.17. Gospodarka  finansowa

Polityka  finansowa  gminy  Szczucin,  realizowana  jest  w oparciu  o uchwałę  budżetową.

Dochody  i wydatki  gminy  na przestrzeni  lat 2016-2020  przedstawione  są w poniższej  tabeli.

Tabela  39 Realizacja  budżetu  gminy  Szczucin  na  przestrzeni  lat  2016-2020  w zł

Źródło:  Opracowanie  własne  na podstawie  BDL

Dochody  na 1 mieszkańca  w 2020  roku  wynosiły  5 189,84  zł i były  o 637,73  zł wyźsze

niż w 2016  roku.  Z kolei  wydatki  w 2020  roku  wyniosły  na 1 mieszkańca  4 880,72  zł i były  wyższe

o 222,76  zł niż w 2016  r. Dane dotyczące  dochodów  oraz  wydatków  na 1 mieszkańca  w latach

2016-2020  przedstawiają  poniższy  wykres.
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Wykres 13 Dochody  oraz wydatki  no 1 mreszkańca  na przestrzeni  lat  2016-2020  w zł

N Dochody  ffl  Wydatki

2016 2017 2018 2019 2020

Zródło:  Opracowanie  własne  na podstawie  BDL

Znaczną  część  dochodów  gminy  stanowią  dochody  bieżące,  jednak  ważnym  ich

elementem  są również  dochody  majątkowe.  Pochodzą  one  w głównej  mierze  z tytułu  dotacji  oraz

środków  przeznaczonych  na inwestycje,  ale  też  ze sprzedaży  składników  majątkowych.  W latach

2019-2020  udział  dochodów  majątkowych  w  dochodach  ogółem  wykazywał  tendencję

wzrostową.  Główną  przyczynę  tego  można  upatrywać  w środkach  otrzymanych  w 2019  roku

w ramach  Rządowego  Funduszu  Inwestycji  Lokalnych.

Kształtowanie  się dochodów  majątkowych  na przestrzeni  lat 2016-2020  przestawiają  poniższa

tabela.

Tabela 40 Kształtowanie  srę dochodów  majqtkowych  na przestrzeni  lat  2016-2020

f

IJ

ŹrMło:  Opracouranie  własne  na  podstawie  BDL

Podobnie  rzecz  przedstawia  się  w przypadku  wydatków.  Obok  wydatków  bieżących  ważną

f".

rolę w kształtowaniu budżetu pełnią wydatki majątkowe, które obejmują wydatki na inwestycje :"-: ,=;.;,,]7
i zakupy  inwestycyjne.  Realizacja  inwestycji  przez  gminę  stanowi  główny  element  jej  rozwoju,  , ..,,
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wyrażany  przede  wszystkim  poprzez  wzrost  konkurencyjności  izaspokajanie  potrzeb

społeczeństwa.  Wydatki  inwestycyjne  w tym  kontekście  mają  zasadnicze  znaczenie,  wpływają  one

w istotny  sposób  zarówno  na skalę,  jak i rodzaj  podejmowanych  działań  inwestycyjnych,  zalicza

się je do najbardziej  efektywnych  narzędzi  wpływania  na rozwój  regionalny.  W swej istocie

wydatki  inwestycyjne  umożliwiają  oddziaływanie  na skuteczność  wypełniania  zadań  publicznych

przez  jednostki  samorządu  terytorialnego.  Wnioskować  można,  źe niezbędność  realizacji

inwestycji  przez  gminę  w kluczowy  sposób  wpływa  na strukturę  ponoszonych  przez  nią  wydatków.

Poziom  wydatków  majątkowych  (inwestycyjnych)  i ich udział  w całkowitych  wydatkach

budżetowych  w latach  2018-2020  wykazywał  tendencje  wzrostową.  Dane dotyczące  poziomu

wydatków  majątkowych  (inwestycyjnych)  w latach  2016-2020,  przedstawia  poniższa  tabela.

Tabela  41 Udział  wydatków  majqtkowych  (inwestycyjnych)  w wydatkach  budźetowych  na  przestrzeni  lat  2016-2020

Zródło:  Opracowanie  własne  na podstawie  BDL

Środki  zewnętrzne  pozyskiwane  z funduszy  europejskich  są ważnym  elementem  budżetu  gminy.

Na przestrzeni  lat 2014-2020  na realizację  programów  oraz  projektów  unijnych  pozyskano  łącznie

34 494  348,61  zł, co zostało  przedstawione  w poniższym  wykresie.
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Wykres  14  Wysokość  pozyskanych  środków  w ramach  programówrprojektów unrjnych w latach 2014-2020

Pozyskane  środki

20 000  000,OO

17  694  644,91
18  000  000,OO

16  000  000,OO 14  709  475,08

14  000  000,OO

12  000  000,OO

IO OOO OOO,OO

8 000  000,OO

6 000  000,OO

4 000  000,OO

2 000  000,OO

2016 2017

2 400 797,85 1241  162179  1448 267,98

8  mm 8
2018  2019  2020

t

N Pozyskane  środki

Źródło:  Opracowanie  własne  na podstawie  BDL
il

Il

I

l

Strategia  Rozwoju  Gminy  Szczucin
na  lata  2021-2030

Id: 66F5426B-DAC7-4BA4-955E-F9318B8073D2.  Uchwalony

. ,ll  ).



kxv  jm'

ROmZIAŁ  4

GMINA  W  OCZACH
MIESZKAŃCóW

Id: 66F5426B-DAC7-4BA4-955E-F9318B8073D2.  Uchwalony Strona 74



W przeprowadzonej  ankiecie  udział  zadeklarowało  49 mieszkańców  gminy.  Na podstawie  ich

opinii  zostały  zgromadzone  następujące  dane:

*  Na pytanie:,,Jak  ocenia Pan/Pani  poszczególne  sfery  życia na terenie  Gminy?"

l:

7i
ij
L
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Wykres 15  0cena  poszczególnych  sfer  życia na terenre  gminy  Szczucrn w skalr 1-5

aBardzodobre  BDobre  @Średnie  aZle  @Bardzozłe

40

23

g It
Lokalny rynek

pracy

Opieka

zdrowotna

i[lllfl Imlll-
spoopłeec"zana prEzedduskzakco'alna

Szkolnictwo

podstawowe

Dostępność  do

kultury  i

rozrywki

Źródło:  Opracowanie  własne  na podstawie  przeprowadzonej  ankiety

Strategia  Rozwoju  GminySzczucin

na  lata  2021-2030
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* Na pytanie,,Proszę  wskazać  największe  atuty  Gminy":

Wykres  16  Największe  atuty  Gminy  Szczucin

Brak N  1,6%

Sklepyiapteki  7i6%

wysoki  poziom  bezpieczeństwa  publicznegi'i  ) I, 6%

ciekawa  i zróznicowana  oferta  imprez  promujących  miasto  i gminę  )l l, 1%

aktywnie  działające  instytucje  kultury , l%

pręzne  organizacje  pozarządowe  dzia+ające na rzecz mieszkańców   8,6%

wysoka jakość oferty edukacyjnej i bazy oświatowel ffiinniqiriipii«  i 5 !%

rozwijalący się sektor turystyki  t44%

korzystne  warunki  dla rozwoju  rolnictwa,  w tym rolnictwa  ekologicznegn I ń S "/n

duzy udzial  sektora  prywati'iego  w gospodarcp ,4%

wykonane inwestycle w zakresie korzystania z odnawialnych źródeł energii '14, 'l%

infrastruktura  komunalna I '),  2%

wysokie  walory  przyrodniczo-kultcirowe  w kontekście  branzv..

dogodne potożenie komunikacylnp

żS l%

Źródło:  Opracowanie  własne  na podstawie  przeprowadzonej  ankiety

Do najwyżej  ocenianych  walorów  gminy  Szczucin  ankietowani  wskazali:

Duży  udział  sektora  prywatnego  w gospodarce,

Korzystne  warunki  do rozwoju  rolnictwa  w tym  rolnictwa  ekologicznego,

Wysoki  poziom  bezpieczeństwa  publicznego.

Do najniżej  ocenianych  należą:

Sklepy  i apteki,

Prężne  organizacje  pozarządowe  działające  na rzecz  mieszkańców,

Wysoka  jakość  oferty  edukacyjnej  i bazy  oświatowej.

*  Na pytanie  otwarte:  ,,Co  jest  aktualnie  najsłabszą  stroną  Gminy?"  Mieszkańcy

odpowiedzieli:

l.

Brak  dużych  zakładów  pracy,

Słabe  skanalizowanie,

Brak  chodników  w niektórych  miejscach.

bardzo  zaniedbana  melioracja,  brak  ścieżek  rowerowych,

Opieka  zdrowotna,

Brak  przejść  dla pieszych,brak  restauracji,  brak  ścieżek  rowerowych,

Brak  odpowiedniej  instytucji  pomagającej  potrzebującym,

Strategia  Rozwoju  Gminy  Szczucin

na lata  2021-2030
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Bark  miejsc  do spotkań  dla seniorów  i młodzieży.

*  Na pytanie otwarte:,,Co  Pani/Pana zdaniem należałoby zmienić w celu poprawy  rozwoju

społeczno-gospodarczego  Gminy?"  Mieszkańcy  odpowiedzieli:

Pozyskiwanie  zewnętrznych  funduszy,

Promocja  gminy,  wzmacnianie  konkurencyjności  i atrakcyjności  gminy,  tworzenie

korzystnych  warunków  dla rozwoju  przedsiębiorstw,

Rozbudować  sieć  gazową  oraz  kanalizacyjną,  szczególnie  na obszarach  gęściej

zabudowanych.  Pozyskiwać  inwestorów,  którzy  tworzyli  by nowe  miejsca  pracy  na terenie

gminy,

Poprawa  opieki  zdrowotnej,

Rozszerzyć  działalność  przedszkola  i otworzyć  żłobek,  tak by dla wszystkich  chętnych

mieszkańców  znalazły  się miejsca  w tych  placówkach,

Uatrakcyjnić  mniejsze  miejscowości  na terenie  gminy.  Nie skupiać  wszystkich  inwestycji

w największych  miejscowościach,

pozyskanie  nowych  inwestorów,

Przede  wszystkim  skupić  się na rozwoju  mniejszych  miejscowości.

*  Napytanie:,,Proszęowybranieizaznaczenie3-5działańzIisty,którezdaniemPani/Pana

są priorytetowe  do wykonania  na terenie  Gminy  w najbliższych  latach":

Wykres  17Priorytetowe  do  wykonania  zadanra  na  terenre  Gminy

rozvvój  sieci szerokopasmowe,i

realizacja  inwestycji  wplywających  na wzrost  konkurenc)i)nn<ri

promocja  gminy

modernizacja  świetlic  wiejskich

szersze  wspieranie  dzia+ań kulturalnych  i artystycznych

rozwój  oferty  edukacyjnel

wsparcie  aktywnosci  gospodarczej,  zawodowel,  spolecznej  i kulturalnęl

mzbudowa  infrastruktury  rekreacy}no-sportowe,i

tworzenie  korzystnych  warunków  dla rozwoju  przedsiębiorczości

sprzyjanie  bioróżnorodności  i zmniejszanie  zanieczyszczenia  środowiska

zwiększeme  wykorzystania  OZF

poprawa  bezpieczeństwa  publicznego

termomodernizacja  budynków  uzyteczności  publicznel

wspierarue  rozwoju  lokalne(;o  przetwórstwa  rolno-spożywczego

rozwój  uslug  spo+ecznych

poprawa  jakości  obsiugi  medycznęl

gazyfikacja  obszaru  gminy

modernizacja  i rozbudowa  infrastruktury  komunalnel

poprawa  stanu  infrastruktury  drog,owe)

I "f, 6%

I S, 4%

, 7%

is,i)%

8,2%

ih,+5%

, 2%

hi')%

uii4%

l",l)%

q,'i%

1"1,7%

: i'1,4%

i r, i,%

Źródło:  Opracowanie  własne  na podstawie  przeprowadzonej  ankiety
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Najbardziej  priorytetowe  zadania  według  mieszkańców  to :

- Wpieranie  rozwoju  lokalnego  przetwórstwa  rolno  -  spożywczego,

- Poprawa  jakości  obsługi  medycznej,

- Zwiększenie  wykorzystania  OZE.

*  Na pytanie:,,Która  branża  gospodarcza  na terenie  Gminy  posiada  największy  potencjał

rozwojowy?"  ankietowani  zdecydowaną  większością  wskazali  przetwórstwo  rolno  -

spoŻywcze.

Wykres  18  Branże  gospodarcze  na terenie  Gminy  posiadajqce  największy  potencjał  rozwojowy.

produkcja  biomasy  dla celów  energetycznych   10,2%

rolnictwo  i leśnictwo -1S,2%

turystyka

hodowla  zwierząj

przetwórstwo  rolno-spożywcze

przetwórstwo  przemysłowp

budownictwo

handel  hurtowy  i detaliczny

12,3%

) 6, ri ':z.

'l :'(,6%

)i l, 'L%

n r Ł)%

Źródło:  Opracowanie  własne  na podstawie  przeprowadzonej  ankiety

*  Na pytanie:  ,,Co Pani/Pana zdaniem  powinno  być wizytówką  Gminy  w 2030 r.?"

ankietowani  wskazali:  udzielanie  wsparcia  dla małych  i średnich  przedsiębiorstw  oraz

rolników.

Wykres 19 Co Pani/Pana zdaniem powinno być wizytówkq  Gmłny w 2030 r. ?

)'I,  "4%

., ai i%



Wykres 20 Informacje dotyczqce ankietowanych  mreszkańców gminy Szczucin

Wiek

s poniżej  25 lat

s 26-45  lat

Il 46-60  lat

s 61 i więcej

lat

Płeć

s Kobieta

a Mężczyzna
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Wykształcenie

z podstawowe

s zawodowe

a średnie

s wyŻsze

li
I
ji

ii uczeń/student

s rolnik

a przedsiębiorca

s osoba  pracująca

s osoba  bezrobotna

rl

I

l'

j-

Źródło:  Opracowanie  własne  na podstawie  przeprowadzonej  ankiety.
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WNIOSKNZ  DIAGNQZY
- ANALIZA  SWOT
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Analiza  SWOT  jest  powszechnie  wykorzystywana  w jednostkach  administracji  publicznej,

jako  narzędzie  diagnozy  strategicznej.  Pozwala  ono porównać  silne i słabe  strony  jednostki

wynikające  z otoczenia  wewnętrznego,  z szansami  i zagrożeniami  dla  rozwoju  płynącymi

z otoczenia  zewnętrznego,  a także  określić  ich wzajemne  oddziaływanie.  Analizy  dokonano

w oparciu  o:

1)  wnioski  z opisu  charakterystyki  gminy;

2)  dane  liczbowe,  opisowe  i przestrzenne  pozyskane  z gminy  oraz  ze źródeł  zewnętrznych;

3)  wyniki  badań  ankietowych  przeprowadzonych  w dniach  od 02 czerwca  do 20 lipca  2022

oraz  podczas  wywiadu  z mieszkańcami  w dniu  16  sierpnia;

4)  spotkań  strategicznych.

Tabela  42  Analłza  SWOT

ffl M AQ l. u@ u!l Qlł f4 l! ffiNu tma

id Y,m(JJkJia
Ji

al"
v JJ <'-rjZ

MOCNE  STRONY SŁABE STRONY

*  poprawiająca  się sytuacja  społeczna

i życiowa  mieszkańców,

*  sprawnie  działające  organizacje

pozarządowe  w obszarze  sportu  oraz

kultury,

*  bogata  oferta  kulturalna,

*  dostępność  szkół  podstawowych,

oraz  placówek  wychowania

przedszkolnego,

*  Zmniejszająca  s»ę liczba  osób

korzystająca  ze środowiskowej  opieki

społecznej,

*  słaby  dostęp  do podstawowej  opieki

zdrowotnej  na terenie  gminy,

*  ograniczony  dostęp  do

specjalistycznej  opieki  zdrowotnej,

*  ujemny  przyrost  naturalny,

*  spadek  liczby  mieszkańców,

*  niewystarczająca  oferta  opieki  nad

dziećmi  do  lat 3 - brak  źłobka  na

terenie  gminy,

*  niewystarczający  system  aktywizacji

osób  starszych,

*  niska  frekwencja  wyborcza

w wyborach  powszechnych,

*  brak  infrastruktury  umożliwiającej

rozvvój  kapitału  ludzkiego,

*  mała  ilość  organizowanych  imprez

masowych.

SZANSE ZAGROŻENIA

*  korzystna  struktura  wiekowa

mieszkańców  gminy  -  najliczniej

reprezentowaną  grupą  w3ekową  są

osoby  w wieku  produkcyjnym,

*  zmniejszająca  się liczba  rodzin  i osób

korzystających  z pomocy  społecznej,

*  rozwój  polityki  senioralnej,  w tym

usług  opiekuńczych

i specjalistycznych  usług,

; . opiekuńczych,

"  @ dosjosomanie  " . infrastruktury

'. '.' ; budynków  użyteczności.p4bIiczńffij  do_

*  rosnące  koszty  modernizacji,

remontów  i utrzymania  placówek

oświatowych,

*  migracje  mieszkańców  do większych

miast,

@ bierna  postawa  mieszkańców,

ograniczone  potrzeby  integracji

społecznej,

*  zagrożen'ie  izolacją  i wykluczenierin

społecznyrn  osób  starszych,'

r, I
:,
L

D

pl,
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potrzeb  osób  starszych

i niepełnosprawnych,

*  dostępność  do  pomocy  osób

doświadczających  przemocy

w  rodzinie,  problemów  uzależnień,

*  spadek  zjawiska  wykluczenia

społecznego,

*  wzrost  integracji

międzypokoleniowej.

*  mało  pozyskiwanych  środków

zewnętrznych  na wspieranie  działań

rozwoju  kapitału  ludzkiego,

m d 'is s u Il»ulff M @ll I RINuAjlil ŃWV tyuJJJl:śu?PQu gkJ7

MOCNE  STRONY SŁABE  STRONY

*  efektywna  realizacja  aktywnych

programów  rynku  pracy,

*  systematycznie  wzrastająca  liczba

podmiotów  gospodarczych  na

terenie  gminy,

*  Niski  poziom  bezrobocia,

*  Duźo  pozyskanych  środków  z UE,

*  Zwiększające  się  dochody

majątkowe,

*  Zmniejszająca  się liczba  osób  trwale

bezrobotnych

*  dominacja  mikroprzedsiębiorstw

zatrudniających  do  9 osób,

*  mało  przedsiębiorstw  na  lokalnym

rynku,  zatrudniających  powyżej  50

pracowników,

*  migracje  zarobkowe  mieszkańców,

*  brak  terenów  inwestycyjnych

w gminie.

SZANSE ZAGROŻENIA

*  wzrost  liczby  osób  pracujących  na

terenie  gminy  -  powstanie  nowych

zakładów  pracy  zapewniających

zatrudnienie,

*  dalszy  spadek  poziomu  bezrobocia  na

terenie  gminy,

*  efektywniejsze  wykorzystanie

walorów  przyrodniczych  do rozwoju

przedsiębiorczości  i turystyki,

*  efektywniejsza  promocja  produktów

regionalnych,

*  rozwój  rolnictwa  ekologicznego,

*  rozwój  społeczeństwa

informacyjnego,

*  skuteczne  pozyskiwanie  środków

zewnętrznych.

*  niewystarczający  poziom  wiedzy

i informacji  mieszkańców  na temat

możliwości  pozyskania  środków

zewnętrznych  na własny  rozwój,

*  ograniczenie  możliwości  pozyskania

środków  zewnętrznych  na  rozwój

gminy,

*  nasilenie  barier  ograniczających

aktywność  zawodową  osób  ze

szczególnymi  potrzebami,

*  występowanie  barier  i ograniczeń  w

rozwoju  związanych  z ochroną

przyrody  i środowiska,

*  brak  większych  inwestorów.
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*  korzystna  lokalizacja  gminy  pod

kątem  walorów  przyrodniczych,

*  bogate  walory  krajobrazowe,

*  dobry  stan  czystości  środowiska

naturalnego,

*  dobra  infrastruktura  sportowa

*  dobra  jakość  powietrza,

*  poprawiający  się  stan  nawierzchni

dróg  gminnych,

*  odpowiednia  realizacja  programów

na rzecz  ochrony  środowiska,

*  niewielka  powierzchnia  obszaru

gminy  pokryta  planami

zagospodarowania  przestrzennego,

*  brak podziału  przestrzeni  drogowej

dla  uczestników  jej  ruchu  -  brak

ścieżek  rowerowych

i niewystarczająca  długość  ciągów

pieszych  na terenie  gminy,

*  niewłaściwy  system  ogrzewania

gospodarstw  domowych,

*  niewystarczający  odsetek

inwestowania  w  odnawialne  źródła

energii  w gosp.  prywatnych,

*  niski  poziom  wyposażenia

gospodarstw  domowych

w infrastrukturę  gazową,

*  słabo  rozwinięta  sieć kanalizacyjna  na

terenie  gminy,

*  wzrost  liczby  odpadów  komunalnych,

w  tym  niski  poziom  odpadów

komunalnych  zebranych  w  sposób

selektywny,  wstosunku  do  ogółu

zebranych  odpadów.

SZANSE ZAGROŻENIA

*  rewitalizacja  obiektów  zabytkowych,

*  wzrost  zainteresowania  turystyką

rOWerOWQl

*  wykorzystanie  moźliwości  dalszego

rozwoju  infrastruktury  drogowej,

*  rozwój  infrastruktury  mieszkaniowej,

*  rozbudowa  infrastruktury

technicznej,

*  wzrastająca  świadomość

mieszkańców  na  temat  ochrony

środowiska,

@ niewykorzystanie  potencjału

rozwojowego  gminy,  wskutek

ograniczeń  finansowych  lub

organizacyjnych,

*  brak  środków  finansowych  na

realizację  polityki  rozwoju,

*  niewystarczający  poziom  wiedzy

i informacji  mieszkańców  na temat

możliwości  pozyskania  środków  OZE,

wymianę  pieców  itp.

Źródło:  Opracovmnie  własne

Strategia  Rozwoju  Gminy  Szczucin

na lata  2021-2030
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Przeprowadzona  diagnoza  sytuacji  społecznej,  gospodarczej  i przestrzennej  jak również

analiza  SWOT  pozwoliły  na zebranie  najważniejszych  problemów/  barier  rozwojowych  gminy

Szczucin.  Celem  ich uporządkowania  i usystematyzowania  zebrano  je w formie  tabelarycznej  oraz

podzielono  na obszary:  społeczny,  gospodarczy,  przestrzenno-funkcjonalny  oraz  środowiskowy.

brak  wystarczajqco  rozwiniętego  przemysłu  rolno-spożywczego

iprzetwórstwa,

niewystarczajqcy stan infrastruktury drogowe4
brak  dużych  inwestorówimigracje  zarobkowe  mieszkańców

mała  liczba  gospodarstw  domowych  podłqczonych  do  sieci

kanalizacyjnejigazowej.

niski  poziom  ilości  odpadów  komunalnych  zebranych  wsposób

selektywny  w  stosunku  do ogółu  odpadów,

niska świa4omość ekologiczna mieszkańców gminy.
r. i1

ilLl .

Strategia  Rozwoju  GminySzczucin

na  lata  2021-2030
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7.1.  Misja  i wizja

Strategia  Rozwoju  Gminy  Szczucin  na lata  2021-2030  jest  dokumentem,  w którym

zdiagnozowano  aktualną  sytuację  społeczno-gospodarczą  gminy.  Przyjęto  architekturę  celów

i kierunków  działań  opartą  na metodologii  wykorzystanej  w Strategii  rozwoju  województwa  -

Małopolska  2030.  Zwrócono  uwagę  zarówno  na mocne  strony,  jak i obszary  problemowe.

W procesie  tworzenia  i realizacji  strategii  istotne  jest  również  określenie  misji  i wizji.  Są to dwa

elementy  strategii  ukazujące  najpilniejsze  kierunki  rozwoju.

Misja  stanowi  nadrzędny  cel rozwoju  gminy,  któremu  podporządkowane  są priorytetowe

obszary  jej rozwoju.  Ukazuje  ogólny  kierunek,  w którym  powinna  rozwijać  się społeczność  lokalna,

określa  ona  rolę  władz  samorządowych,  oraz wskazuje  na czynniki  uzasadniające  przyjęcie

określonych  wartości  jako  nadrzędnych.  Ponadto,  władze  samorządowe  są realizatorem  własnych

projektów  (leżących  w zadaniach  własnych  oraz  we  współpracy  z innymi  jednostkami  samorządu

terytorialnego),  zmierzających  do  rozwoju  gminy,  upowszechniania  jej walorów,  ułatwiania

współpracy  partnerów  lokalnych  i wdrażania  innowacyjnych  rozwiązań.  Misja  to syntetyczny  opis

sposobu  postępowania  w celu  realizacji  wizji  gminy.

Z kolei  wizja  to obraz  gminy,  który  będzie  efektem  realizacji  podejmowanej  strategii.

Ukazuje  Gminę  Szczucin  w perspektywie  strategicznej  - do 2030  roku,  zmienioną  poprzez

realizację  przyjętych  działań  i osiągnięcie  zamierzonych  przez  samorząd  celów.

Uwzględniając  przyjęte  założenia  misja  Gminy  Szczucin  brzmi:

Gmina  Szczucin  to  wspólnota  wspierająca  lokalną  gospodarkę,  przedsiębiorczość,  rolnictwo

i turystykę,  stwarzająca  atrakcyjne  warunki  do  życia  i rozwoju.

Z kolei  wizja  Gminy  Szczucin  to:

Gmina  Szczucin  to  przyjazna  mieszkańcom  i gościom  Gmina,  stawiająca  na innowacyjność,

zrównoważony  rozwój  gospodarczy,  turystykę  i ekologie.  Posiadająca  dobry  poziom  rozwoju

społecznego  i infrastruktury  technicznej.

Najważniejszą  wartością  dla rozwoju  Gminy  Szczucin  są mieszkańcy  i związany  z nimi  rozwój.  Cel

ten  będzie  osiągnięty  poprzez  zapewnienie  im  godnych  warunków  bytowych,  rozwój

społeczeństwa  oraz poczucie  stabilizacji  w przyszłości.  Gmina  będzie  miejscern  przyjaznym

i bezpiecznym  dla wszystkich  grup  społecznych.  Ważnym  elementem  rozwoju  Gminy  Szczucin  jest

również  środowisko  przyrodnicze  i dziedzictwo  kulturowe.  Z tego  względu  Gmina  będzie  dążyć  do

poprawy  stanu  środowiska  oraz  wdrażać  działania  wspierające  rozwó3  gospodarczy  oparty  na

wewnętrznym  potencjale.

Strategia  Rozwoju  Gminy  Szczucin

na lata  2021-2030
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7.2.  Cele strategiczne  rozwoju  w wymiarze  przestrzennym,  gospodarczym

i społecznym.  Kierunki  działań  podejmowanych  dla  osiągnięcia  celów

strategicznych.  Oczekiwane  rezultaty  planowanych  działań  oraz wskaźniki

ich osiągnięcia

Na  podstawie  diagnozy  aktualnego  stanu  Gminy  Szczucin,  jego  sytuacji  społecznej,

gospodarczej  i przestrzennej  oraz  uwarunkowań  wewnętrznych  i zewnętrznych,  a także  dążąc  do

osiągnięcia  stanu  Gminy  opisanego  w wizji  rozwoju  określono  3 cele  strategiczne,  którymi  są:

Cele  strategiczne  będą  osiągnięte  poprzez  realizację  celów  operacyjnych,  które

zaprezentowano  w  tabeli  poniżej.

2.2.  Rozwój  usług

społecznych

i poprawa  stanu

infrastruktury

edukacyjnej

3.2.  Promowanie

przyjaznych

środowisku

rozwiązan  w

procesie  produkcji

rolnej,  w tym  rozwój

rolnictwa

ekologicznego

plubl,lczne  , agręipryśJyki
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Cele strategiczne  Gminy  Szczucin  odwzorowują  obszary  rozwojowe  w sferze  społecznej,

gospodarczej,  turystycznej  i przestrzennej,  które  są  zależne  od siebie  i wzajemnie  się przenikają.

Podstawą  do podejmowania  działań  w sferze  gospodarczej  i społecznej  powinno  być racjonalne

gospodarowanie  przestrzenią  ,ochrona  ładu  przestrzennego  oraz  rozwój  turystyki  i rolnictwa.

Z kolei  zadania  realizowane  w  sferze  gospodarczej,  rozwoju  usług  społecznych,

także  pozytywnie  wpłyną  na poprawę  jakości  środowiska  przyrodniczego.  Cele  osiągnięte

w ramach  sfery  społecznej  i gospodarczej  wpłyną  również  na poprawę  jakości  życia  mieszkańców

oraz  zwiększenie  atrakcyjności  przestrzeni.

l"

r-

CEL STRATEGICZNY  1

Innowacyjne  wykorzystanie  walorów  przyrodniczo-kuIturowych,  rozwój  usług  spędzania  czasu

wolnego  i promocja  gminy

Cel operacyjny  1.1.  Ochrona  dziedzictwa  kulturowego  i naturalnego

Cel operacyjny  1.2  Rozwój  usług  i infrastruktury  sportowej  i rekreacyjnej

Cel operacyjny  1.3.  Upowszechnianie  wykorzystujących  technologie  cyfrowe  form  dostępu  do

kultury

Cel operacyjny  1.4.  Promocja  gminy

Cel operacyjny  1.5  Wsparcie  rozwoju  przedsiębiorczości

r-
j
l-

Wzrost  zamożności  mieszkańców  Gminy  Szczucin  powinien  zostać  osiągnięty  na drodze

stabilnegoitrwałego  wzrostu  z poszanowaniem  poszczególnych  elementów  loka!nego  środowiska

i przestrzeni,  zapewnieniem  wysokiego  standardu  usług  społecznych  i dostępu  do kultury.

Strategia  Rozwoju  Gminy  Szczucin

na lata  2021-2030
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Zrównoważony  rozwój  gospodarczy  to  także  poprawa  w zakresie  możliwości  korzystania

z pozagospodarczej  oferty  Gminy.  W Gminie  podjęte  zostaną  działania  z obszaru  rozwoju  oferty

sportowo-rekreacyjnej  oraz  społeczno-kuIturowej.

Niewątpliwie  położenie  komunikacyjne  Gminy  Szczucin  sprzyja  rozwojowi

przedsiębiorczości,  dlatego  też  należy  dążyć  do wzrostu  liczby  przedsiębiorstw  zarejestrowanych

na terenie  Gminy,  ale również  należy  poszukiwać  nowych  rozwiązań  gospodarczych,  tworzących

miejsca  pracy  dla mieszkańców.  Dlatego  też należy  wykorzystać  potencjał  gospodarczy  Gminy,

przygotowywać  tereny  inwestycyjne  i pozyskiwać  nowych  inwestorów  poprzez  promocję  Gminy.

Dzięki  rozwojowi  gospodarczemu  Gminy  poprawi  się sytuacja  na rynku  pracy,  wzrosną

dochody  Gminy,  a tym  samym  Gmina  będzie  mogła  zapewnić  mieszkańcom  podstawową

infrastrukturę  techniczną  i społeczną.

Powyższe  cele operacyjne  stanowić  będą  podstawę  do realizacji  konkretnych  działań,

które  zamieszczono  w tabeli  poniżej.
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*  rozbudowa  małej  infrastruktury  turystycznej,

służącej  udostępnianiu  na  cele  turystyczne

obszarów  cennych  przyrodniczo,

*  renowacja  i rewitalizacja  na  cele  turystyczne

obiektów  dziedzictwa  kulturowego,

*  odnawianie  lub  poprawa  stanu  technicznego

obiektów  budowlanych,  wtym  zabytkowych,

służących  zachowaniu  dziedzictwa  kulturowego

i rozwoju  turystyki  na obszarach  wiejskich,

*  zagospodarowanie  atrakcyjnych  przyrodniczo

obszarów  gminy,

*  rozwój  infrastrukturyturystyczno-rekreacyjnej,

@ rozbudowa,  przebudowa  i remont  infrastruktury

na  cele  działalności  kulturalnej,  edukacyjnej  i

artystycznej,

*  zakup  trwałego  wyposażenia  do  prowadzenia

działalności  kulturalnej,  w  tym  edukacji

artystycznej.

zwiększenie

atrakcyjności  oferty

kulturalnej,

utworzenie  nowych

produktów

kulturowych

i turystycznych,

wzrost  toŹsamo:ści

lokalnej,

poprawa  dostępnoiści

do  oferty  kulturalnej,

usprawnienie

funkcjonowania

gminnych  jednostek

kulturalnych,

rozwój  oferty

spędzania  wolnego

czasu  dla  dzieci  i

młodzieży.

liczba  powstałych

= obiektów

turystycznych  (szt.),

' J'i'dtbar,powstał9.ćh
o'Ui'śkśi,

rekęeacyjp,y,sh (p:7t.),
liczba  powstałych

miejsc  noclegowych

(szt.),

liązbaa p,oąsj,a$h..

obie.ktach

turysty.cz'riyłi.
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@ budowa/przebudowa/modernizacja obiektów

sportowych  na terenie  gminy,

*  przygotowanie  nowych  tras  dla  turystyki  pieszej

i rowerowe3,

I  budowa,  rozbudowa,  adaptacja  i modernizacja

obiektów  na potrzeby  prowadzenia  działalności  edukacyjnej

wraz  z zapleczem  socjalnym  (m.in.  place  zabaw),

*  budowa  siłowni  zewnętrznych.

liczba  powstałych

powszechnienie  obiektów  sportowych

kultury  fizycznej  (szt

spędzenia  wolnego  .p'ozale'Kqyj:ri

czasu

zwiększenie

zainteresowania

ofertą  sportową

i rekreacyjną,

wzrost  dostępności

urządzeń  dla

aktyWnOśCiruchoWeJ,,  liczba uczestników
utworzenie  szlaków  zajęĆ na świetlicach
tu  rystycznych  wiejskich (os./rok)
i rowerowych

przyciągających

turystÓw  spoza

obszaru  gminy,

120

zwiększenie  liczby

Qg(ur,Ąln.ej, liczba zabytkowych

Strategia  Rozwoju  Gminy  Szczucin
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zabyiJqch

ter:ęiięgmiJ  ja,koi atr5kcji

kreowanie  dobrego  wizerunku  gminy  jako

atrakcyjnego  miejsca  dla  turystów  poprzez

zróżnicowane  działania  marketingowe,

rozbudowa  i wdrożenie  kompleksowego  systemu

informacji  i promocji  turystycznej  i kulturalnej

w  gmirue.

i digitąp34ącja p4oces-ów

uśług  ku.ltur:ślnyćh

*  zwiększenie

turystów

terenu  gminy,

zwiększenie

uczestnictwa

liczby

spoza

przedsięwzięciach

kulturalnych  na

terenie  gminy,

@ rozwój  turystyki.

at.rakcy'j.ności

ótęrt  inwęsty,cyjr'y(ch

na ćbszarze  eminy

rypyvyph  inwęstyój;i,i

!  : i ! 5 i Iłę;'ę-y

Liczba

przeprowadzonych

kampanii

marketingowych

[szt4

Liczba  podmiotów

zarejestrowanych  w

rejestrze  REGON  na I

tys.  mieszkańców  [szt.]
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CEL STRATEGICZNY  2

Wzmacnianie  kapitału  społecznego  i zarządzanie  gminą  oraz  rozwój  infrastruktury  technicznej

Cel operacyjny  2.1.  Włączenie  i integracja  społeczna

Cel operacyjny  2.2. Rozwój  usług  społecznych  i poprawa  stanu  infrastruktury  edukacyjnej

Cel operacyjny  2.3.  Bezpieczeństwo  publiczne

Cel operacyjny  2.4.  Wzmacnianie  kapitału  społecznego  i zarządzanie  gminą

Cel operacyjny 2.5. Budowa/modernizacja  infrastruktury  drogowej oraz wzrost atrakcyjności
inwestycyjnej  gminy

Cel operacyjny  2.6. Rozwój  infrastruktury  komunalnej  i wdraźanie  racjonalnej  gospodarki

odpadami

Najważniejszym  potencjałem  Gminy  Szczucin  są jej mieszkańcy.  Zapewnienie  wysokiej

jakości  życia,  co jest  nadrzędną  wartością  gminy,  przejawia  się między  innymi  poprzez  wysokiej

jakości  usługi  społeczne,  rozwój  kultury  i rekreacji,  a także  przeciwdziałanie  wykluczeniu  i izolacji

społecznej.

Gmina  Szczucin  dostrzega  potrzeby  osób  z niepełnosprawnościami  orazinnych  osób,  które

trwale  lub czasowo  mają  szczególne  potrzeby  w zakresie  przemieszczania  się,  komunikacji  czy

dostępu  do obiektów  publicznych.  Z tego  względu  podjętych  zostanie  szereg  działań  związanych

z poprawą  dostępności  architektonicznej,  komunikacyjnej,  informacyjnej  i cyfrowej.  Usługi

społeczne  rozwijane  będą  na kilku  płaszczyznach:  opieki  nad dziećmi  i edukacji,  kultury,  sportu

i rekreacji,  aktywizacji  seniorów  i zapewnieniu  zróżnicowanych  form  spędzania  czasu wolnego.

W Gminie  Szczucin  zauważa  się  istotny  potencjał  związany  ze świetlicami  wiejskimi,  które  przy

odpowiedniej  organizacji  i zaangażowaniu  (nie  tylko  samorządowców,  ale również  mieszkańców

i stowarzyszeń),  mogą  stać się  lokalnymi  centrami  kultury,  rekreacji,  spotkań  oraz wymiany

doświadczeń  międzypokoIeniowych.  Równie  istotne  jest  zapewnienie  bezpiecznej  płaszczyzny  do

podejmowania  działań  integracyjnych,  inicjowanych  zarówno  ze strony  gminy,  jak i lokalnych

liderów,  organizacji  pozarządowych  oraz  mieszkańców.

Sieć drogowa  na terenie  Gminy  będzie  sukcesywnie  rozbudowywana  i modernizowana.

Tworzyć  się  będzie  w  pełni  uzbrojone  i połączone  z nią  tereny  przeznaczone  na przyszłe

zainwestowanie  oraz  rozwijać  się  będą  przedsiębiorstwa  już  istniejące.  Zwiększeniu

bezpieczeństwa  oraz komfortu  użytkowania  dróg  służyć  będzie  rozbudowa  systemu  ścieżek

pieszo-rowerowych  oraz  modernizacja  źródeł  oświetlenia  w poszczególnych  miejscowościach  na

terenie  Gminy.

Aby  zapewnić  wysoką  jakość  życia  mieszkańców  planuje  się  też podnieść  standard  oraz

dostępność  do infrastruktury  podstawowej.  Kluczowe  działania  w tym  zakresie  dotyczyć  będą

rozbudowy  sieci kanalizacji  sanitarnej  na terenach  wiejskich.  Rozbudowa  sieci gazociągowej

pozwoli  zwiększyć  dostępność  tego  rodzaju  paliwa  dla mieszkańców  Gminy  oraz  przełoży  się  na

osiągnięcie  korzystnych  efektów  środowiskowych  w postaci  redukcji  emisji  zanieczyszczeń  do

atmosfery.

W ramach  drugiego  celu strategicznego  zaproponowano  sześć celów  operacyjnych,

stanowiących  podstawę  do realizacji  kierunków  działań,  które  zamieszczono  w poniższej  tabeli

wraz z oczekiwanymi rezultatami ich wdrożenia oraz wskaźnikami informującymi  o poziomie ich 4:,'q
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ii  rozwój  instytucjonalnych

i pozainstytucjonalnych  form  wsparcia  osób  starszych

i niepełnosprawnych  (w  tym  placówek  wsparcia

dziennego  oraz  środowiskowego)  - realizacja  zadań

własnych  w  ramach  Miejsko  Gminnego  Ośrodka

Pomocy  Społecznej,  a także  poprzez  bliską  współpracę

z instytucjami  i placówkami  podlegającymi

samorządowi  powiatowemu,

*  aktywny  udział  gminy  w realizacji

kompleksowych  programów  na rzecz  integracji  osób

i rodzin  wykluczonych  lub  zagrożonych  wykluczeniem

społecznym  ukierunkowane  na aktywizację  społeczno-

zawodową,

ii  realizacja  działań  na rzecz  reintegracji

i rehabilitacji  społeczno-zawodowej  osób

niepełnosprawnych  -  współpraca  partnerska

z podmiotami  o charakterze  reintegracyjnym  (zakłady

aktywności  zawodowej,  warsztaty  terapii  zajęciowej,

centra  integracji  społecznej,  klub  integracji

społecznej).

wzrost  kwalifikacji

zawodowych

mieszkańców,

poszerzenie  usług

ogólnodostępnego

wsparcia  dla osób  ze

szczególnymi

potrzebami,

zwiększenie

i polepszenie

dostępu  wsparcia

form  usług

opiekuńczych,

zmniejszenie  liczby  :f,

osób  zagrożonych

wykluczeniem

społecznym

integracja

mieszkańców,

Liczba  osób  korzystających

z programow  wsparcia  na

rzecz  integracji  osób  i rodzin

wykluczonyęh  lub  zagrożonych

wykluczeniem  społecznym

izawodowym

1079

Ilość  wprowadzonych  nowych

form  wsparcia  osób

niepełnosprawnych

1079  >

poprawa

funkcjonowania

7odzin w trudnej
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sytuacji  Źyciowej

i materialnej,

* ograniczenie  skali

problemów

społecznych

"/"tPufaCVCh  na
obszarze  Gminy.

itj:i5ó55Tźó.!.riźeio;ężl:i&iThJ%nętrznęy   podjęli próbę dokształcania lub 15  15
doskonalenia  zawodowego

liczba  nowych  form  edukacji

międzypokoleniowej  (szt.)

Strategia  Rozwoju  GminySzczucin

na  lata  2021-2030
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Liczba  wprowadzonych

systemÓw

Stmtegia  Rozwoju  Gminy  Szczucin

na lata  2021-2030
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CEL STRATEGICZNY  3

Poprawa  konkurencyjności  gospodarstw  rolnych  i rozwój  rynku  pracy

Cel  operacyjny  3.1.  Wzmacnianie  innowacyjności  i zaawansowania  technologicznego

gospodarstw  rolnych

Cel operacyjny  3.2.  Promowanie  przyjaznych  środowisku  rozwiązań  w procesie  produkcji  rolnej,

w  tym  rozwój  rolnictwa  ekologicznego

Cel operacyjny  3.3.  Rozwój  agroturystyki,  turystyki  wiejskiej  i rolniczego  handlu  detalicznego

Cel operacyjny  3.4.  Stymulowanie  rozwoju  przedsiębiorczości

Rozwój  gospodarczy  gminy  Szczucin  powinien  opierać  się na zasadach  zrównoważonego

rozwoju.  Oznacza  to  dążenie  do równowagi  pomiędzy  potrzebami  gospodarczymi  i wymaganiami

ochrony  środowiska  a rosnącymi  potrzebami  i oczekiwaniami  społeczeństwa.

Na tworzenie  klimatu  sprzyjającego  rozwojowi  przedsiębiorczości  w gminie  wpływa

całokształt  działań  i decyzji  gminy.

Działania  Gminy  w zakresie  rozwoju  przedsiębiorczości  powinny  obejmować  m.in.:

*  aktywizacje  lokalnych  zasobów  kapitału  i pracy  oraz  efektywne  wykorzystanie  zasobów

naturalnych,  walorów  lokalizacji  przestrzennej,

*  kreowanie  nowych  zasobów  lokalnych  poprzez  stwarzanie  korzystnych  warunków  do

rozwoju  przedsiębiorczości  i turystyki,

*  zarządzanie  infrastrukturą  w celu ułatwienia  nawiązywania  stosunków  gospodarczych,

*  zarządzanie  zasobami  pracy,  które  są szczególnym  czynnikiem  rozwoju  lokalnego,

*  wsparcie  w pozyskiwaniu  środków  na rozwój  rolnictwa  ekologicznego,

*  kreowanie  powiązań  integracyjnych  pomiędzy  uczestnikami  procesów  gospodarczych,

*  podjęcie  współpracy  z organizacjami  turystycznymi  w zakresie  rozwoju  oferty

turystycznej,

*  wzmacnianie  przejawów  życia  gospodarczego  w wymiarze  lokalnym.

Powyższe  cele operacyjne  stanowić  będą  podstawę  do realizacji  konkretnych  działań,

które  zamieszczono  w tabeli  poniżej.

Id: 66F5426B-DAC7-4BA4-955E-F9318B8073D2.  Uchwalony
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*  realizacja  projektów

promujących  ekologiczne  sposoby

nawożenia  upraw  oraz  ich ,

przechowywania,

*  wsparcie  szkoleniowe  ,

i doradcze w zakresie poprawy :t
efektywności  wykorzystania  ,

energii  w  rolnictwie

i przetwÓrstwie  spoŻywczym,

*  promocja  szkoleń

zawodowych  i nabywania

umiejętności  przez  rolników  oraz

właścicieli  lasów  w  zakresie

prowadzonej  produkcji,  ochrony

środowiska  oraz  marketingu

swoich  produktów  i usług.

zwiększenie

efektywności

i dochodowości

rolnictwa,

*  zniwelowanie

barier

ograniczających

rozwój  rolnictwa,

@ unowoczesnienie

gospodarstw

rolnych,

*  rozwój  rolnictwa

ekologicznego,

@ ograniczenie

występowania

negatywnych

skutków  dla

środowiska

naturalnego,

*  efektywniejsze

zarządzanie

energią.

Liczba  osób

korzystająca  ze

wsparcia

szkoleniowego

i doradczego

243
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ekokąg.iszlĄgą,

*  rozwój  różnych

warunków  form  turystyki,

* zwiększenie

atrakcyjności  gminy  dla

turystów  spoza  jej

obszaru,

Liczba

nowopowstałych

miejsc  noclegowych
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w  zakresie  rozwoju  oferty  miejsc  noclegowych,
turystycznej,

budowa  i modernizacja  jakości

targowisk  gminnych.

zwiększenie  liczby  j:

rozwój

Uiczba

wzrosf : zrriodernaizdwariyŁTh lr 1 1<I
t,śrgowisk

liczba  podjętycł;i

działań  w zakresie

promocji  lokalnych

tradycji  i produktÓw

(szt.)

ĘgQihąĄy.cl

rozyo3

infr,astru0tury

umt,żli-wiająqej

Łipzb'a

przedsiębio(:stą

z»ręjp,st-rowaIny,ćh  ńa

ter;egFe.g@.ip"y
ię'gółęm  (szt.-),-
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Kierunki  interwencji  rozwoju  gminy:

W  zakresie  infrastruktury  technicznej:

*  Poprawa  infrastruktury  drogowej  (dróg,  chodników,  ścieżek  rowerowych,  oświetlenia,

parkingów)  przyczyni  się  do zwiększenia  mobilności  i bezpieczeństwa  mieszkańców,  jak

również  zwiększy  atrakcyjność  turystyczną  gminy.

*  Wraz  z rozwojem  gospodarczym,  gmina  musi zapewnić  mieszkańcom  najważniejsze

potrzeby,  w tym m.in.  związane  z mieszkalnictwem  i z dostępem  do podstawowych

potrzeb.  Gmina  zaplanowała  realizacje  inwestycji  związanych  z gospodarką  wodno-

ściekową.

W zakresie  środowiska:

*  W gminie  Szczucin  będą  realizowane  działania  w celu w celu ochrony  środowiska

i niskoemisyjności  (m.in.  termomodernizacja,  wymiana  pieców,  ochrona

bioróżnorodności).

W  ramach  zadań  środowiskowych  można  jeszcze  wyróżnić:  budowę  instalacji

fotowoltaicznej,  wymianę  na energooszczędne  oświetlenie  uliczne.

W  zakresie  infrastruktury  społecznej:

*  Ważnymi  inwestycjami  w obszarze  społecznym  będzie  tworzenie  warunków  do rozwoju

dostępu  do specjalistycznych  usług  medycznych.

W zakresie  turystyki  i sportu:

*  Nadanieobszaromiobiektomnowychfunkcjispołecznych,integracyjnychiedukacyjnych

oraz  zwiększenie  dostępności  infrastrukturalnej  dla osób  z niepełnosprawnościamii  osób

starszych.  Poprzez  zagospodarowanie  przestrzeni  publicznej  gminy  Szczucin  poszerzy

ofertę  turystyczną,  rekreacyjną  i sportową  dla mieszkańców  i turystów.

*  Na terenie  gminy  powstaną  nowe  miejsca  wypoczynku  i rekreacji,  które  zwiększą

atrakcyjność  turystyczną  gminy  i stworzą  możliwość  utworzenia  gminy  turystyczną

całorocznie.  Jednym  z głównych  planów  związanych  z rozwojem  turystyki  i sportu

w  mieście  jest  dalszy  rozwój  obiektów  sportowych,  budowa  nowych  obiektów

sportowych,  tworzenie  szlaków  i tras  rowerowych,  miejsc  wypoczynku.

W  zakresie  gospodarczej:

*  Ważnym  kierunkiem  rozwoju  Gminy  jest  stworzenie  dobrych  warunków  prowadzenia

działalności  gospodarczej,  m.in.  poprzez  prowadzenie  działań  rozwojowych  dla inicjatyw

gospodarczych  oraz  dialog  społeczny  z przedsiębiorcami.

Kierunki  działań  będą  realizowane  przez  Gminę  Szczucin  za pośrednictwem:

- Urzędu  Miasta  i Gminy  w Szczucinie,

- Miejsko  - Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Szczucinie,

- Samorządowego  Centrum  Kultury  i Bibliotek  w Szczucinie,

-  Służb  dbających  o bezpieczeństwo  mieszkańców  (policja,  ochotnicza  straż  pożarna),

- Szkół,  przedszkoli,

- Wspólnot  mieszkaniowych,

-  Organizacji  pozarządowych,

- Przedsiębiorców.

Strategia  Rozwoju  GminySzczucin

na Źata 2021-2030
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Nieodzownym  elementem  każdej  Strategii  Rozwoju  jest  Wieloletni  Plan Inwestycyjny,

zawierający  kluczowe  i strategiczne  inwestycje  planowane  do wykonania  w celu realizacji  założeń

i priorytetów,  wskazanych  w dokumencie  strategicznym.  Poniżej  zamieszczono  tabelę  z kartami

zadań,  zawierającymi  wybrane  inwestycje  kluczowe  dla mieszkańców  i władz  gminy,  których

realizacja  w szczególny  sposób  wpłynie  na zmianę  standardu  życia  mieszkańców.

Wybrane  inwestycje,  przedstawione  poniżej  nie wyczerpują  katalogu  przedsięwzięć

możliwych  do realizacji  w ramach  niniejszej  strategii,  lecz będą  bezpośrednio  wpisywać  się

w realizację  wskazanych  w rozdziale  7 Plan  operacyjny.
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Tabela 43 Kluczowe  przedsięwzięcia  planowane  do realizacji  w latach  2021-2030

rozbudowa;sieci  k»nalizacyjnej,

mo5;lerniąapja-ąaz;yszcz<il,ńi  j,c3p3ów

Budowa  sieci  dróg  rowerowych  (ścieżek  rowerowych)  na obszarze

Gminy  Szczucin

Budow.r3 przebudeyairnode'r;nizaac-j;a, sięci dróg, óostów,  przepastó'w

ao#az p'arkitig6w-ą.  obś;zarze.Gmri'i;iy Szcz4ciff

Fund.usze-eurqĄejĄś:

Fundusze  europejskie

2021- 4 ooo o'oo.oo  i regionalne, Krajowy
2030  Plan Odbudowy,  Polski

Ład

1' - FThndÓsze'e,uro@e'jjQ

Fundusze

Pozyskiwanie  terenów  pod  inwestycje  oraz  ich uzbrojenie
2021-

2030
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Fundusze

Modernizacja  i budowa  dróg  lokalnych  i chodników  na obszarze  Gminy

Szczucin

Rozwój  infrastruktury  turystyczno-rekreacyjnej

2021-

2030

K 2G)10

2021-

2030

europejskie

4 ooo ooo.oo i regionalne,
Krajowy  Plan

Odbudowy,  Polski

Ład

Fundusze

7 000  000,OO

europejskie

i regionalne,

Krajowy  Plan

Odbudowy,  Polski

Ład

8zgzuci1

Rewitalizacja  miasta  Szczucina  oraz  innych  miejscowości  gminy.
2021-

2030

Strategia  Rozwoju  GminySzczucin

na lata  2021-2030
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Remont  i modernizacja  zabytkowych  budynków,  parków  na obszarze

Gminy  Szczucin

2Crł1Q

a' 2ffig0

2021-

2030  8 000 000,OO

Krajowy  Plan

Odbudowy,  Polski

Ład

ireBionslhe,

Rrajęy  Plan

Fundusze

europejskie

iregionalne,

Krajowy  Plan

Odbudowy,  Polski

Ład

Pę;Qr.ąg,sta,ragJro4;wiska n'atur.a..lnęgę ppprz.ez ę,yelimiri'oyvaniep(4ry.ć

Budowa  zaplecza  sportowo-rekreacyjnej  na terenie  Gminy  Szczucin

(m.in.  place  zabaw,  siłownie  napowietrzne,  boiska  wielofunkcyjne,

ławki,  punkty  widokowe,  ścieżki  ekologiczne,  smart  ławek,  wyznaczenie

miejsc  na terenie  Gminy  na latanie  dronami,  budowę  multi-

2021-

2030

5.1'-%1,

i reBionalr,ig  i

łffF9S'iG!W

Fundusze

6 800  000,OO  europejskie  i 1.2

regionalne,  Krajowy
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dyscyplinarnych,  modułowych,  całorocznych  obiektów  sportowych

przewidzianych  w  sezonie  zimowym  np.  w  formie  lodowisk  oraz

w sezonie  letnim  przekształconych  np.  w  formę:  torów

ro1kowych/wrotkarskich,  rolkowisk,  pumptracków  bądź  skateparków

itp.

Plan  Odbudowy,

Polski  Ład

Fundusze

Niwelacja  barier  architektonicznych  dla  osób  niepełnosprawnych

i starszych,  w  szczególności  budynkach  użyteczności  publicznych

2021-

2030

europejskie

iregionalne,

3000000,00 KraJ,OWyPlan

Odbudowy,  Polski

Ład

Klfajowy  Plśń

Rozbudowa  zaplecza  sportowego  -  Wisła  Szczucin
2021-

2030
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9.1.  Rozwój  strategiczny  Gminy  Szczucin  w latach  2021-2030

Programowanie  rozwoju  to  kluczowy  element  i podstawa  zarządzania  rozwojem  lokalnym,

pod którym  to pojęciem  rozumiemy  zespół  skoordynowanych  działań  podejmowanych  przez

gminy,  zmierzających  do realizacji  wcześniej  określonych  (sformułowanych)  celów.  W procesie

zarządzania  rozwojem  lokalnym  istotną  rolę  odgrywa  samorząd,  pełniąc  funkcje  koordynacyjne

i organizacyjne,  w tym  zakresie  współpracy  interesariuszy  (aktorów  rozwoju  lokalnego).

W  wyniku  przeprowadzonych  analiz  oraz  na podstawie  zebranych  informacji

sformułowano  wizję,  cele  strategiczne  oraz  operacyjne  wraz  z kierunkami  działania.

Na władzach  lokalnych  spoczywa,  zatem  ogromna  odpowiedzialność  optymalnego

angażowania  i wykorzystywania  wszystkich  sił tkwiących  w lokalnych  systemach,  tj. kapitale

społecznym,  a także  potencjale  środowiskowym  i (y:»spodarczym.

9.2.  Drzewo  problemów

Drzewo  problemów  powstało  na podstawie  Diagnozy  społeczno-gospodarczej  Gminy

Szczucin,  wniosków  z Diagnozy  zamieszczonej  w niniejszym  dokumencie.  Wnioski  z ana1izy

społeczno-gospodarczej  oraz  analizy  SWOT.

Strategia  Rozwoju  GminySzczucin

na lata  2021-2030
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g.:i. Ustalenia  i rekomendacje  w zakresie  kształtowania  i prowadzenia  polityki

przestrzennej  w gminie

Polityka  przestrzenna  gminy  skupia  się  na kilku zasadniczych  aspektach  związanych

z: rozwojem  turystyki,  eliminacją  potencjalnych  konfliktów  przestrzennych,  kontrolą  rozwoju

zabudowy  oraz  zapewnieniem  ładu  przestrzennego.

Miejscowość  Szczucin  jest  główną  jednostką  osadniczą,  a zarazem  centrum

administracyjno-usługowym.  Zakłada  się dalszą  aktywizację  inwestycyjną  przemysłu  tego  obszaru,

związaną  z rozwojem  zabudowy  mieszkaniowej,  usługowej  i produkcyjnej.  W  centrum

miejscowości,  w przestrzeni  publicznej,  kontynuowane  i wzmacniane  będą  istniejące  funkcje

usługowe  o znaczeniu  gminnym.  Istotną  rolę  w systemie  osadniczym  gminy  w kolejnych  latach

będą  pełnić  ośrodki  podstawowe,  które  wyróżniają  się  potencjałem  demograficznym,

wyposażeniem  w obiekty  usługowe  z zakresu  obsługi  ludności,  dające  perspektywę  rozwoju

zabudowy  mieszkaniowej,  usługowej  i produkcyjnej.  Pozostałe  jednostki  osadnicze  nadal  będą

miały  funkcje  mieszkaniowe,  usługowe  i gospodarcze  - proporcjonalnie  do swojej  skali  i zasięgu

oddziaływania.

Zgodnie  z bilansem  terenów  przeznaczonych  pod  zabudowę  rozwój  przestrzenny  Gminy

będzie  się odbywał  poprzez  lokalizację  zabudowy  w granicach  obszarów  o w pełni  wykształconej

zwartej  strukturze  funkcjonaIno-przestrzennejw  granicach  poszczególnych  jednostek  osadniczych

oraz na obszarach  przeznaczonych  w planach  miejscowych  pod zabudowę.  Dopiero  w dalszej

kolejności  rozwój  ten  będzie  możliwy  na  pozostałych  obszarach  zgodnie  z określonym

zapotrzebowaniem  na nową  zabudowę.  Nowe  tereny  przeznaczone  pod zabudowę  wyznaczone

są w Studium,  głównie  w istniejących  ciągach  po jednej  lub po obu  stronach  istniejących  dróg

obsługujących  Gminę,  czyli  w miejscach,  gdzie  istnieje  lub planowana  jest  budowa  podstawowej

sieci  infrastruktury  technicznej:  sieci wodociągowej,  kanalizacyjnej  i eIektroenergetycznej.

Osadnictwo  będzie  się  rozwijało  na  bazie  istniejącego  zainwestowania  poprzez:  wymianę

istniejącej  zużytej  zabudowy,  uzupełnienia  na wolnych  działkach  lub w  nowych  obszarach

zlokalizowanych  w sąsiedztwie  istniejącego  zainwestowania.  W  pierwszej  kolejności  nowa

zabudowa  lokalizowana  będzie  na glebach  niskiej  klasy  bonitacji.

Polityka  przestrzenna  gminy  skupia  się na kilku  zasadniczych  aspektach  związanych  z rozwojem

turystyki,  eliminacją  potencjalnych  konfliktów  przestrzennych,  kontrolą  rozwoju  zabudowy  oraz

zapewnieniem  ładu  przestrzennego.  Rekomendacje  dla polityki  przestrzennej:

*  Priorytetyzacja  działań  w zakresie  opracowania  kompleksowych  dokumentów

planistycznych  w postaci  studium  uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania

przestrzennego  i miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego,  w tym

w zakresie  zapewnienia  spójności  z dokumentami  na szczeblu  regionalnym.

*  Kontrolowany  proces  rozwoju  zabudowy  -  opracowanie  miejscowych  planów

zagospodarowania  przestrzennego  począwszy  od obszarów  cechujących  się

najintensywniejszymi  zmianami  użytkowania.

przeznaczania  terenów  pod  zabudowę  mieszkaniową  poprzez  zapobieganie

antropopresji  na terenach  cennych  przyrodniczo.

Strategia  Rozwoju  GminySzczucin
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h Wielowymiarowy  rozwój  społeczno-gospodarczy  -  oparty  na procesach  rozwojowych

funkcji  obszarów  o wysokim  potencjale.

*  Sprawne  planowanie  w przestrzeni  związane  z rozwojem  funkcji  turystyczno-

rekreacyjnych  -  logiczne  i oparte  na konsultacjach  społecznych  i potrzebach

mieszkańców  lokalizowanie  różnego  rodzaju  kompleksów  usługowych,  uwzględnianie

potencjalnych  konfliktów  przestrzennych  w procesach  planowania.

*  Kierowanie  się  zasadami  ładu  przestrzennego  w planowaniu  przestrzeni  w aspekcie

estetycznym,  społecznym,  gospodarczym,  środowiskowym  i funkcjonalnym  -

w szczególności  na obszarach  o wysokim  potencjale  rozwoju  turystyki,  w tym  na

obszarach  o wysokich  walorach  krajobrazowych.

*  Zapewnienie  spójności  w planowaniu  przestrzennym  w układzie  wertykalnym:  na

poziomie  lokalnym  ze szczeblem  krajowym  i regionalnym  -  uwzględnienie

-  -  -w pIanowaniucozwojuprzeitrzennegojnwestycjLkrajowych  iwojewódzkich.   

I

*  Zapewnienie  spójności  w planowaniu  przestrzennym  w układzie  horyzontalnym:

uwzględnienie  i konsultowanie  dokumentów  planistycznych  sąsiednich  gmin  w celu

zapewnienia  ciągłości  struktur  przestrzennych.

*  Budowanie  poparcia  społecznego  w  gospodarowaniu  przestrzenią  -  prowadzenie

jawnych  i dostępnych  dla mieszkańców  konsultacji  społecznych  w zakresie  planowania

inwestycji,  opracowywania  dokumentów  planistycznych.

*  Uspójnienie  zasad  dotyczących  walorów  estetycznych  nowych  inwestycji,  w tym

mieszkaniowych  i związana  z tym  konieczność  opracowania  planów  miejscowych  dla

obszarów  przeznaczanych  pod  zabudowę.

@ Ukierunkowanie  celów  polityki  przestrzennej  na rozwój  obszarów  atrakcyjnych

turystycznie.

*  Ochrona  obszarów  o stosunkowo  mało  zmienionych  walorach  przyrodniczych

i krajobrazowych,  oraz  uwzględnianie  pozostałych  działań  ochronnych  w  zakresie

ochrony  krajobrazu,  sformułowanych  w obowiązujących  planach  ochrony  parków

krajobrazowych.

*  Na obszarach  otulin  parków  krajobrazowych  działalność  związana  z usługami

turystycznymi  i sportowymi  powinna  zostać  dostosowana  skalą  i intensywnością  do

charakteru  obszaru  chronionego  i jego  otoczenia  poprzez  obligatoryjne  wskazanie

w miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego  i decyzjach  o warunkach

zabudowy  szczegółowych  parametrów  zabudowy  dla projektowanej  działalności.

*  Obejmowanie  ochroną  w  formie  parku  kulturowego  obszarów  o wysokich  walorach

historycznych,  artystycznych  i krajobrazowych.

*  Integracja  szlaków  wodnych  ze szlakami  pieszymi,  rowerowymi  w ich otoczeniu

(wzdłuż  rzeki  o sezonowej  zmienności  poziomu  wód).

l

*  Uwzględnienie  w  planowaniu  przestrzennym  informacji  o obszarach

perspektywicznych,  na których  stwierdzono  przesłanki  występowania  złóż  oraz

obszarów  prognostycznych
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*  Wspieranie  rozwoju  sieci  teleinformatycznych  na obszarach  problemowych,  w których

nie występuje  infrastruktura  telekomunikacyjna  umożliwiająca  świadczenie  usług

dostępu  do Internetu  o wymaganej  przepustowości.

*  Uwzględnienie  rezerw  terenowych  z uwagi  na moźliwość  ujednolicenia  parametrów

uźytkowych  dróg.

*  Wykorzystanie  korzyści  dostępności  transportowej  -  racjonalne  gospodarowanie

przestrzenią  w celu  zapewnienia  odpowiedniej  przepustowości  dróg  i wyznaczenia

przestrzeni  dla działalności  gospodarczej.

*  Zachowanie  różnorodności  biologicznej  i rozwój  systemu  obszarów  chronionych  oraz

jego  integracja  z systemami  pozaregionalnymi.

9.4.  Spójność  kierunków  rozwoju  Gminy  z kierunkami  wynikającymi  ze

strategii  rozwoju  województwa.  Obszary  strategicznej  interwencji  wraz

z zakresem  planowanych  działań.

Strategia  Rozwoju  Gminy  Szczucin  na lata  2022-2030  wpisuje  się w ustalenia  nadrzędnego

dokumentu  na poziomie  regionalnym,  jakim  jest  Strategia  Rozwoju  Województwa,,Małopolska

2030".  Poniżej  wykazano  spójność  celów  zdefiniowanych  w  niniejszej  Strategii  z celami

określonymi  w Strategii  na szczeblu  wojewódzkim.

Tabela  44  Zgodność  ce{ów  Strategii  Rozwoju  Gmrny  Szczucin  na lata  2022-2030

ze Strategiq  Rozwoju  Województwa  -  Małopolska  2030

Cel szczegółowy  Innowacyjna



Cel szczegółowy  Innowacyjna  i konkurencyjna

gospodarka

Cel szczegółowy  System  zarządzania

strategicznego  rozwojem  dostosowany  do

wyzwań  dekady  2020-2030

Cel szczegółowy  Wysoka  jakość  środowiska

i dążenie  do  neutralności  klimatycznej



Żródło:  Opracowanie  własne

Gmina  Szczucin  położona  jest  w obrębie  wydzielonych  obszarów  specjalnych,  które

zostały  wyznaczone  w strategicznych  i planistycznych  dokumentach  krajowych  i wojewódzkich.

W celu  ich identyfikacji  zostały  przeanalizowane  następujące  dokumenty:

* Strategia  Na Rzecz  Odpowiedzialnego  Rozwoju  do  roku  2020  (z perspektywą  do  2030  r.);

*  Krajowa  Strategia  Rozwoju  Regionalnego  2030  (KSRR 2030);

*  Strategia  Rozwoju  Województwa,,MałopoIska  2030".

Przez  obszary  specjalne  rozumie  się:

*  OF(obszaryfunkcjonalne)-obszary,naktórychwystępujewzgIędniewyodrębniającysię,

intensywny  i otwarty  system  powiązań  społecznych,  gospodarczych  lub przyrodniczych,

uwarunkowanych  cechami  środowiska  geograficznego  (przyrodniczego

i antropogenicznego).  Szczególnym  typem  obszaru  funkcjonalnego  jest  miejski  obszar

funkcjonalny;

h OSI  (obszary  strategicznej  intemencji)  - określone  w  strategii  rozwoju  obszary

o zidentyfikowanych  lub potencjalnych  powiązaniach  funkcjonalnych  lub o szczególnych

warunkach  społecznych,  gospodarczych  lub  przestrzennych,  decydujących

o występowaniu  barier  rozwoju  lub trwałych,  możliwych  do aktywowania  potencjałów

rozwojowych,  do którego  jest  kierowana  interwencja  publiczna,  łącząca  inwestycje  -

w  szczególności  gospodarcze,  infrastrukturalne  lub  dotyczące  zasobów  ludzkich,

finansowane  z różnych  źródeł  lub przez  rozwiązania  regulacyjne.
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Gmina  Szczucin  znajduje  się w obszarze  zagrożonym  trwałą  marginalizacją.  Gmina  została
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roku,  zaktualizowana  w 2019r.)  jak  i na poziomie  regionalnym  (Strategia  Rozwoju  Województwa

,,Małopolska  2030").  W związku  z powyższym  Gmina  Szczucin  może  liczyć  na dodatkowe  wsparcie

ze środków  publicznych  na realizację  zadań mających  na celu wyprowadzenie  ich z kryzysu.

Dodatkowo  interwencja  skierowana  na obszary  zmarginalizowane  wskazane  na poziomie

krajowym  i regionalnym  powinna  polegać  na zagwarantowaniu  dodatkowych  preferencji

w pozyskiwaniu  środków  na inwestycje  podnoszące  potencjał  rozwojowy  gmin,  szczególnie

w zakresie  społecznym,  ekonomicznym  i środowiskowym.

Mapa  5 Regronalneikrajowe  obszary  zmargrnalizowane  w Małopolsce

Gmina  Szaucin

CCbszary  zagro»ne

trmą  ma7na1ją  - -
- wskazare  na poxiomie
kraj»wym (Strałegia na rzecz
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2. OSI -  Lokalne  - Strateqia  Rozwoiu  Gminy  Szczucin  na  /ata  2021-2030

W ramach  Strategii  Rozwoju  wyodrębniono  trzy  cele strategiczne,  które  są względem

siebie  równoważne  i uzupełniające  się:

*  Cel strategiczny  I: Innowacyjne  wykorzystanie  walorów  przyrodniczo  -  kulturowych,

rozwój  usług  spędzania  wolnego  czasu  i promocja  gminy

*  Cel strategiczny  Il:  Wzmacnianie  kapitału  społecznego  i zarządzanie  grniną  oraz

rozwój  infrastruktury  technicznej

*  Cel strategiczny  lII: Poprawa  konkurencyjności  gospodarstw  rolnych  i rozwój  rynku

l,

pracy

Cele  te powiązane  są ze zidentyfikowanymi  lokalnymi  obszarami  strategicznej  interwencji,  co

zostało  przedstawione  w załączniku  graficznym,  stanowiącym  mapę  nr 7 0bszary  Strategicznej

Interwencji  dla gminy  Szczucin  - Obszary  strategicznej  interwencji  wrozdziale  9.5 Model



strukturalny  funkcjonalno  - przestrzennej  Gminy.  Z kolei działania  planowane  do  realizacji

w ramach  wyznaczonych  obszarów  strategicznym,  w ujęciu  graficznym  przedstawia  mapa  nr 6

Wielojetni  Plan Inwestycyjny  dla gminy  Szczucin  - Zakres  planowanych  działań  w obszarach

strategicznej  interwencji.

g.s. Model  strukturalny  funkcjonalno  -  przestrzennej  gminy

Model  struktury  funkcjonalno-przestrzennej  obrazuje  strategiczne  pomysły  na rozwój

gminy  zorientowane  terytorialnie  ijest  efektem  zintegrowanego  procesu  planistycznego.  W swym

założeniu  ma stanowić  porządkujący  składnik  strategii,  źródło  i rodzaj  najważniejszych  ustaleń

rozwojowych  osadzonych  przestrzennie.  Bazą  modelu  jest przestrzeń,  która  jest  dobrem

i zasobem  o strategicznym  znaczeniu  dla społeczności  lokalnych.  Przestrzeń  ma  określoną

powierzchnię,  posiada  konkretną  wartość,  a jednocześnie  zmienia  się  pod wpływem  trendów

globalnych  (np.  zmiany  klimatyczne)  oraz  lokalnych  (np.  podlega  silnej  presji  rozwojowej

i zawłaszczaniu  przez  indywidualnych  właścicieli).

Model  rozumiany  jest  jako  przedstawienie  długookresowej  strategicznej  wizji  rozwoju

gminy  wynikającej  z wewnętrznych  i zewnętrznych  uwarunkowań,  zdiagnozowanych  potrzeb

rozwojowych  i posiadanego  potencjału,  z uwzględnieniem  jego  specyfiki  i zróżnicowania

wewnętrznego.  Model  wskazuje  obszary,  które  strategia  rozwoju  uznaje  za istotne  dla osiągnięcia

celów  rozwoju,  obszary  wymagające  ochrony  oraz  rodzaje  powiązań  funkcjonalnych

występujących  pomiędzy  poszczególnymi  obszarami.

Główne  zadania  modelu  to:

obrazować  kierunki  rozwoju  przestrzennego,

opisywać  spodziewane  efekty  przekształceń  przestrzeni  wynikające  z realizacji  celów

strategii  oraz  wyjaśniać  spójność  interwencji  dedykowanych  danym  obszarom,

określać  i hierarchizować  obszary  o różnych  charakterystykach  oraz  powiązaniach  między

nimi,  formułować  ogólne  zalecenia  (rekomendacje)  i zasady  dotyczące  gospodarowania

przestrzenią  (ze szczególnym  uwzględnieniem  obszarów  istotnych  z punktu  widzenia

rozwoju  gminy),

ustalać  ramy  współpracy  z interesariuszami  na obszarach  realizacji  wyznaczonych  celów

rozwoju  (np. właścicielami  nieruchomości,  instytucjami  rządowymi  i JST, inwestorami,

przedsiębiorcami),

tłumaczyć  wartości  ważne  w długiej  perspektywie  czasowej,  wyrażane  w wizji  rozwoju

decydujące  o prowadzonej  polityce  rozwoju,

definiować  interes  publiczny  poprzez  ustalenie  ram  działania  dla  strategii,  polityk

i użytkowania  przestrzeni,  a w  konsekwencji  pełnić  funkcje  prewencyjne  przed

ewentua)nymi  konfliktami  -  społecznymi,  przestrzennymi,  środowiskowymi  (np.

dotyczącymi  lokalizowania  kontrowersyjnych  inwestycji).

W ramach  najważniejszych  zadań  inwestycyjnych  można  wymienić:

Infrastruktura  komunikacyjna:

Budowa,  sieci  dróg  rowerowych  (ścieżek  rowerowych)  na obszarze  gminy  Szczucin,

Modernizacja  i rozbudowa  systemu  oświetlenia  ulicznego  (wymiana  i montaż  nowych

l,,  ;  ,  1'.;7:  .{
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*  Budowa,  przebudowa  modernizacja,  sieci dróg,  mostów,  przepustów  oraz  parkingów

na obszarze  Gminy  Szczucin,

@ Modernizacja  i budowa  dróg  lokalnych  i chodników  na obszarze  gminy  Szczucin.

Infrastruktura  rekreacyjno-sportowa:

@ Rozwój  infrastruktury  turystyczno-rekreacyjnej  na terenie  gminy  Szczucin,

*  Modernizacja  obiektów  sportowo  -  rekreacyjnych  na obszarze  gminy  Szczucin,

*  Budowa  zaplecza  sportowo-rekreacyjnej  na terenie  gminy  Szczucin,  (m.in.  place  zabaw,

siłownie  napowietrzne,  boiska  wielofunkcyjne,  ławki,  punkty  widokowe,  wyznaczenie

miejsc  na terenie  gminy  na latanie  dronami,  budowę  muIti-dyscyplinarnych,  modułowych,

całorocznych  obiektów  sportowych  przewidzianych  w sezonie  zimowym  np. w formie

lodowisk  oraz  w  sezonie  letnim  przekształconych  np.  w  formę:  torów

roIkowych/wrotkarskich,  rolkowisk,  pumptracków  bądź  skateparków  itpitp.).

Infrastruktura  techniczna:

*  Nabywanie  i uzbrajanie  terenów  pod  Strefy  Aktywności  Gospodarczej

*  Inwestycje  w infrastrukturę  wod-kan:

- rozbudowa kanalizacji i sieci wodociąBowej  oraz modernizacja  sieci istniejących,

- modernizacja  oczyszczalni  ścieków,  przepompowni  ścieków  oraz  stacji  uzdatniania

wody  połoźonych  na terenie  gminy  Szczucin,

*  Rewitalizacja  centrum  miejscowości  Szczucin  oraz  innych  miejscowości  gminy,

*  Rozwój  odnawialnych  źnódeł  energii  na terenie  gminy  Szczucin,

*  Termodernizacja  oraz  modernizacja  budynków  użyteczności  publicznej  na terenie  gminy

Szczucin

Infrastruktura  społeczna:

*  Utworzenie  stacji  ładowania  samochodów  elektrycznych  a także  rowerów  oraz  hulajnóg

na terenie  gminy  Szczucin,

*  Rozwój  infrastruktury  oświatowo  -  edukacyjnej  oraz  ochrony  zdrowia,

*  Niwelacja  barier  architektonicznych  dla  osób  niepełnosprawnych  i

w szczególności  budynkach  użyteczności  publicznych.

starszych,

l-. -
I
l,
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Mapa  7 Model  struktury  funkcjonalno-przestrzennej  gmłny Szczucin - Uumrunkovw:rnia p(zyrodmcze
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Mapa  8 Model  struktury  funkcjonalno-przestrzennej  gminy  Szczucłn - Uwarunkowania  funkcjonalne
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Mapa  9 Model  struktury  funkcjonalno-przestrzennej  gminy  Szczucin  - Wieloletni  plan imtvestycyjny
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Mapa IO Model strukturyr funkcjonalno-przestrzennej gmłny Szczucin - Obszary strategicznej  interwencji

s

""_ ,,. I,i..ll'  .  ł  I  #4 . . , , .i  a  , l,
-  ' k  .-% .--  - - '- ls"  :ł . .. --. - - - -  ' /  ..__'  " /  - '-  - __ "'y"f  -  -a 

t  -  =  /    - . ._

n ' - ó''.  _--" ac»'-'  "".-  - '_  O%-
= - '\:i " ' - ' A  '-  ' I ' /' S,.--  -'  .

+ . _, ':, _ l,' _.  ..  .  -  -  . .,  ,  -  -,

' - .' a  .  _  ,  ," "  ,  -  _,  -  -  

} '

. }   '  .- -  "  ' _ - - "  ' " - a' Iluli

(-

_  -  -'-  "  i- -

STRATEGIA  ROZWOJU
GMINY  SZCZUCIN
na lata 2021-2030

MODEL  STRUKTURY
FUNKCJONALNO
PRZE8TRZ!NNEJ

OBSZARY STRATEGICZNEJ
INTERWENCJI

LEGENDA:

iisiia  (xanica  Gminy  Szcnctn

##  (imnicu  Powiani  Dilbmwskiago

".- .JTFj!!@' " -.f "i=fl",-l.4-= ffll»fflll  Gniniai  Wi0ewódziwa  MulopiiMiąo

'-  _ :ł  _  y'
-,.  __ l-,  ,

uaoR ,- d""- -_-  i_ -  %r' - 'a-
f  +#  '  . _" :'aa   "  'a g '&łJJ-b-: a ' "-X  _ _ 'l'  -  '  -  -a '  _ '- -' -= -a'a. -a "-o"  -:  "  -  '  _ _ '" -l  --  _ , "

ło  _ - 0 /  - - _

. _ !  aa _ . 'e" " a '-' l/i,/,'  , _ - ,  + 0 _ _/_/  '  a' a

ijr'- .> łi  i'--a'  - "'a,sua+ly-y+a;'  -'
-  - , , _Ę  - _ = : __ ,

 l i r  -  - .  _

-  Dnogii  loliijii»a

 l)roBi  Kra4owc

 Dmgi  Wiijcwódśia

.%,_,,_  ń;og'iT-.uG-tln«  -  --  - --  -  -

"'  Uro(ii  Gmiunc

u  ii s  Linlc napowicirtnc  wysokicgo napięcia

 Krajiirvy  Ganiciąg  Przeiyloivy

. - - _ _ _ ..   _ _l.:  J  _ _

l_-_  - a - '-'  "'% a
( '- __,_,

/  , . ' ., '  - - - ' -'  " "

aiopiacowanla(1raflczna:  . __'-" - 7 '

O::::':'::,H"
spędziinia  wolnego  i.zaxu i piomoaja  gniiny

(E:.,:,:t:,;'::o:',"::':'o'=n"'
iitliibliukluiy  lechniiiimei

0:=a=',E%="W:"Ł::':',::':'.f::::,..,

ia  I

1a**5iiaiz<l
i  I I

SYMETRIA
»y»**vai«
Ur  » * » l » ! » ł4  s i+=4r  @ b ll  » ki  b ii  mii  a

Ibmiiu  Rudiilk
Paemyil,  e-moll:pun iymdtuf4uuenx  pl. ial. 1iQ21?}-162

-%,  'W!ffl'

..;.#

Id: 66F5426B-DAC7-4BA4-955E-F9318B8073D2. Ucliwalony

Źródło:  Opracowanie  własne

Strategia  Rozwoju  Gminy  Szczucin

na lata  2021-2030



SYS'J['ł;M  REAT.L?:ACJI
STRATEGlI,  W  TYM
WYTYCZNE  DO

SPOR2ĄDZANIA
DOKUMENTOW
WYKONAWCZYCH

Id:  66F5426B-DAC7-4BA4-955E-F9318B8073D2.  Uchwalony Strona  133



10.1.  Wdrażanie  Strategii

Pierwszym  etapem  wdrażania  Strategii  jest  wskazanie  osób  i podmiotów

odpowiedzialnych  za realizację  zapisów  Strategii  Rozwoju  Gminy  Szczucin  na lata  2021-2030.

Dokument  jest  uchwalany  przez Radę  Miejską,  natomiast  Burmistrz  jest odpowiedzialny  za

całościowy  nadzór,  zatwierdza  wybór  projektów  oraz decyduje  o zaangażowaniu  finansowym,

kadrowym  i organizacyjnym  Gminy  w ramach  każdego  celu strategicznego.  Strategia  musi

zaspokoić  oczekiwania  mieszkańców,  przedsiębiorców  i innych  podmiotów  funkcjonujących  na

terenie  Gminy.  W związku  z tym  powinno  się planować  działania  we współpracy  ze wszystkimi

interesariuszami,  którzy  przyczynią  się  do  realizacji  założonych  celów.  Zgłaszanie  nowych

pomysłów  ma odbywać  się poprzez  wypełnienie  Karty  projektu  (Załącznik  nr 2), a następnie

sprawdzenie  kart  przez  Zespół  ds. zarzqdzania  Strategiq  pod katem  spójności  z obowiązującą

Strategiq,  a następnie  zaopiniowanie  do dalszego  procedowania.
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nadzór,  zatwierdzanie,  wybór

projektów  oraz  decydowanie  o

zaangażowaniu  finansowym,

kadrowym  i organizacyjnym

Gminy  Szczucin  w  ramach  każdego

celu  strategicznego
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dokonywanie  ewaluacji  i aktualizacji  Strategii

dokonywanie  wszelkich  czynności
niezbędnych  do prawidlowej  realizacji

zalożeń Strategii

dopilnowanie,  aby projekty  planowane  w
ramach Strategii byly ujmowane  w

wielolełnich  programach  inwestycyjnych

dokonywanie  wszelkich  czynności
nipzbędnych  do prawidlowej  realizacji

zalożeń Strategii

Paszcz._g31n.-  piojektl

okrtjlenie  zadań  dla zespolu

projektowego

zlecanie  zadań  projektowych

kontrolowanie  postępu  prac  w

projekcie  w  celu  utrzymania  zgodności

projektu  z za+ożonym  planem

zarządzanie  zmianami

odbieranie  poszczególnych  zadań

rozliczenie  projektu

Za realizację  poszczególnych  zadań  zapisanych  w Strategii  odpowiada  specjalnie  powołany

Zespół  ds. Zarzqdzania  Strategiq  (składający  się z pracowników  referatów  Urzędu  Miasta  i Gminy

w Szczucinie,  przedstawicieli  jednostek  organizacyjnych  i przedstawicieli  Rady  Gminy),  do zadań

którego  należy:

h wnoszenie  projektów  planowanych  w  ramach  Strategii  do  ujęcia  w  wieloletnich

programach  inwestycyjnych  Gminy  Szczucin,

*  ustalenie  szczegółowych  zasad i kryteriów  realizacji  Strategii,

*  zapewnienia  zgodności  realizacji  Strategii  z poszczególnymi  dokumentami  programowymi

wyższego  rzędu,

Id:  66F5426B-DAC7-4BA4-955E-F9318B8073D2.  Uchwalony

*  monitorowanie  realizacji  Strategii,

dokonywanie  ewaluacji  Strategii,

*  dokonywanie  aktualizacji  Strategii,
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*  dokonywanie  wszelkich  czynności  niezbędnych  do prawidłowej  realizacji  założeń  Strategii.

Koordynator  projektów  odpowiedzialny  jest  za:

*  opracowywanie  i składanie  wniosków,

*  kontrolę  formalną  składanych  wniosków,  ich zgodności  z procedurami  i zapisami

w Strategii,

*  zapewnienie  informowania  o współfinansowaniu  przez  UE realizowanych  projektów.

Natomiast  Kierownicy  projektów  zarządzają  poszczególnymi  projektami.  Do  zadań

Kierowników  projektu  należy:

*  określenie  zadań  dla zespołu  projektowego,

*  zlecanie  zadań  projektowych,

- *  kontrolowanie  postępu  -prac  -w- projekcie  -w- ce!u  utrzym-ani-a  -zgodnośei  projektu

z założonym  planem,

i':

l,

*  sporządzanie  raportów  dotyczących  postępów  w projekcie,

*  zarządzanie  zmianami,

*  odbieranie  poszczególnych  zadań,

rozliczenie  projektu.

10.2.  System  realizacji  Strategii

Strategia  rozwoju  GminySzczucin  na  lata  2021-2030  będzie  realizowana  z wykorzystaniem

narzędzi  i procedur  (m.in.  dokumentów  wykonawczych,  o których  mowa  w podrozdziale  10.5

Wytyczne  do  sporzqdzenia  dokumentów  wykonawczych}  pomocnych  w  zarządzaniu

dokumentem).  W ramach  zarządzania  strategią  można  wymienić  trzy  podstawowe  etapy:

*  wdrażanie,

*  monitorowanie,

*  aktualizacja.

10.3. Monitorowanie  i ewaluacja  Strategii

Monitoring  jest  systematycznym  i szczegółowym  badaniem  realizacji  Strategii.

Koncentruje  się  na ocenie  przebiegu  prawidłowości  wdrażania  działań  i zadań  realizacyjnych

w odniesieniu  do przyjętego  planu  oraz  stopnia  osiągnięcia  produktów  i rezultatów.  Monitoring

przeprowadzany  powinien  być w trakcie  realizacji  i obejmuje:  harmonogram,  budżet  oraz

weryfikację  zaplanowanych  rezultatów  poszczegó!nych  zadań.  Za monitoring  odpowiada  Zespół

ds. Zarządzania  Strategiq.

Strategia  Rozwoju  GminySzczucin

na lata  2021-2030
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Monitorowanie  realizacji  Strategii  powinno  odbywać  się  na bieżąco,  natomiast  zaleca

się sporządzanie  rocznych  raportów  z oceny  stopnia  realizacji  celów  i rezultatów.

Monitoring  obejmuje  następujące  działania:

*  zbieranie  i analizowanie  danych,

@ formułowanie  wniosków,  tworzenie  raportów  i ewaluację.

Monitoring  Strategii  Rozwoju  Gminy  Szczucin  na lata 2021-2030

informada o stopniu
reah4zak»źonydi

RozwojuGrnW
8Z  na lata 2021

2030

l{ Zbieranie

Jj,danyó

MONITORING

! : Anabza

l % danych

Raport, ewaluaqa

Ewaluacja  jest  cyklicznym  badaniem  wybranych  elementów  strategii  i powinna

się koncentrować  na stopniu  realizacji  celów  strategicznych  oraz spełnienia  wizji  strategicznej.

Ewaluacja  powinna  następować  w kluczowych  momentach  realizacji  Strategii.  Ewaluacja  jest

przeprowadzana  na podstawie  danych  uzyskanych  podczas  monitoringu.  Monitoring  i ewaluacja

są, zatem  przeprowadzane  na dwóch  poziomach:  pierwszy  dotyczy  monitorowania  realizacji

działań  i zadań,  drugi  monitorowania  i ewaluacji  osiągania  celów  strategicznych.

Ewaluacja  strategii  rozwoju  społeczno-gospodarczego  obejmuje  następujące  elementy:

*  ewaluacja  ex-ante  - ewaluacja  przed rozpoczęciem  procesu  wdrażania,  która  oceni

trafność  założeń  oraz  sposobów  realizacji,

* ewaluacia  on-going  - ewaluacja  w trakcie  realizacji,  w połowie  wdrażania,  która  oceni

poziom  realizacji  celów  strategicznych  oraz zidentyfikuje  czynniki  mające  wpływ  na

realizacje  zaplanowanych  działań  strategicznych,

*  ewaluacja  ex-post  - ewaluacja  po zakończeniu  okresu  obowiązywania  strategii,  która

podsumuje  efekty  działań  strategicznych  oraz  pozwoli  na wyciągnięcie  wniosków,  które

winny  stanowić  jedną  z podstaw  dotyczących  dalszych  kierunków  rozwoju  oraz do

podjęcia  działań  mających  na celu  ulepszenie  procesu  strategicznego  zarządzania

rozwojem  społeczno-gospodarczym

Ocena  zawarta  ewaluacji  powinna  opierać  się na poniższych  kryteriach:

- trafność  -  pozwala  ocenić,  w jakim  stopniu  wyznaczone  podczas  konsultacji  społecznych

cele  odpowiadają  zidentyfikowanym  problemom  lub  potrzebom  interesariuszy,

Strategia  Rozwoju  Gminy  Szczucin

na Jata 2021-2030
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- skuteczność  -  określa  stopień  realizacji  celów,

- efektywność  -  pozwala  określić  stosunek  poniesionych  nakładów  (finansowe,  ludzkie,  czas)

do osiągniętych  rezultatów,

- oddziaływanie  -  określa  wpływ  osiągniętych  rezultatów  na grupę  interesariuszy,

- trwałość  efektów  -  pozwala  określić,  czy pozytywne  efekty  mogą  trwać  po zakończeniu

finansowania  zewnętrznego.

Do  efektywnego  monitorowania  procesów  wdrażania  Strategii  należy  posłużyć  się

wskaźnikami  ze Wspólnej  Listy Wskaźników  Kluczowych  (WLWK)  dla projektów  finansowanych

z Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  (EFRR) i Europejskiego  Funduszu  Społecznego

(EFS) oraz  wskaźnikami  własnymi.  Przykładowe  wskaźniki  wskazano  w rozdziale  7 Plan  operacyjny

strategii  Rozwoju  Gminy  Szczucin  na lata  2021-2030  oraz  kierunki  interwencji  rozwoju  gminy

osiqgnięcia  celów.  Wskazane  wskaźniki  stanowią  katalog  otwarty.  Dobór  właściwych  wskaźników

-  -  -  rezultatu,  produkhi  oraz  oddziaływania  umożliwi  efektywnemonitorowanie  procesu  wdrażania

Strategii,  w tym:

*  wskaźniki  produktu  -  określają  bezpośredni,  materialny  efekt  iealizacji  przedsięwzięcia

mierzony  konkretnymi  wielkościami  (np. długość  wybudowanych  dróg  gminnych);

*  wskaźniki  rezultatu  -  określają  bezpośredni  wpływ  zrealizowanego  produktu  na otoczenie

społeczno-ekonomiczne  uzyskany  natychmiast  po zakończeniu  projektu  (np.  Iiczba  osób

korzystających  z infrastruktury  społecznej);

*  wskaźniki  oddziaływania  -  określają  długookresowy  wynik  realizacji  strategii  (np.  poprawa

l'

sytuacji  na rynku  pracy).

Tabela  nr  Cześć raportu  ze zrealizowanych  wskaźników

r

Obszar  nr

Cel operacyjny

Nazwa

wskaźnika

Jednostka  miaiy

(np.  km,  szt.)

Źródło  danych

(np.  GUS, UG)

Wartość  dla

roku  bazowego

(2020  r.)

Wartość  dla

roku  badanego

(..........  r.)

Wskaźnik  produktu

Wskaźnik  rezultatu

Wskaźnik  oddziałlrwania

l-

l'
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10.4.  Aktualizacja  Strategii

W  przypadku  stwierdzenia  zmian  warunków  i bieżącej  sytuacji  Gminy  podczas

monitorowania  i ewaluacji  Strategii,  konieczna  jest aktualizacja  dokumentu.  W tym  cellu

niezbędne  jest  zaangażowanie  m.in.  mieszkańców,  przedsiębiorców  oraz  organizacji

pozarządowych,  organizując  spotkania/warsztaty  mające  na celu  zaktualizowania  celów

i kierunków  działań  Gminy.  Materiały  powinny  być na bieżąco  analizowane  i uwzględniane  przez

Zespół  ds. Zarządzania  Strategią  w trakcie  ewaluacji.  Pomysły  i nowe  projekty  powinny  być

zamieszczane  w Karcie  Projektu,  który  przykład  stanowi  Załącznik  nr  2 do niniejszej  Strategii.  Karta

Projektu  powinna  zawierać  minimum  składające  się  z następujących  elementów:  nazwa,  podmiot

odpowiedzialny  za realizację  zadania,  opis  zadania,  cel,  termin  realizacji,  koszty,  źródła

finansowania,  zgodność  ze Strategią,  wskaźniki  produktu,  rezultatu  oraz oddziaływania  oraz

wskazanie  osoby  zgłaszającej  projekt.

W przypadku  zasadniczych  zmian  celów  i kierunków  rozwoju  Gminy  Szczucin,  należy

uchwałą  Rady  Miejskiej  zaktualizować  zapisy  Strategii.  Aktualizacja  Strategii  powinna  odbywać  się

według  poniższego  schematu:

Strategia  Rozwoju  Gminy  Szczucin

na lata  2021-2030
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10.5.  Wytyczne  do sporządzania  dokumentów  wykonawczych

Dokumenty  wykonawcze  Gminy  Szczucin  to dokumenty  gminne,  które  realizują  cele

operacyjne  wskazane  w  Strategii  i są uchwalane  przez  Radę  Miejską.  Do  dokumentów

wykonawczych  można  zaliczyć  programy  polityki  sektorowej  (społecznej,  mieszkaniowej,

komunalnej  i ochrony  środowiska,  przestrzennego  rozwoju,  kultury,  zdrowia,  edukacji,  transportu)

oraz  programy  operacyjne,  takie  jak:

I

Projekt  założeń  do

planu  zaopatrzenia  w

ciepło,  energię

Energetyka  elektrycznąipaliwa  ' Aktualny  ', Spójny

gazowe  dla Gminy

Szczucin na lata 2020-

2023

Gminna  strategia

rozwtązywan ta Akt  u aln y S p ójn  y
problemów

społecznych

Polityka  społeczna

Gminny  program

przeciwdziałania

przemocy  w  rodzinie

oraz  ochrony  ofiar

przemocy  w  rodzinie

Gminny  program

wspierania  rodziny

Gminny  program

profilaktyki

t rozwlęZ)twanta

problemów

alkoholowych  .

Strategia  Rozwoju  Gminy  Szczucin

na  lata  2021-2030

Aktualny

Aktualny

Akti.ialny

Spójny

Spójny
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Gminny  program

przeciwdziałania Aktualny Spójny

narkomanii

Wieloletnia  prognoza

Finanse  publiczne finansowa  gminy
Aktualny Spójny

Uchwały  budżetowe Aktualny Spójny

Załącznik  nr  2 Karta  projektu

Nazwa  zadania

Opis  zadania

Obszar  realizacji

Cel  zadania

Podmiot  realizujący

Partnerzy  projektu/podmioty  zaangaźowane

Termin  realizacji

Koszt  zadania  (PLN)

Źródło  finansowania  (PLN,  %)

Zgodność  ze Strategią Cel strategiczny

Cel operacyjny

Kierunek  działania

Wskaźniki produktu

rezultatu

Strategia  Rozwoju  Gminy  Szczucin

na  lata  2021-2030
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oddziaływania

Osoba  zgłaszająca  zad;nie

Dataipodpis  osoby  zgłaszajqcej  projekt Dataipodpis  Kierownika  projektu

Akceptacja

Data  i podpis  Skarbnika

Akceptacja
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Ramy  finansowe  Strategii  Rozwoju  Gminy  Szczucin  2021-2030  posiadają  jedynie  charakter

prognostyczny  oraz  zalezą  od szeregu  zmiennych,  które  w praktyce  mogą  zupełnie  zmieniać  dane

kwoty.  Po analizie  zebranych  danych  z rozdziału  8 Wieloletni  Plan Inwestycyjny  szacunkowo

określono  ramy  finansowe  w poszczególnych  obszarach:

Cel strategiczny  I

Innowacyjne  wykorzystanie  walorów

przyrodniczo-kulturowych,  rozwói  usług
spędzania  czasu  wolnego  i promocja  gminy

Cel stiategiczny  2

Wzmacnianie  kaapitału społecznego

fzarządzanie  gminą  oraz  rozwój

infrastruktury  technicznej

59 400  000  zł

Poprawa  konkurencyjności  gospodarstw  rolnych  i rozwój  rynku  pracy

5 500  000  azŃ

r=

Bogaty  wachlarz  działań  realizowanych  w celu  urzeczywistnienia  zamierzeń  Strategii  przez

różnego  rodzaju  podmioty  i instytucje,  będzie  wymagał  zaangażowania  środków  finansowych

pochodzących  z różnych  źródeł.  Niezwykle  istotne  dla sfinansowania  działań  przewidzianych

w ramach  niniejszego  dokumentu  strategicznego  ma katalog  środków  publicznych,  zarówno

krajowych,  jak i zagranicznych  (w tym  szczególną  rolę  będą  odgrywały  środki  budżetu  UE

w perspektywie  finansowej  2021-2027).  Sukces  wdrażania  zakładanych  celów  Strategii  zależny

będzie  od  zapewnienia  odpowiednich  źródeł  finansowania  planowanych

zadań/przedsięwzięć/kierunków  działań.  Jednoznaczne  określenie tych źródeł, w kontekście
zapewnienia  spójności  i efektywności  realizowanych  przedsięwzięć,  jest  zadaniem  złożonym,

ponieważ  system  finansowania  zadań  publicznych  charakteryzuje  się  wielopoziomowością

i hierarchicznością  (poziom  regionalny,  krajowy  i europejski),  a za jego  rozwój  i właściwą

organizację  odpowiedzialnych  jest  wiele  różnych  podmiotów  z różnych  szczebli  zarządzania.

Występują  również  różne  formy  finansowania  przedsięwzięć:  dotacje,  instrumenty  finansowe,

formuła  partnerstwa  pubIiczno-prywatnego.

Skuteczny  proces  pozyskiwania  środków  finansowych  wymaga  wypracowania

odpowiedniego  systemu  organizacji  i koordynacji.  Przedmiotowy  proces  powinien  przede

wszystkim  uwzględniać  zróżnicowanie  wariantów  finansowania  przedsięwzięć  wskazanych

w Strategii  (źródła  i formy).  Niezwykle  istotną  kwestią  jest  odejście  od typowego  systemu

grantowego  oraz  wypracowanie  zasad  korzystania  z funduszy  zwrotnych.  Niebagatelne  znaczenie

ma  również  korzystanie  z funduszy  bezpośrednio  zarządzanych  przez  Komisję  Europejską.

Podstawy  stanowią:  dywersyfikacja  oraz ciągłość  działań,  które  pozwolą  na wypracowanie

długoterminowego  planu  finansowego,  a także  wdrażanie  inwestycji  bardziej  ryzykownych,  często

o charakterze  innowacyjnym  czy eksperymentalnym.

Zakres  działań  przewidzianych  w Strategii  jest  szeroki  i wielowątkowy  oraz  obejmuje

ich realizacje  przez  różnego  rodzaju  podmioty  (z sektora  publicznego  i prywatnego).  Wobec  tego
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niezbędne  będzie  poszukiwanie  różnych  źródeł  finansowania  zaplanowanych  działań,  w tym  m.in.

środki  w ramach  Polityki  Spójności,  Wspólnej  Polityki  Rolnej  i innych.  Kluczową  rolę  przypisać

należy  również  krajowym  środkom  publicznym.

Podstawowe  źródła  finansowania  zadań  zaplanowanych  vv,,Strategii  Rozwoju  Gminy  Szczucin  na

lata  2021-2030  to:

1.  środki  własne  budżetowe  na realizację  zadań  własnych  Gminy,  w  tym:

*  dotacje  na zadania  zlecone  i realizowane  na podstawie  zawartych  porozumień,

*  subwencja  ogólna  (część  oświatowa),

*  dochody  własne  (podatki  i opłaty  lokalne,  udział  w podatkach  stanowiących  dochody

budżetu  państwa,  dochody  z majątku  Gminy,  odsetki  od środków  na  rachunkach

bankowych,  pozostałe  dochody).

2.  krajowe  i zagraniczne  mechanizmy  finansowe,  w  tym:

*  środkipochodzącezfunduszyunijnychwokresieprogramowanianalata2021-2027(m.in.

Fundusze  Europejskie  dla  Podkarpacia  na lata  2021-2027  )

*  środki  pochodzące  z Europejskiego  Instrumentu  na  rzecz  Odbudowy  i Zwiększania

Odporności,

@ środki  pochodzące  z Funduszu  Dróg  Samorządowych,

*  inne  krajowe  (np.  tarcze  antykryzysowe)  i zagraniczne  środki  finansowe  np.  z funduszu

norweskiego  i funduszu  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,

*  krajowe  środki  finansowe  np.  z Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki

Wodnej,  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej,

3.  komercyjne  instrumenty  finansowe,  w  tym:

*  pożyczkii  kredyty  bankowe,

*  inne.

4.  środki  innych  uczestników  (partnerów)  procesu  wdrażania  strategii,  w tym  sektora

prywatnego.

Ze  względu  na  brak  zatwierdzonych  programów  operacyjnych  w  nowej  perspektywę

finansowej  2021-2027  na dzień  zakończenia  opracowania  dokumentu  Strategii,  nie  jest  możliwe

wskazanie  źródła  dofinansowania  wraz  z wielkością  dofinansowania  poszczególnych  projektów.
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