
UCHWAŁA NR XXXIV/357/2014
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU

z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. 
Dz. U. 2013 r., poz. 595, zm. poz. 645.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2014-2020 w brzmieniu określonym 
w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/150/2008 Rady Powiatu w Busku-Zdrojuz dnia 30 kwietnia 2008 roku 
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Buskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku-Zdroju. 

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu

Krzysztof Gajek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/357/2014

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 31 stycznia 2014 r.
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Dokument powstał pod kierunkiem Komitetu Sterującego powołanego Zarządzeniem Nr 5/2013 Starosty 
Buskiego z dnia 4 lutego 2013 r. w składzie: 

 
1. Jerzy Kolarz Starosta Buski 
2. Krzysztof Gajek Przewodniczący Rady Powiatu w Busku-Zdroju 
3. Stanisław Klimczak Wicestarosta Buski 
4. Robert Gwóźdź Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku-Zdroju 
5. Zbigniew Zioło Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku-Zdroju 
6. Wiesław Marzec Członek Zarządu Powiatu w Busku 
7. Andrzej Lasak Członek Zarządu Powiatu w Busku 
8. Zbigniew Surdel Członek Zarządu Powiatu w Busku 
9. Andrzej Skubera Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej 
10. Grzegorz Lasak Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej 
11. Stanisław Moskal Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu 
12. Roman Duda Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej 
13. Krzysztof Wojtaś Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 
14. Jerzy Kordos Przewodniczący Komisji do spraw Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
15. Jerzy Służalski Sekretarz Powiatu, Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju 
16. Artur Polniak Naczelnik Wydziału Finansowo- Budżetowego, Skarbnik Powiatu, Starostwo Powiatowe 

w Busku-Zdroju 
17.  Tadeusz Sempioł Kierownik Referatu Inwestycji, Promocji i Integracji z Unią Europejską, Starostwo 

Powiatowe w Busku-Zdroju 
18. Henryk Krzyżański Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Geodeta 

Powiatowy, Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju 
19. Renata Krzemień Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, Starostwo Powiatowe  

w Busku-Zdroju 
20. Sławomir Dalach Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej, Starostwo 

Powiatowe w Busku-Zdroju 
 

oraz przy udziale Zespołów Zadaniowych powołanych Zarządzeniem Nr 6/2013 Starosty Buskiego  
z dnia 4 lutego 2013 r. w składzie: 
 
ZESPÓŁ DS. PRZESTRZENNO-ŚRODOWISKOWYCH: 
 

1. Henryk Krzyżański Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Geodeta 
Powiatowy, Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju 

2. Lech Sołtysiak Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwo 
Powiatowe w Busku-Zdroju 

3. Ewa Zacharska Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa, Starostwo Powiatowe w Busku-
Zdroju 

4. Jacek Bławat Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju 
5. Paweł Pasternak Starszy Inspektor, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju 
6. Grzegorz Zięba Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju 
7. Anna Dytkowska – Kurek Inspektor, Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju 
8. Mariola Grudzień Inspektor, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwo 

Powiatowe w Busku-Zdroju 
 
ZESPÓŁ DS. GOSPODARCZO-INWESTYCYJNYCH: 
 

1. Tadeusz Sempioł Kierownik Referatu Inwestycji, Promocji i Integracji z Unią Europejską, Starostwo 
Powiatowe w Busku-Zdroju 

2. Krzysztof Zapiórkowski Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe  
w Busku-Zdroju 
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3. Artur Polniak Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego, Skarbnik Powiatu, Starostwo Powiatowe 
w Busku-Zdroju 

4. Ireneusz Augustowski Główny Księgowy, Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju 
5. Urszula Kustra Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr, Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju 
6. Piotr Cira Informatyk, Wydział Organizacyjny i Kadr, Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju 
7. Agnieszka Kurpińska-Boksa Kierownik Referatu Audytu Wewnętrznego i Kontroli, Starostwo 

Powiatowe w Busku-Zdroju 
8. Bożena Sadłos Radca Prawny, Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju 
9. Krzysztof Tułak Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju 
10. Janusz Gajda Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych, Starostwo Powiatowe  

w Busku-Zdroju 
11. Ilona Marzec Inspektor, Referat Inwestycji, Promocji i Integracji z Unią Europejską, Starostwo 

Powiatowe w Busku-Zdroju 
12. Piotr Woźniak Inspektor, Referat Inwestycji, Promocji i Integracji z Unią Europejską, Starostwo 

Powiatowe w Busku-Zdroju 
 

ZESPÓŁ DS. SPOŁECZNYCH: 
 

1. Renata Krzemień Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, Starostwo Powiatowe  
w Busku-Zdroju 

2. Sławomir Dalach Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej, Starostwo 
Powiatowe w Busku-Zdroju 

3. Andrzej Smulczyński Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju 
4. Aneta Chwalik Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń i Pomocy 

Instytucjonalnej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju 
5. Marian Szostak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju 
6. Mariusz Musiał Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju 
7. Alicja Osińska Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  

w Busku-Zdroju, Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju 
8. Krzysztof Welenc Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-

Zdroju, Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju 
9. Jolanta Mrugała Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Busku-Zdroju, Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci – Oddział Powiatowy w Busku-Zdroju 
10. Stanisław Kozioł Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie 
11. Helena Bebel Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie 
12. Piotr Zeljaś Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach 
13. Adrian Lasak Inspektor, Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej, Starostwo 

Powiatowe w Busku-Zdroju 
14. Mariola Kornicka Inspektor, Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, Starostwo Powiatowe  

w Busku-Zdroju 
15. Grzegorz Lasak Kierownik Administracyjno-Prawny, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Busku-Zdroju 
16. Tomasz Galant Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju 
17. Teresa Wójcik Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy 
18. Sylwester Pałka Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju 
19. Andrzej Bilewski Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju 
20. Lucyna Wojnowska Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju 
21. Grażyna Grochowska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Busku-Zdroju 
22. Wiesław Waga Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie 
23. Justyna Kwiatkowska Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju 
24. Jolanta Czyrny Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Busku-Zdroju 
25. Grzegorz Wojciechowski Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku-

Zdroju 
26. Jolanta Maślicha Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli  

w Busku-Zdroju 
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ZESPÓŁ DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I ZARZ ĄDZANIA KRYZYSOWEGO: 
 

1. Sławomir Dalach Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej, Starostwo 
Powiatowe w Busku-Zdroju 

2. Jerzy Służalski Sekretarz Powiatu, Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju 
3. Roman Sobczak Komendant Powiatowy Policji w Busku-Zdroju 
4. Kazimierz Ścibiło Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju 
5. Krzysztof Socha Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju 
6. Grzegorz Gałuszka Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju 
7. Artur Uchański Powiatowy Lekarz Weterynarii w Busku-Zdroju 
8. Barbara Banaś Kierownik Biura Obsługi Rady i Zarządu, Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju 
9. Stanisław Pawełczak Inspektor, Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej, Starostwo 

Powiatowe w Busku-Zdroju 
10. Aneta Piasecka Inspektor, Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej, Starostwo 

Powiatowe w Busku-Zdroju 
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WSTĘP 
 

Współczesne wyzwania i kierunki zmian w obszarze polityki rozwoju na szczeblu europejskim, 
krajowym i wojewódzkim, spowodowały wzrost roli jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu 
spójnego i sprawnego zarządzania rozwojem. 

Wraz z pojawieniem się nowych dokumentów strategicznych: Strategia Europa 2020, Krajowa 
Strategia Rozwoju Regionalnego do roku 2020, a także Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 
roku 2020, zaistniała potrzeba zaktualizowania obecnej Strategii Rozwoju Powiatu Buskiego, która 
obowiązywała w okresie programowania 2007-2013. 

Głównym celem opracowania Strategii, jako ważnego dokumentu określającego cele i priorytety 
rozwoju na najbliższe lata, jest dostosowanie go do zmieniającego się otoczenia, warunków życia i potrzeb 
społecznych. Strategia  stanowi jednocześnie ważny materiał informacyjno – promocyjny, oraz daje szansę 
odpowiedniego wydatkowania środków własnych, jak i ubiegania się o środki krajowe i środki pochodzące  
z funduszy europejskich. 

Sformułowane cele strategiczne, które w pełni odpowiadają zidentyfikowanym potrzebom jak  
i wyzwaniom, przed jakimi stoi Powiat, skierowane są na: optymalne wykorzystanie walorów 
uzdrowiskowych, przyrodniczo – krajobrazowych, dóbr kultury, rozwój obszarów wiejskich, innowacyjność, 
właściwe wykorzystanie kapitału ludzkiego oraz efektywnego zarządzania. Wszystkie działania podejmowane 
w w/w obszarach mają za zadanie podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców, jak również mają 
wpłynąć na lepszą rozpoznawalność regionu.  

Prace nad aktualizacją Strategii prowadzone były przez Komitet Sterujący (powołany Zarządzeniem Nr 
5/2013), w którego skład weszli przedstawiciele władz samorządowych powiatu, radni, a także przez Zespoły 
Zadaniowe (powołane Zarządzeniem Nr 6/2013), w skład których weszli pracownicy samorządowi, dyrektorzy 
jednostek organizacyjnych powiatu, służb, inspekcji i straży. 

Miały miejsce również konsultacje społeczne, które odbyły się przy udziale reprezentantów 
przedsiębiorców, lokalnych liderów organizacji pozarządowych Powiatu oraz władz samorządowych. 

Ponieważ celem prac była aktualizacja istniejącej i wciąż obowiązującej Strategii Powiatu, 
zrezygnowano z powtórnego zamieszczenia szczegółowej charakterystyki, a jedynie ograniczono się do 
krótkich opisów tam gdzie było to niezbędne lub wymagało uaktualnienia. Wszystkie informacje o charakterze 
teoretyczno-metodologicznym, zawarte w dokumencie Strategia Powiatu Buskiego z dnia 30 kwietnia 2008 
roku, pozostają aktualne i  niezmienione. 
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POWIAT BUSKI – INFORMACJE OGÓLNE 

Mapy schematyczne – położenie Powiatu Buskiego 
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Charakterystyka Powiatu Buskiego 

Powiat Buski położony jest w południowo - wschodniej części Województwa Świętokrzyskiego. 
Zajmuje obszar o powierzchni 96 739 ha. W skład Powiatu wchodzi 8 gmin: Busko - Zdrój (gmina miejsko – 
wiejska) i 7 gmin wiejskich: Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec - Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica. 
Największą gminą zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności jest Busko - Zdrój, najmniejszą 
Tuczępy.  

Stolicą Powiatu jest Busko – Zdrój, leżące w obniżeniu Garbu Pińczowskiego, będące największym 
miastem Ponidzia. Miasto otoczone jest z trzech stron wzniesieniami. W kierunku na zachód od miasta ciągną 
się złoża gipsu.  

Południowo - wschodnia granica Powiatu Buskiego biegnie wzdłuż rzeki Wisły. Od południowego - 
zachodu Powiat Buski graniczy z Powiatem Kazimierskim, od zachodu z Powiatem Pińczowskim, od północy  
z Powiatem Kieleckim, a od wschodu z Powiatem Staszowskim oraz należącym do Województwa 
Małopolskiego – Powiatem Dąbrowskim. 

Większość obszaru Powiatu wchodzi w skład geomorfologicznego makroregionu Niecki Miechowsko – 
Nidziańskiej, stanowiącej rozległe obniżenia pomiędzy Wyżyną Krakowsko - Częstochowską, a Wyżyną 
Kielecko - Sandomierską. Część południowa Powiatu zaliczana jest do regionu Niziny Nadwiślańskiej.  

W skład makroregionu Niecki Miechowsko - Nidziańskiej na terenie Powiatu wchodzą: Dolina Nidy, 
Garb Pińczowski i Niecki: Solecka i Połaniecka.  

Największymi rzekami przepływającymi przez Powiat są Wisła oraz jej lewy  dopływ Nida. Północnym 
skrajem Powiatu płynie rzeka Sanica oraz Wschodnia, będące dopływem Czarnej Staszowskiej. 

Powierzchnia Powiatu objęta różnymi formami ochrony przyrody i krajobrazu wynosi ponad 89 tys. ha, 
co stanowi ok. 92% jego ogólnej powierzchni. Parki krajobrazowe obejmują obszar ponad 16,7 tys. ha,  
a obszary chronionego krajobrazu zajmują niemal 72 tys. ha.  

Tereny Powiatu posiadające najwyższe walory przyrodnicze weszły w zasięg Zespołu Krajobrazowych 
Parków Ponidzia oraz obszarów chronionego krajobrazu. W skład Zespołu Krajobrazowych Parków Ponidzia 
wchodzą trzy odmienne charakterem parki, w tym dwa obejmujące obszar Powiatu Buskiego: Szaniecki  
i Nadnidziański Park Krajobrazowy.  

Zasady gospodarowania w gminach na terenie parku krajobrazowego i jego otuliny obejmują m.in.:  
1) ochronę najcenniejszych walorów przyrodniczych gminy,  
2) ochronę pojedynczych zabytków i zespołów,  
3) wykluczenie wprowadzenia nowej zabudowy na takie tereny, jak m.in.:  

a) rezerwaty przyrody i ich otoczenie,  
b) bezpośrednie sąsiedztwo pomników przyrody,  
c) tereny występowania chronionych i rzadkich stanowisk roślinnych,  
d) tereny występowania chronionych i rzadkich gatunków fauny,  
e) torfowiska i obszary podmokłe,  
f) tereny z roślinnością kserotermiczną,  
g) obszary geologiczne i geomorfologiczne kwalifikujące się do ochrony w postaci stanowisk 

dokumentacyjnych,  
h) otoczenie naturalnych źródeł,  
i) obszary węzłów ekologicznych,  
j) korytarze ekologiczne.  

 
Obszary chronionego krajobrazu w Powiecie Buskim obejmują część obszarów gmin Busko - Zdrój, 

Solec - Zdrój, Nowy Korczyn, Stopnica, Pacanów i Wiślica - są to: Chmielnicko – Szydłowski, Solecko – 
Pacanowski, Nadnidziański i Szaniecki Obszar Chronionego Krajobrazu.  

W Powiecie Buskim znajdują się także rezerwat przyrody (rezerwat słonoroślowy w Owczarach) oraz 
rezerwaty stepowe (Góry Wschodnie, Przęślin, Skorocice i Skotniki Górne).   

Do bogactw geologicznych Powiatu należą złoża gipsu oraz ich pochodne. Na terenie Powiatu 
występują również bogate złoża wód leczniczych: siarczkowych i solanek jodkowo-bromkowych. Zasoby te 
przyczyniły się do powstania i rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego w Busku - Zdroju i Solcu - Zdroju. Obie te 
miejscowości posiadają status miejscowości uzdrowiskowych, a tradycje leczenia sięgają 1836 roku. 
Zlokalizowane są tutaj liczne specjalistyczne sanatoria i zakłady przyrodolecznicze dysponujące bogatą bazą 
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leczniczą i zatrudniające wyspecjalizowaną kadrę medyczną. Leczone są tu m. in. schorzenia reumatologiczne, 
pourazowe i neurologiczne, dermatologiczne, układu krążenia i choroby cywilizacyjne. 

 
Ludność powiatu 

 
Teren Powiatu Buskiego zamieszkuje 74 101 osób (dane na 31.12.2012 r.), tj. o 656 więcej niż w roku 

2008. Wzrost ludności odnotowały Gminy: Busko – Zdrój, Solec – Zdrój oraz Stopnica i Wiślica. Pozostałe 
Gminy notują spadek ludności. 
 
Tabela. Liczba ludności w poszczególnych gminach Powiatu Buskiego 
 

 2008 2012 Wzrost / spadek 

Gmina Busko - Zdrój 32 326 32 906 +580 

Gmina Gnojno 4 676 4 583 -93 

Gmina Nowy Korczyn 6 362 6 317 -45 

Gmina Pacanów 7 795 7 766 -29 

Gmina Solec - Zdrój  5 006 5 102 +96 

Gmina Stopnica 7 791 7 844 +53 

Gmina Tuczępy 3 876 3 819 -57 

Gmina Wiślica 5 613 5 758 +145 

RAZEM 73 445 74 101 +656 

 

 

Gęstość zaludnienia na 1 km2 w poszczególnych gminach Powiatu Buskiego przedstawia się 
następująco: 

Tabela. Gęstość zaludnienia na 1 km 2 

 2008 2012 Wzrost / spadek 

Gmina Busko - Zdrój 137 140 +3 

Gmina Gnojno 49 48 -1 

Gmina Nowy Korczyn 55 54 -1 

Gmina Pacanów 63 63  

Gmina Solec - Zdrój  59 60 +1 

Gmina Stopnica 62 63 +1 

Gmina Tuczępy 46 46  

Gmina Wiślica 56 57 +1 
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Struktura obszarowa powiatu 
 
Struktura i powierzchnia powiatu oraz użytkowanie terenu  
 
Tabela. Użytki rolne 
 

Użytki rolne 

Powierzchnia 
ogólna 
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Gmina 

w ha w ha 
Busko-Zdrój  - 
miasto 

1 228 480 75 81 24 36 4 7 707 

Busko-Zdrój – 
obszar wiejski 

22 322 13 602 530 2 150 857 691 215 125 18 170 

Gnojno 9 631 5 701 146 874 351 226 44 47 7 389 
Nowy Korczyn 11 667 7 244 188 1 365 600 253 1 49 9 700 
Pacanów 12 458 8 964 259 997 437 355 280 117 11 409 
Solec-Zdrój 8 504 5 516 170 729 422 193 4 74 7 108 
Stopnica 12 596 7 898 473 1 163 476 380 208 52 10 650 
Tuczępy 8 362 3 694 110 913 293 158 3 52 5 223 
Wiślica 10 032 5 718 104 2018 582 207 390 79 9 098 
Powiat 96 800 58 817 2 055 10 290 4 042 2 499 1 149 602 79 454 
 
 
 
 
Tabela. Grunty leśne, zadrzewienia i zakrzewienia 
 

Grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzewienia 

Powierzchnia 
ogólna lasy 

grunty zadrzewione 
i zakrzewione  

Razem Gmina 

w ha w ha 
Busko-Zdrój  - 
miasto 

1 228 1 3 4 

Busko-Zdrój – 
obszar wiejski 

22 322 2 911 117 3 028 

Gnojno 9 631 1 815 40 1 855 
Nowy Korczyn 11 667 928 156 1 084 
Pacanów 12 458 87 155 242 
Solec-Zdrój 8 504 889 130 1 019 
Stopnica 12 596 1 375 34 1 409 
Tuczępy 8 362 2 340 237 2 577 
Wiślica 10 032 378 40 418 
Powiat 96 800 10 724 912 11 636 
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Tabela. Grunty zabudowane i zurbanizowane 
 

Grunty zabudowane i zurbanizowane 

tereny komunikacyjne 
Powierz- 

chnia  
ogólna te
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Gmina 

w ha w ha 
Busko-
Zdrój  - 
miasto 

1 228 193 7 111 20 71 95 0 4 0 501 

Busko-
Zdrój – 
obszar 
wiejski 

22 322 182 19 59 1 13 614 51 0 2 941 

Gnojno 9 631 18 0 10 2 8 259 51 0 0 348 
Nowy 
Korczyn 

11 667 41 3 39 1 2 316 0 0 0 402 

Pacanów 12 458 38 0 30 1 12 388 17 0 0 486 
Solec-
Zdrój 

8 504 38 1 15 1 4 248 0 0 5 312 

Stopnica 12 596 61 8 33 0 6 351 0 0 0 459 
Tuczępy 8 362 18 31 9 1 2 191 93 0 107 452 
Wiślica 10 032 50 0 7 1 10 255 17 1 0 341 
Powiat 96 800 639 69 313 28 128 2 717 229 5 114 4 242 

 
Struktura obszarowa Powiatu: 
Użytki rolne    82% 
Lasy i grunty leśne   12% 
Pozostałe grunty     6% 

Wody podziemne 

W skali kraju województwo świętokrzyskie należy do regionów najmniej zasobnych w wodę. Ze 
względu na dużą zmienność litologiczną skał oraz warunki hydrogeologiczne województwa świętokrzyskiego 
są bardzo zróżnicowane. Obok obszarów charakteryzujących się znacznym przepływem i dużymi 
wydajnościami warstw wodonośnych występują rejony o znikomej wodonośności, bez poziomów  
o znaczeniu użytkowym.  
 

Id: 5C091F8F-24D7-40E6-AC92-5CBC4153DA53. Podpisany



Strategia Rozwoju Powiatu Buskiego 

 12  

 
 
Rysunek. Lokalizacja GZWP na terenie województwa świętokrzyskiego (Źródło: WIOŚ Kielce)  
 

Większa część powiatu buskiego położona jest na obszarze ubogim w wody podziemne, praktycznie 
niewodonośnym. Zachodnia część Powiatu (wsie gmin Wiślica i Busko-Zdrój) położona jest w Głównym 
Zbiorniku Wód Podziemnych numer 409 – Niecka Miechowska SE i w jego strefie ochronnej. Powierzchnia 
zbiornika wynosi 2 095 km2, a zasoby dyspozycyjne wynoszą 11 011 m3/h. Jest to zbiornik typu szczelinowo-
porowy, zbudowany z margli, piaskowca, opoki i gezy. Wody podziemne o charakterze użytkowym, które 
zaopatrują w wodę m.in. Busko-Zdrój występują w trzeciorzędowych wapieniach. Natomiast wody podziemne 
zalegające w trzeciorzędowych gipsach i podścielających je utworach węglanowych kredy i jury charakteryzują 
się wysoką mineralizacją, w związku z czym nie nadają się do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Wody te 
wykorzystywane są jako wody mineralne w uzdrowiskach w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju. 

Jakość wód podziemnych 
Badania monitoringowe wód podziemnych prowadzone są w sieci krajowej w ramach monitoringu 

operacyjnego w celu ustalenia stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych (JCWP) uznanych za 
zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych. Badania i klasyfikację wód 
podziemnych wykonał Państwowy Instytut Geologiczny przy koordynacji Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska. 
Ostatnie badania wód podziemnych na terenie powiatu buskiego przeprowadzono w 2010 roku w 2 punktach: 
1903 i 2041 w m. Busko-Zdrój. Właścicielem i użytkownikiem punktów jest Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. 
Badania wskazują na słaby stan chemiczny wody (V klasa – złej jakości). W odniesieniu do próbek wody 
w Busku-Zdroju, z uwagi na występowanie wody podziemnej z obszarów wód zwykłych i mineralnych, skład 
chemiczny wód determinowany jest dopływem wód mineralizowanych z podłoża. Badania przeprowadzone  
w 2010 roku nie wykazały wód zanieczyszczonych azotanami. 
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Wody powierzchniowe 
 
Pod względem podziału hydrograficznego kraju Powiat Buski położony jest w lewobrzeżnym dorzeczu 

rzeki Wisły, w obrębie zlewni rzek Nidy i Kanału Strumień. Do najważniejszych rzek tego rejonu należą: 
 

• Wisła – stanowi naturalną południowo-wschodnią granicę Powiatu.  
• Nida – lewobrzeżny dopływ Wisły, o długości 151,2 km i powierzchni zlewni 3865,4 km2. 
Źródła Białej Nidy znajdują się na Płaskowyżu Jędrzejowskim. Nida uchodzi do Wisły poniżej 
Nowego Korczyna na wysokości ok. 165 m n.p.m. 
• Wschodnia – prawobrzeżny dopływ Czarnej Staszowskiej o długości 48,5 km i powierzchni 
zlewni 630,3 km2. Źródła Wschodniej leżą na Pogórzu Szydłowskim. Jedno z nich znajduje się  
w Zreczu koło Chmielnika, drugie pod Drugnią. Rzeka rozcina płaską Nieckę Połaniecką i tuż 
przed Połańcem wpada do Czarnej Staszowskiej. 
• Kanał Strumień – dopływ Wisły o długości 46,1 km i powierzchni zlewni 314,7 km2 
• Maskalis – lewy dopływ Nidy o powierzchni zlewni 168 km2. Źródło znajduje się w okolicach 
Kostek-Oleszek, do Nidy wpada w 13,3 km jej biegu. 

 
Infrastruktura techniczna 
 
 Sieć wodociągową i kanalizacyjną Powiatu Buskiego w poszczególnych gminach przedstawiają 
poniższe tabele: 
 
Tabela. Sieć wodociągowa 
 

Gmina Całkowita długość sieci 
wodociągowej (w km) 

Liczba gospodarstw domowych 
podłączonych do sieci 

Busko-Zdrój 279 5 774 

Gnojno 109,5 1 169 

Nowy Korczyn 120,5 1 648 

Pacanów 215,12 2 200 

Solec-Zdrój 101 1 472 

Stopnica 126,02 2 352 

Tuczępy 63,2 1 124 

Wiślica 101,7 1 685 

RAZEM 1 116,04 17 424 

 
 
Tabela. Sieć kanalizacyjna 
 

Gmina Całkowita długość sieci 
(w km) 

Liczba gospodarstw domowych 
podłączonych do sieci 

Busko-Zdrój 
134,6 – sanitarna 

     26,6 – deszczowa 
3 578 

Gnojno 2,6 65 

Nowy Korczyn 14,6 465 

Pacanów 42,69 403 

Solec-Zdrój 78,6 – sanitarna 722 
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     3,5 – deszczowa 

Stopnica 113,98 1335 

Tuczępy 16,9 154 

Wiślica 53,20 658 

RAZEM 487,27 7 380 

 
 

Kopaliny 
 
Na terenie Powiatu Buskiego występują następujące kopaliny: 

• iły serii krakowieckiej, które są dobre do produkcji elementów ceramiki budowlanej, z części 
zasobów można uzyskać kruszywo lekkie czyli keramzyt;  
• piaski budowlane; 
• surowce węglanowe występują na terenie gmin: Busko-Zdrój, Solec-Zdrój i Gnojno i mogą być 
wykorzystywane w drogownictwie i budownictwie; 
• wody mineralne charakteryzujące się wysoką mineralizacją. Występują dwa typy wód: wody 
siarczanowe i siarczkowe z dodatkiem bromu oraz wody chlorkowe z dodatkiem wapnia, sodu, 
jodu lub bromu; 
• gipsy. 

 
Rolnictwo 
 Kierunki rozwoju gospodarki w Powiecie Buskim wynikają z typowo rolniczego charakteru regionu. 
Teren Powiatu Buskiego można zaliczyć do obszarów ekologicznie czystych. Stan taki stwarza możliwości 
intensyfikacji produkcji ekologicznej, w tym ogrodnictwa i warzywnictwa, rozwijanej równolegle  
z agroturystyką.  

Główne kierunki produkcji to uprawa zbóż, ziemniaków, truskawek, ogórków oraz sady jabłoniowe, 
wiśniowe, śliwkowe i brzoskwiniowe. Produkcja zwierzęca to głównie tucz trzody chlewnej. Jednostki obsługi 
rolnictwa, działające na terenie Powiatu, to: Centrala Nasienna, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Na-
siennictwa oraz Stacja Chemiczno-Rolnicza. Na obszarze Powiatu Buskiego znajduje się poza tym 6 punktów 
skupu płodów rolnych, 9 tartaków, 10 stolarni, 4 zakłady produkujące maszyny rolnicze, 5 zakładów 
kowalskich i 5 młynów. 
  
Tabela. Jakość gleb w Powiecie 

 

Klasy gleb w ha Lp. Gmina UR 
I II III IIIa IIIb IV IVa IVb V VI  

Wsk. 
bonit. 

GO 1 1460  1108 1770  4739 2962 1621 711 0,97 1. Busko- 
Zdrój TUZ   17 590   1772   929 314 0,63 

GO 7 102  420 533  1340 1344 1730 163 0,76 2. Gnojno 
TUZ    155   313   564 45 0,55 
GO 420 1018  359 429  779 582 854 185 1,0 3. Nowy 

Korczyn TUZ   53 620   1078   411  0,89 
GO 623 1587  1635 1138  2087 794 318 45 1,22 4. Pacanów 
TUZ   46 725   406     1,34 
GO 43 117  442 351  1622 1582 1030 307 0,8 5. Solec- 

Zdrój TUZ   6 132   761   224 326 0,68 
GO 199 541  1321 984  1111 1467 1335 723 0,91 6. Stopnica 
TUZ   13 312   835   418 147 0,64 
GO     441  706 784 1008 818 0,65 7. Tuczępy 
TUZ    284   552   237 212 0,63 
GO 351 505  434 754  1095 1491 871 308 0,97 8. Wiślica 
TUZ   18 417   1175   715 285 0,61 

Ogółem powiat  1644 5483 3235 5719 6400 6892 13979 11006 12259 5089 0,82 
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Charakterystyka gleb (kompleksów glebowych) występujących w Powiecie 
 
 Żyzne gleby brunatne kompleksów pszennych w południowo – zachodniej części rejonu spowodowały 
rozwój sadownictwa i warzywnictwa. Część północna Powiatu zdominowana przez kompleksy żytnie 
charakteryzuje się uprawami zbóż, ziemniaków i truskawek. 
 
 
Tabela. Struktura obszarowa gospodarstw 
 

Liczba gospodarstw w grupie 
Lp. Gmina 

1-2 ha 2,1-5 ha 5,1-10 ha 10,1-30 ha powyżej  
30 ha 

1. Busko-Zdrój  960 1513 1000 129 2 
2. Gnojno 235 500 525 138 2 
3. Nowy Korczyn 273 880 743 89 2 
4. Pacanów 176 940 618 128 1 
5. Solec-Zdrój 350 455 287 110 1 
6. Stopnica 290 970 760 280 0 
7. Tuczępy 81 362 338 64 3 
8. Wiślica 183 360 535 180 1 

Ogółem powiat 2548 5980 5306 1118 12 
 
Charakterystyka gospodarstw w Powiecie, w tym: 
 
- wykształcenie rolników: 
- 67% rolników ma wykształcenie podstawowe i zawodowe 
- 33% rolników ma wykształcenie średnie i wyższe. 
- wiek osób prowadzących gospodarstwa rolne: 
- 20-40 lat 20%, 
- 40-65 lat 80%  
- dodatkowe źródła utrzymania ( np. usługi, przetwórstwo, handel, agroturystyka, itp.) około 40% rolników 
pracuje dodatkowo w innym zawodzie, a wspomagającym źródłem utrzymania jest renta lub emerytura 
rodziców. 
 
Działalność gospodarcza 
 
 Na dzień 31.XII.2008r. w Powiecie Buskim działało 5 641 podmiotów gospodarki narodowej 
zarejestrowanych w systemie Regon, natomiast na dzień 31.XII.2012 w Powiecie działało 5 472 podmiotów. 
Na tak znaczny spadek ilości podmiotów gospodarczych w Powiecie Buskim mógł mieć wpływ kryzys 
gospodarczy z końca 2008 roku. 

Bezrobocie 

Stopa bezrobocia w Powiecie Buskim, wynosząca na dzień 31.12.2008 r. 8,9%, nieznacznie zwiększyła 
się i według stanu na dzień 31.12.2012 r. wynosiła  9,0%. Należy podkreślić, że począwszy od końca 2007 r. 
poziom bezrobocia w Powiecie Buskim uległ dosyć wyraźnej stabilizacji na poziomie ok. 9,0%, o czym 
świadczy poniższy wykres przedstawiający ilość osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy na koniec roku kalendarzowego na przestrzeni  ostatnich 10 lat: 
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Powyższa sytuacja na buskim rynku pracy zdecydowała o tym, że Powiat Buski od kilku lat może się 

poszczycić najniższą stopą bezrobocia w województwie świętokrzyskim.  W analizowanym okresie stopa 
bezrobocia zmniejszyła się jedynie w Powiecie Kieleckim (-0,5 pkt %), a najmniejszy przyrost nastąpił  
w Powiecie Buskim (0,1 pkt %), podczas gdy w całym Województwie Świętokrzyskim odnotowano wzrost  
o 1,9 pkt%, a w kraju o 3,9 pkt%. 
 

O tym, jak przedstawiały się niektóre aspekty bezrobocia w poszczególnych gminach Powiatu 
Buskiego na koniec 2012 r. oraz struktura bezrobocia według podstawowych kategorii statystycznych, 
informują poniższe zestawienia.  
  

w tym: 

z prawem do zasiłku 
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Busko –Zdrój 1654 742 912 267 16,1 533 1189 

Gnojno 177 95 82 16 9,0 51 156 

N. Korczyn 233 103 130 13 5,6 62 194 

Pacanów 249 128 121 22 8,8 81 208 

Solec -Zdrój 204 112 92 23 11,3 56 157 

Stopnica 352 151 201 87 24,7 80 300 

Tuczępy 177 84 93 41 23,2 48 149 
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Wiślica 239 109 130 32 13,4 72 203 

Ogółem 3285 1524 1761 501 15,3 983 2556 

 

 
 
 

W ramach obsługi bezrobocia w Powiecie Buskim warto odnotować, iż na przestrzeni lat 2008 – 2012 
Powiatowy Urząd Pracy dysponował 6 848 ofertami pracy odpowiedniej, krótkookresowej, interwencyjnej,  
w ramach prac społecznie użytecznych, robót publicznych i stażu. Widoczne jest duże zainteresowanie 
pracodawców wszelkimi formami zatrudnienia wspieranego. Ta sytuacja jest korzystna dla osób pozostających 
bez pracy, dla których otwiera się możliwość nowego lub ponownego startu zawodowego. 

 Szczególnie cenne są inicjatywy samozatrudnienia, związane z podejmowaniem działalności 
gospodarczej w wyniku uzyskania z PUP dotacji na ten cel (w omawianym okresie udzielono 384 dotacji), 
a także tworzenie nowych stanowisk pracy przez przedsiębiorców przy udziale środków uzyskanych z PUP. 
Dzięki tej formie wsparcia skierowano do pracy 592 osoby bezrobotne. 
 W ramach prac interwencyjnych zatrudnieniem objęto 437 osób, roboty publiczne wykonywało  
59 osób, a prace społecznie użyteczne 142 osoby.  

Ogromnym zainteresowaniem, zarówno pracodawców, jak i osób bezrobotnych cieszą się staże – 2 056 
osób, jako forma niewymagająca finansowego wkładu własnego pracodawców. 
 Do pozytywnych zjawisk należy także zaliczyć duże zainteresowanie różnego rodzaju szkoleniami 
zawodowymi inicjowanymi przez samych bezrobotnych. Łącznie z szerokiej gamy szkoleń skorzystało 1 045 
osób bezrobotnych.  
 Powiat Buski w swoich działaniach aktywizujących korzysta zarówno z przydzielanych w ramach 
algorytmu środków Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak 
i środków pozyskiwanych z rezerwy wyżej wymienionych funduszy oraz Europejskiego Funduszu 
Społecznego na realizację lokalnych projektów prozatrudnieniowych.   
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Infrastruktura drogowa 

Przez Powiat Buski przebiegają drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne, których przebieg 
został zaznaczony na poniższej mapie.  

 
Rysunek. Mapa dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w powiecie buskim 

 

 

 
Długość dróg publicznych na terenie powiatu buskiego 

 
Powiat Buski administruje drogami powiatowymi o długości 641,472 km w tym: 

� drogi zamiejskie o długości 626,798 km  
� drogi miejskie na terenie miasta Busko-Zdrój 14,674 km.  
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Ocena stanu technicznego dróg powiatowych 
 

Ogólna długość dróg powiatowych na terenie Powiatu Buskiego wynosi 641,472 km, w tym: 
 

� drogi o nawierzchni bitumicznej o dł. 610,903 km stanowią 95,23% ogólnego stanu dróg 
powiatowych ,  

� drogi o nawierzchni betonowej o długości 1,950 km stanowią 0,3%  ogólnego stanu dróg 
powiatowych,  

� drogi o nawierzchni tłuczniowej o długości 10,876 km stanowią 1,7 % ogólnego stanu dróg 
powiatowych,  

� drogi o nawierzchni gruntowej o długości 17,743 km stanowią 2,77% ogólnego stanu dróg 
powiatowych. 

 
Powiat Buski w latach 1999 – 2012 wykonał przebudowę i remont dróg powiatowych w ilości 480,966 

km oraz budowę i remont chodników w ilości 22,252 km w tym: 

� ze środków Powiatu na długości 202,628 km; 
� w ramach środków powodziowych na długości 115,015 km;  
� z Rezerwy Ministerstwa Infrastruktury na długości 43,215 km; 
� ze środków budżetu państwa (NPPDL) na długości 48,644 km; 
�  ze środków Unii Europejskiej na długości 71,464 km.  

 
Pozostałe drogi powiatowe nie zrealizowane w latach 1999-2012, ze względu na zły stan techniczny 

należy wzmocnić, poszerzyć i ułożyć nową nawierzchnię bitumiczną. Konieczne jest zatem wykonanie 
remontu i przebudowy dróg powiatowych na zniszczonych istniejących nawierzchniach bitumicznych na 
długości około 130 km. Natomiast drogi o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej należy zmodernizować  
i  wybudować  na długości około 28,6 km. 
  

Remont, budowa  i przebudowa dróg powiatowych są jednym z głównych zadań Powiatu Buskiego. Ich 
modernizacja poprzez wykonanie nowych nawierzchni, budowę chodników, zatok autobusowych, przebudowę 
skrzyżowań pozwoli na podniesienie parametrów użytkowych dróg oraz zwiększenie nośności nawierzchni, 
poprawi przepustowość i płynność ruchu, zwiększy bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz zapewni dogodne 
połączenia mieszkańcom powiatu z drogami krajowymi  i wojewódzkimi. 

Ochrona zdrowia  

Na terenie miasta Busko-Zdrój zlokalizowany jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju - Szpital 
Powiatowy w Busku-Zdroju. Szpital posiada następujące oddziały: 
1) oddział chorób wewnętrznych, w tym intensywny nadzór kardiologiczny, 
2) stacja dializ, 
3) oddział chirurgiczny ogólny, w tym oddzielne odcinki: czysty i septyczny, 
4) oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej, 
5) oddział dzienny urologiczny, 
6) oddział ginekologiczno-położniczy, 
7) oddział neonatologiczny, 
8) oddział pediatryczny, w tym odcinki: ogólny i biegunkowy, 
9) oddział chorób zakaźnych, 
10) oddział gruźlicy i chorób płuc, 
11) oddział anestezjologii i intensywnej terapii, 
12) oddział geriatryczny. 

 
Szpital posiada dobre zaplecze diagnostyczne:  
1) Dział Diagnostyki Laboratoryjnej: 

a) Laboratorium Analityczne,  
b) Pracownia Mikrobiologiczna,  
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2) Dział Diagnostyki Obrazowej: 
a) Pracownia Rtg, 
b) Pracownia USG,  

3) Dział Serologii i Bank Krwi: 
a) Pracownia Serologiczna,  
b) Bank Krwi,  

4) Pracownia Bronchofiberoskopii,  
5) Pracownia Endoskopii,  
6) Pracownia Elektrofizjologii.  

 
W skład Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju (Przedsiębiorstwo Ambulatoryjne, Świadczenia 

Zdrowotne, Jednostka, Poradnie Specjalistyczne) wchodzą również następujące poradnie: chirurgii ogólnej, 
chirurgii urazowo-ortopedycznej, preluksacyjna, otorynolaryngologiczna, ginekologiczno-położnicza, 
urologiczna, endokrynologiczna, hepatologiczna, gruźlicy i chorób płuc, reumatologiczna, nefrologiczna. 

 
Oprócz zapewnienia opieki stacjonarnej dla mieszkańców Powiatu Buskiego Zespół Opieki Zdrowotnej  

w Busku-Zdroju świadczy usługi lecznicze na rzecz powiatów: 
1) kazimierskiego w zakresie: chirurgii, ortopedii, urologii, ginekologii, OIOM, chorób dziecięcych, chorób 

zakaźnych, chorób płuc, stacji dializ; 
2) jędrzejowskiego w zakresie: ortopedii, stacji dializ; 
3) pińczowskiego w zakresie: ortopedii, urologii, stacji dializ, chorób dziecięcych, chorób zakaźnych, chorób 

płuc. 
Szpital Powiatowy w Busku-Zdroju zabezpiecza także w sposób ciągły (24 godzinny ostry dyżur) opiekę 

szpitalną dla kuracjuszy Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. oraz Uzdrowiska Solec-Zdrój. 
 

Ponadto w Busku - Zdroju ma swoją fili ę Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu 
Sanitarnego w Kielcach, które obejmuje swym zasięgiem następujące rejony: 
1) miasto i gmina Busko-Zdrój, 
2) gmina Nowy Korczyn, 
3) gmina Pacanów, 
4) gmina Solec-Zdrój, 
5) gmina Stopnica, 
6) część gminy Tuczępy, tj. Brzozówka, Kargów, Chałupki, Grzymała, Sieczków,  Podlesie, Nieciesławice, 
7) gmina Wiślica. 

 
Funkcja uzdrowiskowa Powiatu 

Powiat Buski posiada bogate złoża wód leczniczych: siarczkowych i solanek jodkowo-bromkowych. 
Zasoby te przyczyniły się do powstania i rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego w Busku – Zdroju i Solcu – 
Zdroju. Obie te miejscowości posiadają status miejscowości uzdrowiskowych.  

Woda siarczkowa zwana inaczej siarczkowo - siarkowodorową zaliczana jest do bardzo rzadko 
spotykanych wód leczniczych. Zawiera ona siarczki z uwalniającym się siarkowodorem. Właściwości lecznicze 
tej wody stawiają Busko-Zdrój w rzędzie unikalnych uzdrowisk w Europie. Woda siarczkowa stosowana jest 
do kąpieli wannowych, kuracji pitnych oraz do płukania jamy ustnej. Zmniejsza ona niedobory siarki  
w organizmie. 

Woda jodkowo - bromkowa zawiera szczególnie cenny dla organizmu jod i selen. Kąpiele jodkowo - 
bromkowe stosuje się w niektórych chorobach układu krążenia oraz układu wegetatywnego. Selen zawarty  
w tej wodzie jest niezbędny do utrzymania w zdrowiu mięśnia sercowego i naczyń krwionośnych. 

Lecznictwo uzdrowiskowe w Busku – Zdroju realizowane jest w trzech systemach: sanatoryjnym, 
szpitalnym i ambulatoryjnym. Skutecznie leczone są tu schorzenia reumatyczne (reumatoidalne zapalenie 
stawów, zesztywniające zapalenie stawów, kręgosłupa, gościec tkanek miękkich), układu nerwowego  
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z dyskopatią, pourazowe, układu krążenia (rehabilitacja kardiologiczna), skórne oraz dziecięce porażenie 
mózgowe, przepukliny oponowo – rdzeniowe, a także wrodzone i nabyte dysfunkcje układu ruchowego. 
Wykonuje się tu szereg zabiegów np. kąpiele siarczkowe, kąpiele kwasowęglowe, natryski, inhalacje, masaże 
suche i podwodne, ultradźwięki, prądy diadynamiczne, okłady parafinowe i borowinowe, inhalacje tlenowe, 
relaks w grocie solno-jodowej itp. 

Najcenniejszym bogactwem naturalnym i podstawą kuracji w Solcu-Zdroju są wody lecznicze 
pozyskiwane z kilku ujęć o głębokości  ok. 170 m. Są to solanki siarczkowe, zawierające jony siarczkowe  
i wielosiarczkowe, a ponadto jony chlorkowe, bromkowe, jodkowe, borowe oraz wiele innych pierwiastków, 
jak: wapń, magnez, lit, żelazo, stront, selen, mangan, o słonym smaku i charakterystycznym zapachu 
siarkowodoru. Wykorzystywana do leczenia woda siarczkowa o stężeniu jonów siarczkowych 103mg/litr jest 
najsilniejszą w Polsce i jedną z najlepszych w Europie. Siarkowodór wraz z całą gamą związków siarki, fluoru, 
jodu, bromu i boru tworzą w swoich skomponowanych przez naturę stężeniach, niepowtarzalny bukiet, mający 
unikalne własności lecznicze. Wykorzystywanie do kuracji substancji naturalnych oraz stosowanie całej gamy 
zabiegów fizykoterapeutycznych daje bardzo dobre efekty lecznicze. 

W Solcu–Zdroju dzięki bogactwu wód leczniczych skutecznie leczy się następujące schorzenia: 
reumatoidalne zapalenia oraz zwyrodnienia stawów, zesztywniające zapalenia stawów kręgosłupa, gościec 
tkanek miękkich, stany pourazowe, dyskopatie, zapalenie korzonków nerwowych, nerwobóle, dna moczanowa, 
choroby skóry, choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia, zatrucia metalami ciężkimi, 
osteoporoza. 

Szacuje się, że rocznie w Uzdrowiskach w Powiecie Buskim wykonuje się blisko 4 mln zabiegów. 
Każdego roku w Busku-Zdroju przebywa na kuracji ponad 50 000 osób (w 2008 r. – 52 612, a w 2012 r. – 54 
271), natomiast w Solcu–Zdroju ok. 25 000 kuracjuszy. Przewiduje się, że liczba kuracjuszy w Solcu-Zdroju 
będzie się zwiększać w kolejnych latach dzięki uruchomieniu nowej inwestycji: pierwszych w Polsce basenów 
mineralnych (solankowo – siarczkowych).  

Kultura i turystyka 
 
 Powiat Buski posiada rozbudowaną bazę kulturalną. Na terenie gmin wchodzących w skład Powiatu 
działają liczne placówki kulturalne i oświatowe, w tym Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, Buskie 
Samorządowe Centrum Kultury, Gminne Ośrodki Kultury, Gminne Biblioteki Publiczne i świetlice 
środowiskowe.   
 
 W stolicy Powiatu, dla uatrakcyjnienia pobytu w kurorcie, Gmina Busko – Zdrój realizuje projekt 
rewitalizacji miasta współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Rewitalizacja polega - w pierwszym etapie - na wzroście estetyki i poprawie funkcjonalności przestrzeni 
publicznej Miasta Busko-Zdrój. Działania te są kontynuowane i z pewnością przyczynią się do zwiększenia 
atrakcyjności turystycznej stolicy Powiatu.  

 Głównym ośrodkiem kulturalnym w Busku – Zdroju jest Buskie Samorządowe Centrum Kultury - 
jeden z najnowocześniejszych obiektów kultury na Ponidziu. W rozbudowanym obiekcie funkcjonuje punkt 
informacji turystycznej, punkt publicznego dostępu do internetu, izba zbiorów regionalnych, galeria sztuki 
współczesnej, szkoła muzyczna I stopnia. 

W Busku - Zdroju znajdują się też Galeria Sztuki BWA Zielona i Muzeum Ziemi Buskiej. Galeria 
powstała w 1989 r. Obecnie funkcjonuje jako filia Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach. Obiekt 
usytuowany jest w centrum miasta, przy reprezentacyjnej Alei Mickiewicza w odrestaurowanej przedwojennej 
willi Polonia. Celem działania Galerii jest prowadzenie działalności wystawienniczej promującej artystów, 
wydawnictwa, dokumentowanie wydarzeń artystycznych oraz sprzedaż dzieł sztuki współczesnej. 

Powiat Buski, za pośrednictwem Gminy Pacanów, oferuje bogaty program kulturalny dla dzieci  
i młodzieży oparty na potencjale związanym z postacią Koziołka Matołka. Ogromnym centrum kulturalno – 
turystycznym jest Pacanów - Europejska Stolica Bajek i prężnie działające Europejskie Centrum Kultury 
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(ECB). 
W obiekcie ECB funkcjonuje: biblioteka z czytelnią i księgarnią, sala kinowa i teatralna oraz sale warsztatowe. 
Budynek otaczają ogród zmysłów z altanami, a także kuźnia, która ma upamiętniać słynnych kowali z bajki 
120 Przygód Koziołka Matołka. Nad stawem swoje miejsce znalazł amfiteatr. 

W życie kulturalne Powiatu włączają się również stowarzyszenia i organizacje non – profit, które 
organizują liczne imprezy kulturalne cieszące się dużą popularnością nie tylko wśród mieszkańców Powiatu. 

Ruch turystyczny – przyjazdy turystów krajowych i zagranicznych w Powiecie Buskim 
 

Ruch turystyczny na terenie Powiatu Buskiego z każdym rokiem wykazuje tendencję wzrostową. 
Ocenia się, że najbardziej atrakcyjnymi turystycznie gminami Powiatu  Buskiego są: Pacanów – Europejska 
Stolica Bajek, Wiślica – kolebka polskiej państwowości, a także dwie gminy uzdrowiskowe: Busko – 
Zdrój  oraz Solec – Zdrój. Pozostałe gminy natomiast mogą liczyć najczęściej na agroturystów.  

 
W 2008 r. Powiat Buski odwiedziło blisko 72 tysiące turystów, natomiast w 2012 r. liczba ta okazała się 

trzykrotnie wyższa, bowiem osiągnęła poziom ponad 235 tysięcy. Biorąc pod uwagę, iż nie wszystkie Gminy 
prowadzą ewidencję ruchu turystycznego, należy przypuszczać, że liczba turystów odwiedzających Powiat 
Buski jest znacznie większa od tej wykazanej powyżej. Liczba ta może być większa nawet o ok. 85 tys. 
turystów rocznie – bowiem według szacunkowych danych nt. turystów korzystających z usług 
uzdrowiskowych samą tylko Gminę Solec – Zdrój odwiedza rocznie ok. 25 tys. osób rocznie, a Gminę Busko – 
Zdrój ok. 60 tys. rocznie.  
 
Tabela. Liczba turystów krajowych i zagranicznych odwiedzających Powiat Buski na podstawie 
ewidencjonowanych danych uzyskanych z Gmin 
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2008 

 
57 33 000 1 000 37 766 71 823 

 
2012 

 

Gmina nie prowadzi 
ewidencji ruchu 
turystycznego 

76 216 000 2 254 17 548 235 878 

Razem 133 249 000 3254 55314 307 701 
 
Mimo, że część gmin nie posiada szczegółowych informacji dotyczących ruchu turystycznego na ich 

terenie, to dane te szczegółowo ewidencjonują takie instytucje, jak: Europejskie Centrum Bajki  
w Pacanowie, Muzeum Regionalne w Wiślicy, Centrum Informacji Turystycznej w Busku – Zdr oju.  

Zgodnie z danymi uzyskanymi z Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie w 2012 r. Europejską 
Stolicę Bajek odwiedziło 162 tysiące osób. Byli to turyści indywidualni, jak również zorganizowane grupy, 
uczestnicy wydarzeń kulturalnych, konferencji, koncertów. 

Kolebkę polskiej państwowości – Wiślicę odwiedziło w 2012 r. około 17 548 osób, z czego 6 774 
osoby odwiedziły Muzeum Regionalne w Wiślicy. Centrum Informacji Turystycznej w Busku – Zdroju w 2012 
r. osobiście odwiedziło 12 545 turystów. 
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Oświata 
 
Szkoły ponadgimnazjalne w Powiecie Buskim 
 

Na terenie Powiatu Buskiego funkcjonują łącznie 22 publiczne szkoły ponad-gimnazjalne prowadzone 
przez Powiat, w tym 9 specjalnych. Placówki te - poza I Liceum Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju - 
funkcjonują w strukturach organizacyjnych pięciu zespołów szkół oraz dwóch specjalnych ośrodków szkolno – 
wychowawczych.  

Do w/w szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 uczęszcza 2 741 uczniów, w tym 217 
to uczniowie szkół specjalnych. Porównując z rokiem szkolnym 2008/2009 liczba uczniów we wszystkich 
szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Buski spadła o 444, tj. o 14%, w samych zaś 
szkołach specjalnych o 11 uczniów, tj. o 5%.  

We wszystkich szkołach prowadzonych przez Powiat Buski w roku szkolnym 2012/2013 kształci się 
łącznie 2 889 uczniów, w tym 365 w szkołach specjalnych. Liczba wychowanków specjalnych ośrodków 
szkolno – wychowawczych wynosi w tym roku 151.  
 
Szkoły gimnazjalne w Powiecie Buskim 
 

Na terenie Powiatu Buskiego w roku szkolnym 2012/2013 działa 12 publicznych gimnazjów 
prowadzonych przez gminy oraz 3 gimnazja specjalne prowadzone przez Powiat. 

W gimnazjach ogólnodostępnych w roku szkolnym 2012/2013 kształci się 2 192 uczniów, natomiast  
w gimnazjach specjalnych 112 uczniów. W porównaniu z rokiem szkolnym 2008/2009 liczba uczniów  
w gimnazjach ogólnodostępnych spadła o 434, natomiast w gimnazjach specjalnych nastąpił wzrost o 23 
uczniów.  

Poniższa tabela przedstawia szkoły gimnazjalne w poszczególnych gminach Powiatu oraz liczbę 
uczniów tych szkół:  
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Rok szkolny 2012/2013 

Liczba szkół 
gimnazjalnych  

4 + 3* 1 1 2 1 1 1 1 

Liczba uczniów 
938  

+ 112*  
160  181 221 167 215 136 174 

 
Rok szkolny 2008/2009 

Liczba szkół 
gimnazjalnych  

4 + 3* 1 1 2 1 1 1 1 

Liczba uczniów 
1.016  
+ 89*  

179 243 304 215 292 154 223 

 
∗- szkoły specjalne 

 
Szkoły podstawowe w Powiecie Buskim 

   
W roku szkolnym 2012/2013 na terenie Powiatu Buskiego funkcjonuje 26 publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez gminy oraz 2 szkoły pod-stawowe specjalne prowadzone przez Powiat. 
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Ponadto - w Busku – Zdroju - funkcjonuje 1 niepubliczna szkoła podstawowa. W ciągu kilku ostatnich lat –  
z powodu postępującego niżu demograficznego – samorządy gminne zredukowały liczbę prowadzonych szkół 
podstawowych likwidując lub przekształcając część z nich w szkoły filialne.  

W publicznych szkołach podstawowych naukę pobiera obecnie 4 497 uczniów, w tym 36 w szkołach 
specjalnych. Od roku szkolnego 2008/2009 liczba uczniów w publicznych ogólnodostępnych szkołach 
podstawowych spadła o 291, a w szkołach specjalnych o 53. W szkole niepublicznej natomiast liczba uczniów 
wzrosła o 7, tj. o 44%. 

 Poniższa tabela przedstawia publiczne szkoły podstawowe w poszczególnych gminach Powiatu oraz 
liczbę uczniów tych szkół:  
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Rok szkolny 2012/2013 

Liczba 
szkół 

8+2* 2 4 4 2 1 3 2 

Liczba 
uczniów 

1.889  
+ 36* 

358 348 456 342 428 277 363 

Rok szkolny 2008/2009 
Liczba  
szkół 12+2* 5 4 5 4 6 3 4 

Liczba  
uczniów 

1.967  
+ 89*  

428 411 476 361 420 283 406 

 
∗- szkoły specjalne 

 
Przedszkola  w Powiecie Buskim 

 
Na terenie Powiatu Buskiego w roku szkolnym 2012/2013 działa 10 przedszkoli oraz 4 punkty 

przedszkolne prowadzone przez gminy, 1 przedszkole specjalne prowadzone przez Powiat, a także 4 
przedszkola niepubliczne w gminie Busko - Zdrój. 

Do publicznych przedszkoli (punktów przedszkolnych) gminnych uczęszcza 943 dzieci, do przedszkola 
specjalnego 8 wychowanków. W porównaniu z rokiem szkolnym 2008/2009 liczba wychowanków  
w ogólnodostępnych przedszkolach publicznych wzrosła o 62, natomiast w przedszkolu specjalnym zmalała 
o 12. Liczba wychowanków w przedszkolach niepublicznych wzrosła o 126, tj. o ok. 87%. 

 
Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące publicznych przedszkoli w poszczególnych gminach 

Powiatu oraz liczbę ich wychowanków:  
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Rok szkolny 2012/2013 

Liczba  
przedszkoli  

3 + 1*  2** 1** 2 1+1** 1 2 1 

Liczba dzieci 
427 
+ 8* 

30 26 135 67 110 98 50 

Rok szkolny 2008/2009 

Liczba  
przedszkoli  

3 + 1* - 1** 2 1 1 2 1 

Liczba dzieci 
452 

+ 20* 
- 21 115 40 176 52 25 

 
* - przedszkole specjalne 
** - punkt przedszkolny 
 
 
Kadra pedagogiczna  w Powiecie Buskim 
 

W roku szkolnym 2012/2013 powiatowe jednostki oświatowe zatrudniają nauczycieli na blisko 373 
etatach, w tym w jednostkach pozaszkolnych wymiar zatrudnienia pracowników pedagogicznych wynosi ok. 
20 etatów. W porównaniu z rokiem szkolnym 2008/2009 liczba etatów pracowników pedagogicznych we 
wszystkich jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat zmalała o 7. 

Liczba etatów pracowników pedagogicznych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminy 
wynosi obecnie 728,8. Od roku szkolnego 2008/2009 nastąpił spadek liczby etatów pedagogicznych o 76,92. 

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące liczby nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach 
oświatowych na terenie Powiatu: 
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Rok szkolny 2012/2013 

w przelicze-
niu na etaty 

289,4 51,6 63,1 90,47 51,13 60,54 49,87 72,69 

Rok szkolny 2008/2009 

Li
cz

ba
 n

au
cz

yc
ie

li 

w przelicze-
niu na etaty 

309,66 65,05 74,49 100,69 56,87 71,25 44,29 83,42 
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Pozaszkolne jednostki oświatowe w Powiecie Buskim 
 

Powiat Buski prowadzi cztery placówki pozaszkolne wspomagające oświatę, są to: 
1) Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju, 
2) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Busku – Zdroju, 
3) Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku – Zdroju, 
4) Powiatowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Busku – Zdroju. 

 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju (PODiDN) 

funkcjonuje od sierpnia 2002 r. Jest jedną z nielicznych w Województwie Świętokrzyskim placówek 
prowadzących kształcenie ustawiczne nauczycieli. Od czerwca 2010 roku Ośrodek jest placówką akredytowaną 
na podstawie decyzji Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty numer KO II-42350/1/2010. Program działań 
Ośrodka jest oparty o zdiagnozowane potrzeby nauczycieli oraz rad pedagogicznych. PODiDN obejmuje swą 
działalnością nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski. Ponadto, 
na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, Ośrodek oferuje swoje usługi 
nauczycielom szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie wszystkich gmin Powiatu Buskiego, 
tj.: Busko – Zdrój, Wiślica, Nowy Korczyn, Stopnica, Tuczępy, Pacanów, Solec – Zdrój, Gnojno, a także gmin: 
Kazimierza Wielka, Opatowiec i Pińczów oraz Powiatu Kazimierskiego. Łącznie Ośrodek oferuje pomoc 
nauczycielom zatrudnionym w 79 jednostkach oświatowych. 

Celem działalności PODiDN jest zapewnienie zainteresowanym nauczycielom profesjonalnego 
doradztwa metodycznego oraz różnorodnych form doskonalenia zawodowego, takich, jak: warsztaty  
i konferencje metodyczne, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, a także szkolenia obejmujące bardzo 
różnorodną tematykę. Działania podejmowane przez Ośrodek sprzyjają podnoszeniu jakości pracy nauczycieli 
oraz poziomu ich kwalifikacji. 
 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Busku-Zdroju (PP-P) obejmuje swoją opieką dzieci  
i młodzież kształcącą się w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie Powiatu Buskiego. Stałą opieką Poradnia obejmuje także 
Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Winiarach i Niepubliczny Dom Dziecka w Pacanowie oraz ośrodki 
i szkoły specjalne na terenie Powiatu Buskiego.  

Podstawowa działalność Poradni koncentruje się na udzielaniu dzieciom i młodzieży pomocy 
psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz wspieraniu rodziców w ich roli wychowawczej, a także 
nauczycieli i wychowawców – poprzez współpracę z nimi w celu rozwiązywania licznych problemów 
związanych z nauczaniem i wychowywaniem, szczególnie dzieci specjalnej troski oraz uczniów z trudnościami 
w uczeniu się i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pod swoją potencjalną opieką ma 10 521 uczniów. 

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku – Zdroju (PMOS) zajmuje się popularyzacją 
sportu i kultury fizycznej, podnoszeniem sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych, kształtowaniem 
nawyków czynnego wypoczynku oraz stwarzaniem warunków do uprawiania wybranych dyscyplin sportu na 
terenie Powiatu Buskiego.  

Ośrodek – poza prowadzeniem własnych sekcji sportowych – udostępnia swoje obiekty m.in. 
uczniom buskich szkół ponadgimnazjalnych, zakładom pracy, zawodnikom buskich klubów sportowych.  

W Ośrodku działa 10 sekcji sportowych prowadzonych przez trenerów PMOS. W sekcjach tych  
w 2008 r. trenowało 253 uczniów, a w 2012 r. – 179 uczniów. Liczba uczniów trenujących w sekcjach 
sportowych systematycznie maleje, co w dużej mierze jest spowodowane postępującym niżem demograficznym 
oraz spadkiem zainteresowania młodzieży uprawianiem sportu. 

Oprócz zawodów organizowanych przez kluby i związki sportowe w Ośrodku odbywają się również liczne 
imprezy masowe, zarówno sportowe, jak i kulturalne. 

Ośrodek organizuje także wypoczynek dla dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania podczas 
ferii zimowych i letnich. 

 
Utworzenie Powiatowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Busku – Zdroju (PODiDZ) 

podyktowane było potrzebą zapewnienia realizacji teoretycznych zajęć zawodowych pracownikom młodocianym 
kształcącym się w oddziałach wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych. Z powodu braku tego typu 
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placówki na terenie Powiatu Buskiego dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie w oddziałach wielozawodowych 
zmuszeni byli kierować uczniów do ośrodków tego typu w innych powiatach, np. staszowskim czy starachowickim, co 
znacznie zwiększało koszty kształcenia. 

Utworzenie Ośrodka wpłynęło również na zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół 
zawodowych Powiatu Buskiego, a także stworzyło możliwość odpłatnego kształcenia pracowników 
młodocianych ze szkół prowadzonych przez inne powiaty oraz umożliwiło odpłatne kształcenie osób 
dorosłych zgodnie z potrzebami rynku pracy.  

 
Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne  

 
Do zadań Powiatu Buskiego z zakresu oświaty należy rejestrowanie szkół niepublicznych, nadawanie 

im uprawnień szkół publicznych oraz ich dotowanie.  
W roku 2008 w Powiecie zarejestrowanych było 30 szkół niepublicznych, z czego dotowanych było 11. 

Do wszystkich niepublicznych szkół dotowanych przez Powiat Buski uczęszczało łącznie 920 uczniów 
i słuchaczy. Natomiast w roku 2012 było zarejestrowanych 18 szkół niepublicznych, z czego dotowano już 
tylko 6, do których uczęszczało łącznie 466 uczniów i słuchaczy. W ciągu czterech lat zmniejszyła się prawie  
o połowę liczba szkół niepublicznych. Spadła także liczba podmiotów prowadzących te szkoły: z 8 podmiotów 
w 2008 r. do 3 w roku 2012, przy czym jeden organ prowadzący zakończy swoją działalność w sierpniu 2013 r. 

Pomoc społeczna 

Zadania Powiatu w zakresie pomocy społecznej 
 
 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom 
i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując 
własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej współpracując w tym 
zakresie na zasadzie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami 
oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 
 Powiat, zgodnie z przepisami ustawy, zobowiązany jest do wykonywania zadań z zakresu pomocy 
społecznej. Nie może odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku osób fizycznych 
lub osób prawnych do zaspokajania jej niezbędnych potrzeb życiowych. Ponadto zobowiązany jest do 
stwarzania podstawowych warunków umożliwiających godną egzystencję mieszkańcom powiatu.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju (PCPR) jest jednostką organizacyjną 
wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej  
i rehabilitacji społecznej mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie 
sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalności rodzin. 

Buski PCPR, jako koordynator, posiada szeroką wiedzę o stanie pomocy społecznej w Powiecie, co 
daje gwarancję należytego wykonania zadań. Pełni również rolę wyspecjalizowanej instytucji tworzącej na 
potrzeby Rady i Zarządu Powiatu bazę informacji o stanie pomocy społecznej. 
 
Pomoc społeczna realizowana w Gminach funkcjonujących na terenie Powiatu Buskiego 
 

Zapisy ustawowe wskazują, iż pomoc społeczna wspiera osoby w ich wysiłkach zmierzających do 
zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 
Podejmowanie tych działań ma na celu usamodzielnienie osób i rodzin i służy integracji ze środowiskiem. 
Każda osoba zgłaszająca się po pomoc i chcąca rozwiązać swoją trudną sytuację życiową jest zobowiązana do 
współpracy z pracownikiem socjalnym.  
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Tabela.  Liczba rodzin objętych pomocą społeczną w poszczególnych gminach w latach 2008 i 2012 
 

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną w 
roku Lp. Gmina 

2008 2012 
1 Busko - Zdrój 962 1 488 
2 Gnojno 712 810 
3 Tuczępy 185 199 
4 Solec - Zdrój 362 315 
5 Stopnica 269 219 
6 Nowy Korczyn 251 257 
7 Wiślica 289 244 
8 Pacanów 355 310 

OGÓŁEM 3 385 3 842 

 
Jak wynika z powyższych danych, w Powiecie Buskim na przestrzeni ostatnich kilku lat o blisko 14% 

wzrosła liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej, co świadczy o postępującym procesie pauperyzacji 
społeczeństwa.  
 
 

W kontekście wzrastających potrzeb w obszarze pomocy społecznej niezwykle ważne są odpowiednio 
zorganizowane zasoby instytucjonalne systemu pomocy społecznej. Zasoby te – poza nakładami finansowymi 
– obejmują również infrastrukturę pomocy społecznej, która w Powiecie Buskim przedstawia się następująco: 

 
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju, 
• Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie, przeznaczony jest dla 100 dorosłych i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie (mężczyzn), 
• Dom Pomocy Społecznej w Zborowie, przeznaczony jest dla 65 kobiet niepełnosprawnych 

intelektualnie, 
• Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winiarach, ma charakter socjalizacyjny, dysponuje 30 

miejscami socjalizacyjnymi i 10 miejscami interwencyjnymi, 
• Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju, przeznaczone 

dla 35 osób niepełnosprawnych,  
• Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gnojnie przy Domu Pomocy Społecznej – przeznaczone dla 30 osób 

niepełnosprawnych, 
• Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Pacanowie prowadzona na podstawie umowy z Powiatem 

Buskim w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej. Organem prowadzącym Placówkę jest Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego 
de Saxia w Krakowie. Placówka ma charakter socjalizacyjny i dysponuje 30 miejscami, 

• Dom Pomocy Społecznej w Słupi prowadzony na podstawie umowy zawartej z Powiatem Buskim  
w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Organem prowadzącym Dom 
jest Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Dom przeznaczony dla 90 kobiet 
przewlekle psychicznie chorych, 

• Dom Pomocy Społecznej w Ratajach prowadzony jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej na podstawie 
umowy zawartej z Powiatem Buskim w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej, przeznaczony jest dla 35 osób w podeszłym wieku. 

 
Powiat realizuje także zadania z zakresu administracji rządowej, do których należą: 
1) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na 
ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym 
Funduszu Zdrowia, 

2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

Id: 5C091F8F-24D7-40E6-AC92-5CBC4153DA53. Podpisany



Strategia Rozwoju Powiatu Buskiego 

 29  

3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę 
poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, 

4) udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej. 
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PODSUMOWANIE STRATEGII ROZWOJU POWIATU BUSKIEGO 
 

30 kwietnia 2008 roku Rada Powiatu przyjęła „Strategię Rozwoju Powiatu Buskiego”. Przez ostatnie 
lata dokument ten stanowił podstawę do zarządzania regionem. 
 Wychodząc naprzeciw pojawiającym się wyzwaniom, jakie stawiane są przed jednostkami samorządu 
terytorialnego, nadszedł czas na podsumowanie i aktualizację istniejącej Strategii. 

Wiele zagadnień jakie zostały nakreślone w ówczesnym dokumencie, zostało rozwiązanych, jednak 
pozostały i takie, które wymagają dalszej uwagi, nakładów i pracy.  

Dokonując oceny skupiamy się na podstawowych – strategicznych zadaniach, jakie były postawione  
oraz na uzyskanych efektach ich realizacji. 
Obowiązująca Strategia Rozwoju Powiatu Buskiego stawiała na zharmonizowany i zrównoważony rozwój 
wszystkich obszarów tj. rozwoju zasobów ludzkich, rolnictwa, polityki społecznej, zasobów przyrody, kultury 
oraz infrastruktury technicznej i społecznej.  
 
Inwestycje drogowe 
Inwestycje w infrastrukturę to główny priorytet każdego samorządu. Jako istotny czynnik rozwoju, w dużej 
mierze decyduje o komforcie życia mieszkańców. Dzięki wysokim nakładom inwestycyjnym liczba 
zmodernizowanych dróg – odcinków dróg znacznie się powiększyła. 
W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zostały zrealizowane: 
 

• pierwszy etap przebudowy dróg powiatowych Nr 15130 (0030T) Skadla-Bronina  i Nr 15124 (0024T) 
Chmielnik-Stopnica – o łącznej długości 2,197 km. Przebudowane drogi finansowane były 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego oraz środków własnych Powiatu Buskiego. Całkowita wartość Projektu 
wyniosła 1 988 080,69 zł, w tym dofinansowanie: ze środków EFRR: 1 425 503,14 zł,  ze środków 
Powiatu Buskiego:  475 167,72 zł. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego: 

Rok 2010  

• Przebudowa drogi powiatowej Nr 0130T (15245) Grotniki Małe- Oblekoń- Rataje od km 0+000 do km 
18+475. Przebudowa drogi finansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2007-2013”  oraz środków własnych Powiatu Buskiego. Całkowita wartość Projektu wyniosła 14 
915 401,42 zł, w tym dofinansowanie: ze środków EFRR:  8 949 240,85 zł,  ze środków Powiatu 
Buskiego: 5 966 160,57zł. 

• Drugi etap przebudowy drogi powiatowej Nr 0030T Skadla-Bronina od km 0+000 do km 8+349 i od 
km 9+076 do km 16+456 długości 15,729 km. Całkowita wartość Projektu wyniosła 15 028 966,20 zł, 
w tym dofinansowanie ze środków EFRR:  9 017 379,72 zł (60% kwoty całkowitych wydatków 
kwalifikowanych projektu),  ze środków Powiatu Buskiego:  6 011 586,48 zł (40%). 

W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL) wykonano: 

Rok 2009 

• Przebudowa dróg powiatowych – ulic: Widuchowskiej, Łagiewnickiej, Partyzantów, Bohaterów 
Warszawy w Busku-Zdroju. Całkowita wartość zrealizowanego Projektu wyniosła 2 037 380,06 zł  
w tym dofinansowanie budżetu państwa 1 018 690,03 zł, budżetu powiatu 509 345,02 zł i budżetu 
gminy Busko-Zdrój w wysokości 509 345,01 zł. 

 
• Przebudowa  dróg powiatowych Nr 0093T Szczaworyż-Kików-Zborów, Nr 0105T Stopnica-Oleśnica, 

Nr 0070T Pasturka-Skotniki Dolne-Skorocice-Łatanice, Nr 0029T Gnojno-Janowice-Balice. Całkowita 
wartość zrealizowanego Projektu wyniosła 2 639 462,86 zł w tym dofinansowanie budżetu państwa  
1 319 731,43 zł, budżetu powiatu 969 731,43 zł i budżetu gmin 350 000,00 zł.  
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Rok 2010 
 

• Przebudowa  dróg powiatowych:  
 Nr 0023T Chmielnik-Maciejowice-Ruda,  Nr 0132T przez wieś Grotniki Duże, Nr 0145T Pacanów-
Niegosławice-Chrzanów, Nr 0093T Szczaworyż-Kików-Zborów, Nr 0105T Stopnica-Oleśnica, Nr 
0146T Sieczków-Grzymała, Nr 0860T Kargów-Tuczępy-Dobrów-Grzybów, Nr 0070T Pasturka-
Skotniki Dolne-Skorocice-Łatanice, Nr 0072T Gacki-Gorysławice. Całkowita wartość zrealizowanego 
Projektu wyniosła 2 749 972,54 zł w tym dofinansowanie budżetu państwa 1 118 164,00 zł, budżetu 
powiatu 901 808,543 zł i budżetu gmin 730 000,00 zł. 
 

• Przebudowa dróg powiatowych –  ulic: Grotta, Starkiewicza, Kard. S. Wyszyńskiego w Busku-Zdroju 
i drogi powiatowej Nr 0086T Busko-Zdrój-Owczary-Pęczelice oraz drogi powiatowej Nr 0059T 
Wygoda Kozińska-Kotki-Janina. Całkowita wartość zrealizowanego Projektu wyniosła 3 116 960,69 
zł, w tym dofinansowanie budżetu państwa 1 556 650,00 zł, budżetu powiatu 810 310,69 zł i budżetu 
gminy Busko-Zdrój w wysokości 750 000,00 zł. Wykonanie projektu pozwoliło na poprawę 
infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój. Przyczyniło się także do wzrostu 
poziomu życia mieszkańców, umożliwiło poprawę warunków ruchu, komfortu jazdy, estetyki pasa 
drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
 

Rok 2011  

Przebudowa dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie 
Powiatu Buskiego w 2011r obejmowała roboty (przebudowy, odwodnienia) o łącznej długości 10 216 mb  
i wartości ponad  3,8 mln  zł. Dofinansowanie  na realizację inwestycji uzyskano z budżetu państwa w ramach 
„Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” i budżetu powiatu buskiego. 

Rok 2012 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ulicach powiatowych w Busku-Zdroju wykonywanego w ramach 
„Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność Rozwój”. 
Projekt obejmował przebudowę ul. 12-go Stycznia, 1-go Maja i ul. Waryńskiego z przebudową skrzyżowania 
ul. 12-go Stycznia z ul. Grotta jak również wykonanie oświetlenia ul. 12-go Stycznia.  Planowana wartość 
inwestycji wynosiła 1 091 tys. zł w tym dofinansowanie budżetu państwa 327 tys. zł,  budżet powiatu 464 tys. 
zł i budżet gminy Busko-Zdrój 300 tys. zł. 

 
Rozwój zasobów ludzkich 
 

Wzrost stopy bezrobocia jest zjawiskiem niepokojącym i wynika ze skutków gospodarki rynkowej. 
Wszelkimi możliwymi działaniami, szczególnie dzięki funduszom pozyskiwanym ze środków europejskich – 
Europejskiego Fundusz Społecznego, czy z MPiPS - Funduszu Pracy oraz z budżetu powiatu wspierano 
działania urzędu w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych.  
 
I tak na aktywizację osób bezrobotnych rozdysponowano w (tys. zł): 
- 2008 roku –    5853,6; 
- 2009 roku –    7177,5; 
- 2010 roku –  10232,0; 
- 2011 roku –    3306,6; 
- 2012 roku –    4069,4. 
 

W latach 2008 – 2012 Powiatowy Urząd Pracy skierował do poszczególnych programów łącznie 2836 
osób bezrobotnych z powiatu buskiego, w tym na: 
- prace interwencyjne  -   437 osób, 
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- roboty publiczne   -  59 osób, 
- prace społecznie użyteczne  - 142 osoby, 
- staże  -  2056 osób, 
- przygotowanie zawodowe –  142 osoby. 
 
Wszystkie działania podejmowane w zakresie rozwoju zasobów ludzkich przyczyniły się do tego, iż Powiat 
Buski ma najniższą stopę bezrobocia w województwie świętokrzyskim. Osiąga ona bowiem poziom 9,0% tj. 
3,3 tys. osób bezrobotnych zarejestrowanych. 
 

Powiat Buski - pragnąc wykorzystać tkwiące w programach unijnych i pozastrukturalnych możliwości 
- wspólnie z jednostkami oświatowymi aplikował o środki z programów unijnych, pozastrukturalnych  
i rządowych, w tym m.in.: 
1) z budżetu Unii Europejskiej: 

• Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 
• Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, 
• Program „Młodzież w działaniu”, 
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 
• Leonardo da Vinci – Mobilność, 
• Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji, 
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, 

2) z funduszy pozastrukturalnych: Norweski Mechanizm Finansowy, 
3) ze środków krajowych: 

• budżet Ministerstwa Sportu „Program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie 
dostępnych dla dzieci i młodzieży” , 

• budżet Ministerstwa Sportu „Fundusz zajęć sportowych dla uczniów”, 
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
• Rządowy program wspierania w latach 2007–2009 organów prowadzących w zapewnieniu 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach, 
• Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych 

pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006 – 2008, 
• Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, 
• Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna Szkoła”, 
• Rządowy program rozwoju edukacji na obszarach wiejskich w latach 2008 – 2013. 

 
Powiat Buski najwięcej środków finansowych (ponad 10,2 mln zł.) pozyskał z Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego - na 
realizację Projektu „Termomodernizacja jednostek oświatowych Powiatu Buskiego”.  

Na drugim miejscu pod względem ilości pozyskanych środków finansowych (łącznie ponad 7,8 mln zł.) 
jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki  (PO KL). W ramach tego programu Powiat i jednostki podległe 
zrealizowały 9 projektów własnych, jeden w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego oraz  
3 projekty w porozumieniu z innymi podmiotami (Politechniką Świętokrzyską w Kielcach i Krajowym 
Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie). 
 

Poza funduszami unijnymi Powiat Buski pozyskuje także środki finansowe w ramach programów 
rządowych.  

W latach 2008 - 2012 w zakresie programów oświatowych realizowane były zadania w następujących 
obszarach: 

• dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, wiedzę i umiejętności, zainteresowania  
i uzdolnienia oraz kształtujące postawy przedsiębiorczości, 

• zajęcia sportowo – rekreacyjne, 
• wzbogacanie wyposażenia informatycznego szkół, 
• wyposażanie szkół i placówek w nowoczesne pomoce dydaktyczne, 
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• poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez: 
−  montaż w szkołach ponadgimnazjalnych systemów monitoringu wizyjnego,  
− udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom szkół 

podstawowych i gimnazjalnych. 
 
Rozwój i modernizacja bazy dydaktycznej oraz sportowej 

 
Baza dydaktyczna jednostek oświatowych w większości została poddana termomodernizacji.  
Powiat Buski prowadzi 11 jednostek oświatowych, z których trzy zlokalizowane są w pomieszczeniach 

innych podmiotów. Pozostałe osiem jednostek dysponuje łącznie 16 budynkami, z czego 14 zostało poddane 
termomodernizacji.  
W latach 2008 – 2009 Powiat zrealizował ”Projekt termomodernizacji bazy lokalowej 7 oświatowych jednostek 
organizacyjnych Powiatu”. Powyższy projekt – opiewający na kwotę ponad 10,2 mln zł. – był  dofinansowany 
w ok. 67 % ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach 
termomodernizacji wykonane zostały następujące prace:  

• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,  
• modernizacja 2 kotłowni wraz z instalacją c.o.,  
• ocieplenie ścian i stropów,  
• remont elewacji.  

Powyższa modernizacja budynków spowodowała duże oszczędności wynikające z redukcji kosztów 
ogrzewania, co z kolei pozwoliło na zainwestowanie większych środków finansowych w ich dalszą 
modernizację, a także w rozwój bazy dydaktycznej i sportowej. 

Oprócz powyższego zadania Powiat w latach 2008 - 2012 zrealizował szereg projektów mających na 
celu poprawę warunków nauki i pracy oraz bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli, w ramach których 
wykonano m. in.: 

• wybudowano salę gimnastyczną wraz z zapleczem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Busku – Zdroju, 

• zamontowano kolektory słoneczne do ogrzewania wody dla potrzeb internatów: 
            –   I  Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju, 
            –   Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju, 

• przebudowano kotłownię koksową na kotłownię gazową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Busku – Zdroju, 

• rozbudowano i zmodernizowano boisko szkolne przy Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych  
w Busku – Zdroju, 

• wyremontowano i zmodernizowano budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  
w Broninie, 

• wykonano remont kuchni w Zespole Szkół Technicznych  i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju, 
• wyremontowano basen i salę gimnastyczną wraz z zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym w Busku – Zdroju. 
 

 Modernizacji poddano również obiekty użyteczności publicznej Powiatu Buskiego: 
• budynki Zespołu Opieki Zdrowotnej – oddziału zakaźnego, prosektorium, garaży, magazynu 

żywności, oddziału płucnego, poradni specjalistycznej oraz kotłowni; 
•  hali sportowej PMOS; 
• budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach. 

Prace w większości finansowane były z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość 
projektu wynosi: 9 883 987,93 PLN, w tym wartość robót budowlanych Powiatu Buskiego wynosi 
5 889 000,00 zł. Procentowy udział środków Unii Europejskiej stanowi do 50 % kwoty całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych. Projekt uzyskał również dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji”. 
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Analizując kolejne priorytety Strategii Rozwoju Powiatu Buskiego warto zwrócić uwagę na działania 
podjęte w kierunku rozwoju systemów informatycznych, a dokładniej zintegrowanej platformy usług 
elektronicznych. 

W latach 2008 – 2013 zrealizowano zadania, których głównym źródłem finansowania był budżet powiatu, 
a należą do nich: 

• udostępnienie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP umożliwiającej załatwianie 
spraw bez osobistego stawiennictwa w urzędzie, 

• strona www Powiatu umożliwia zapoznanie z bieżącą działalnością Starostwa oraz z wydarzeniami  
w powiecie, 

• rozbudowa Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie  ePUAP o usługę „Wydanie prawa jazdy 
po raz pierwszy”, 

• połączenie teleinformatyczne pomiędzy dwoma budynkami tut. Starostwa zlokalizowanymi przy  
ul. Mickiewicza 15 oraz przy ul. Kopernika 2, umożliwia szybszą komunikację pomiędzy wydziałami 
w celu skrócenia czasu obsługi interesantów, 

• projekt GEOPORTAL  świadczy usługi: od wyszukiwania i udostępniania danych, aż do ich analizy. 
Geoportal tj. portal internetowy zgodny z dyrektywą INSPIRE, pełniący rolę brokera, udostępniającego 
użytkownikom dane i usługi geoprzestrzenne poprzez wyszukanie żądanych informacji. Geoportal 
umożliwia zgłaszanie prac geodezyjnych bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie, 

 
W trakcie realizacji są jeszcze dwa zadania, na które warto zwrócić uwagę, mimo, że okres ich 

realizacji przypada na 2014 rok. Są to: 
• projekt „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. 

Celem  jest podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym, a także 
stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie wraz z elektronicznym systemem 
obiegu dokumentów, 

• projekt „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 
(SIPWŚ)” obejmuje działania mające na celu stworzenie regionalnego systemu informacji 
przestrzennej dla Województwa Świętokrzyskiego, czyli budowę regionalnej infrastruktury 
organizacyjno – technicznej danych przestrzennych, uwzględniającej zalecenia europejskiej dyrektywy 
INSPIRE. Rezultatem wdrożenia tego systemu będzie udostępnienie i upowszechnienie wiarygodnej 
informacji przestrzennej o województwie, skutkujące usprawnieniem funkcjonowania administracji 
publicznej regionu, a docelowo również wzrostem konkurencyjności województwa oraz jego rozwojem 
gospodarczym. 

W/w zadania finansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu powiatu. 
 

Podsumowując założone cele Strategii Rozwoju Powiatu Buskiego, należy zauważyć, że były one 
właściwe i nadal w wielu aspektach pozostają aktualne.   
Wiele kwestii udało się rozwiązać, wiele nadal czeka na rozwiązanie, a ich szczegółowa analiza pozwoliła 
stworzyć dokument, na kolejne lata funkcjonowania Powiatu.  
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Analiza SWOT w rozbiciu na Zespoły Zadaniowe 

 
ZESPÓŁ DS. PRZESTRZENNO-ŚRODOWISKOWYCH: 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• Przynależność do Zespołu 
Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 
Parków Krajobrazowych; 

• Ponad 90% powierzchni powiatu jest 
objęta różnymi formami przyrody  
i krajobrazu (np. Natura 2000); 

• Występowanie na obszarze powiatu 
gatunków zwierząt i roślin objętych 
ochroną; 

• Ochrona dziedzictwa przyrodniczego 
i racjonalne wykorzystanie zasobów 
przyrody; 

• Bogate złoża wód mineralnych; 
• Niski stopień zanieczyszczenia 

środowiska; 
• Dobra jakość gleb; 
• Dobra jakość wód podziemnych; 
• Wysoki stopień retencji 

powierzchniowej; 
• Niski stopień uprzemysłowienia powiatu; 

• Zła jakość wód powierzchniowych; 
• Znacząca dysproporcja pomiędzy 

długością sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej; 

• Mały stopień lesistości powiatu; 
• Pozostałości po eksploatacji złóż siarki; 
• Zagrożenie powodziowe w Dolinie 

Wisły i Nidy; 
• Nielegalne wysypiska odpadów; 
 

SZANSE ZAGROŻENIA 

• Wspieranie działań związanych  
z budową przydomowych oczyszczalni 
ścieków; 

• Pozyskiwanie środków zewnętrznych; 
• Rolnictwo ekologiczne na większą skalę; 
• Wzrost konkurencyjności rolnictwa; 
• Podnoszenie świadomości ekologicznej 

mieszkańców;   
• Monitoring i wysokiej jakości system 

informacji środowiskowej; 

• Nadmierny poziom hałasu występujący 
przy głównych korytarzach 
komunikacyjnych; 

• Ilość powstających odpadów  oraz 
zagrożenia wynikające z ich 
gospodarowania; 

• Emisja CO2; 
 

 
  
ZESPÓŁ DS. GOSPODARCZO-INWESTYCYJNYCH: 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• Dobre położenie komunikacyjne regionu 
(drogi wojewódzkie, krajowe); 

• Rozbudowana i w dużej części 
zmodernizowana sieć dróg powiatowych; 

• Wysoki poziom wykorzystania środków 
zewnętrznych (w tym unijnych); 

• Niska atrakcyjność inwestycyjna regionu 
ze względu na duże obszary objęte 
programem Natura 2000; 

• Niski poziom innowacyjności 
podejmowanych przedsięwzięć 
(innowacje produktowe, procesowe, 
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• Atrakcyjne tereny pod zabudowę 
i usługi okołoturystyczne na terenie 
powiatu; 

• Tereny atrakcyjne ekologicznie – baza 
dla produkcji zdrowej żywności; 

• Tradycje i doświadczenie rolnicze 
ludności wiejskiej; 

• Możliwość wykorzystywania zasobów 
naturalnych (piaski, kruszce) do 
produkcji elementów wykorzystywanych 
w budownictwie, drogownictwie; 

• Bogate zasoby wód mineralnych (solanki 
siarczkowe, solanek jodkowo-
bromkowych,); 

• Wyśmienite warunki przyrodnicze i 
ekologiczne dla rozwoju agroturystyki; 

• Różnorodność walorów przyrodniczo – 
krajobrazowych i turystycznych powiatu; 

• Duża ilość obiektów dziedzictwa 
kulturowego; 

• Bogate tradycje lokalne kultywowane 
przez mieszkańców powiatu (duża liczba 
organizacji, instytucji i ośrodków 
kulturotwórczych); 

organizacyjne); 
• Słaba współpraca instytucji badawczo – 

naukowych  z sektorem MSP; 
• Niedostateczna promocja 

przedsiębiorczości na terenie powiatu; 
• Niska aktywność i przedsiębiorczość 

mieszkańców obszarów wiejskich; 
• Brak zorganizowanych grup 

producenckich umożliwiających 
prowadzenie profesjonalnego marketingu 
produktów rolnych oraz 
wprowadzających towary na dalsze rynki 
zbytu; 

• Słabe kwalifikacje rolników 
(niedostateczna działalność organizacji 
rolniczych i szkoleniowych); 

• Brak kapitału inwestycyjnego; 
• Niewykorzystane walory agroturystyczne 

i ekologiczne powiatu, 
• Małe zainteresowanie rozwojem 

gospodarki innowacyjnej na poziomie 
lokalnym; 

SZANSE ZAGROŻENIA 

• Możliwość pozyskiwania zagranicznych 
i krajowych funduszy pomocowych na 
rozwój społeczno-gospodarczy powiatu – 
fundusze strukturalne Unii Europejskiej; 

• Rosnąca rozpoznawalność regionu ze 
względu na udział jak również 
organizację imprez i wydarzeń 
kulturowych; 

• Aktywna polityka rządu, sprzyjająca 
rozwojowi sektora Małych i Średnich 

              Przedsiębiorstw; 
• Zwiększenie mobilności powiatu; 
• Nowe kwalifikacje w nowoczesnych 

pracowniach zawodowych; 
• Podejmowanie przedsięwzięć przy 

wykorzystaniu nowych technologii 
przyjaznych środowisku naturalnemu; 

• Rozwój działalności badawczo – 
rozwojowej; 

• Promocja regionu  - wypracowanie 
wspólnej wizji rozwoju; 

• Spadek tempa wzrostu gospodarczego  
w Polsce; 

• Ograniczenia budżetowe (wzrost 
deficytu); 

• Duża podatność na nastroje panujące na  
krajowym rynku; 

• Odpływ młodej wykształconej kadry do 
większych ośrodków gospodarczych; 

• Słaba polityka proeksportowa  
i proinwestycyjna państwa w stosunku 
do małych i średnich firm; 

• Silna konkurencja ze strony większych 
podmiotów; 

• Nadmierne obciążenia finansowe firm, 
duże koszty pracy; 

• Brak w obrębie powiatu 
wyspecjalizowanych instytucji otoczenia 
biznesu świadczących usługi 
proinnowacyjnej; 

• Pogarszająca się kondycja finansowa 
JST;  

• Skomplikowane procedury i wysokie 
wymagania instytucji pomocowych 
udzielających wsparcia finansowego 
przy niskim zatrudnieniu; 
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ZESPÓŁ DS. SPOŁECZNYCH: 
 

OŚWIATA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• Wieloletnie tradycje i doświadczenia 
placówek oświatowych, sięgające 
okresu przedwojennego (I Liceum 
Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Busku – Zdroju); 

• Wysoki poziom zabezpieczenia na 
terenie Powiatu Buskiego potrzeb  
w zakresie edukacji specjalnej dzieci  
i młodzieży z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności;  

• Dobra lokalizacja i powszechna 
dostępność szkół ponadgimnazjalnych; 

• Dobra baza lokalowa w większości 
szkół ponadgimnazjalnych (duże sale 
dydaktyczne, sale sportowe, obiekty po 
termomodernizacji);  

• Dobra baza dydaktyczna jednostek 
oświatowych wyposażona w wysokiej 
jakości sprzęt i pomoce dydaktyczne; 

• Świadomość kadry kierowniczej szkół 
w zakresie konieczności modernizacji  
i gotowości do wprowadzania innowacji 
w wielu dziedzinach; 

• Wykwalifikowana kadra pedagogiczna 
(w zdecydowanej większości 
nauczyciele mianowani i dyplomowani, 
w wielu przypadkach posiadający 
kwalifikacje do nauczania dwóch lub 
więcej przedmiotów czy prowadzenia 
innych zajęć);  

• Duża liczba aktywnych nauczycieli 
zaangażowanych w sprawy uczniów; 

• Liczne zajęcia pozalekcyjne 
umożliwiające poszerzanie wiedzy, 
rozwój zainteresowań; 

• Szeroki zakres działalności jednostek 
oświatowych wspierającej wieloaspek-
towy rozwój uczniów w obszarze 
kultury, sportu, rekreacji, dobroczyn-
ności itp. (duża liczba konkursów, 
wycieczek, imprez kulturalnych, 
sportowych, ekologicznych); 

• Dobre wyniki zdawalności egzaminów 
maturalnych oraz potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe, bardzo często 
powyżej średniej wojewódzkiej; 

• Baza lokalowa internatów zapewniającą 
wszelkie potrzeby w zakresie 

• Brak sali gimnastycznej w Zespole 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcą-
cych oraz w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym w 
Broninie; 

• Niedoszacowanie subwencji oświatowej 
wpływające na utrudnienia w zakresie 
odtwarzania i doposażania bazy 
dydaktycznej szkół oraz tworzenia 
nowych, innowacyjnych kierunków 
kształcenia; 

• Brak wystarczających środków 
finansowych, i pomocy ze strony 
państwa w tym zakresie, na 
uzupełnienie nowoczesnego, 
wymaganego przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej wyposażenia 
pracowni do nauki zawodu zwłaszcza  
w zakresie mechaniki samochodowej; 

• Duży odsetek uczniów dojeżdżających 
do szkoły utrudniający realizację zajęć 
pozalekcyjnych odbywających się  
w godzinach popołudniowych; 

• Postępujący niż demograficzny 
powodujący m.in. spadek subwencji 
oświatowej przekazywanej z budżetu 
państwa, konieczność ograniczania 
zatrudnienia nauczycieli, likwidację 
kierunków kształcenia oraz likwidację 
szkół; 

• Niechęć nauczycieli do zawodowego 
przekwalifikowania się i poszukiwania 
pracy w innym zawodzie;   

• Niechęć nauczycieli wobec zmian 
utrudniająca wprowadzanie 
innowacyjnych rozwiązań; 

• Trudności z pozyskiwaniem wysoko 
wykwalifikowanych nauczycieli 
przedmiotów zawodowych  
i nauczycieli zawodu utrudniająca 
tworzenie nowych, innowacyjnych 
kierunków kształcenia; 
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zakwaterowania uczniów; 

SZANSE ZAGROŻENIA 

• Nowoczesna baza lokalowa  
i dydaktyczna szkół, a także dobre 
wyniki zdawalności egzaminów 
maturalnych i potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe, jako element 
aktywnej promocji szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego wśród 
absolwentów gimnazjów w innych 
powiatach;  

• Wysoki poziom zabezpieczenia potrzeb 
w zakresie edukacji specjalnej dzieci  
i młodzieży z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności może stanowić 
szansę na zainteresowanie uczniów  
z terenu całej Polski kształceniem  
w Powiecie Buskim;   

• Możliwość ukierunkowania szkolnictwa 
zawodowego na nowoczesne branże i 
technologie poprzez wzbogacanie oferty 
edukacyjnej o nowe kierunki 
kształcenia, rzadko występujące  
w ofercie edukacyjnej innych szkół (np. 
odnawialne źródła energii); 

• Możliwość rozwoju zakładów pracy  
w oparciu o fundusze strukturalne 
wpływające na zwiększanie liczby 
miejsc pracy dla absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych; 

• Zacieśnianie współpracy między 
podmiotami  związanymi z rynkiem 
pracy (szkoły, instytucje rynku pracy, 
partnerzy społeczni, zakłady pracy); 

• Możliwość pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych na organizację zajęć 
pozalekcyjnych oraz praktyk i staży dla 
uczniów, zarówno krajowych, jak 
i zagranicznych;  

• Kreowanie postaw prozdrowotnych 
i prospołecznych wśród młodzieży; 

• Rozwój postaw społeczno – 
gospodarczych związanych 
z samozatrudnieniem; 

• Zawodowa aktywizacja 
niepełnosprawnych poprzez programy 
realizowane przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju;  

• Możliwość rozwoju różnych form 
kształcenia osób dorosłych; 

• Rosnące potrzeby środowiskowe  
w zakresie podnoszenia kwalifikacji 

• Duża liczba budynków dydaktycznych 
powstałych kilkadziesiąt lat wstecz 
powodująca zagrożenie wyłączenia 
niektórych sal, obiektów z użytkowania 
na podstawie decyzji państwowych 
służb i inspekcji; 

• Postępujący niż demograficzny mający 
istotny wpływ na coraz niższy poziom 
naboru kandydatów do szkół 
ponadgimnazjalnych, a w konsekwencji 
spadek subwencji oświatowej  
z jednoczesnym wzrostem kosztów 
kształcenia i wychowania (np. 
z powodu mniej licznych oddziałów) 
oraz konieczność likwidacji części 
szkół cieszących się najmniejszym 
zainteresowaniem uczniów;  

• Wypalenie zawodowe nauczycieli; 
• Brak zainteresowania uczniów 

technicznym i zasadniczym szkolnictwem 
zawodowym; 

• Obniżający się poziom wiedzy 
kandydatów do szkół 
ponadgimnazjalnych; 

• Plany organów centralnych dotyczące 
włączenia uczniów z lekkimi 
niepełnosprawnościami do systemu 
szkolnictwa ogólnodostępnego; 

• Brak lub niedoskonałość rozwiązań 
systemowych w oświacie;  

• Malejąca partycypacja państwa 
w kosztach edukacji; 

• Wzrastające obciążenie zadaniami 
oświatowymi samorządów 
powiatowych; 

• Przerzucanie przez władze państwowe 
ciężaru wdrażania reform oświaty na 
samorządy terytorialne; 

• Uzależnione od koniunktury 
gospodarczej ukierunkowanie na 
wybrane gałęzie gospodarki; 

• Szybko zmieniające się oczekiwania 
rynku pracy uniemożliwiające 
dostosowanie oferty edukacyjnej do 
jego potrzeb; 

• Niewystarczająca ilości ofert pracy dla 
absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu 
Buskiego powodująca ich migrację 
zarobkową (krajową i zagraniczną); 
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i poziomu wykształcenia mogące mieć 
odzwierciedlenie w zainteresowaniu 
osób dorosłych podnoszeniem swoich 
kwalifikacji w ramach kwalifikacyjnych 
kursów zawodowych; 

• Uzdrowiskowy charakter Powiatu 
Buskiego umożliwiający rozwój 
usługowych kierunków kształcenia  
w zakresie m.in. hotelarstwa i usług 
kierowanych do osób korzystających  
z turystyki uzdrowiskowej; 

• Uzdrowiskowy charakter Powiatu 
Buskiego utrudniający rozwój wielu 
branż gospodarczych; 

 
 

KULTURA, KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• Atrakcyjność turystyczno – 
krajobrazowa Powiatu Buskiego; 

• Bogate i zróżnicowane zasoby 
środowiska przyrodniczego: obszary 
chronionego krajobrazu (gminy Busko - 
Zdrój, Solec - Zdrój, Nowy Korczyn, 
Stopnica, Pacanów i Wiślica) oraz  
rezerwaty: słonoroślowy w Owczarach 
i stepowe: Góry Wschodnie, Przęślin, 
Skorocice i Skotniki Górne;   

• Sprzyjające turystyce uzdrowiskowej 
bogate zasoby cennych wód 
leczniczych siarczkowych i solanek 
jodkowo-bromkowych w okolicach 
Buska - Zdroju i Solca – Zdroju;  

• Unikatowe zasoby wód mineralnych  
w okolicach Solca – Zdroju sprzyjające 
turystyce rekreacyjnej i uzdrowiskowej;  

• Liczne i różnorodne zasoby dziedzictwa 
kulturowego oraz bogactwo miejsc i 
tradycji historycznych, a także duża 
liczba 
i różnorodność zabytków o szcze-
gólnych walorach historycznych, w tym 
obiektów architektury drewnianej; 

• Dobrze rozwinięta baza noclegowa, 
głównie związana ze sferą 
uzdrowiskową;  

• Dobrze rozwinięta i różnorodna 
infrastruktura o charakterze 
kulturalnym, rekreacyjnym  
i sportowym, m.in. liczne hale 
sportowe, kryte pływalnie, korty 
tenisowe, Europejskie Centrum Bajki, 
domy kultury; 

• Umiejscowienie na terenie Powiatu 
Buskiego Wiślicy - kolebki polskiej 
państwowości, a także Nowego 
Korczyna – ważnego ośrodka władzy 

• Brak rozpoznania aktualnych potrzeb  
w zakresie kultury, sportu i turystyki 
mieszkańców Powiatu i potencjalnych 
turystów;   

• Istniejące bezrobocie, duży odsetek 
osób długotrwale pozostających bez 
pracy, osób młodych oraz osób z niskim 
poziomem wykształcenia – co wpływa 
na niskie potrzeby kulturalno – 
sportowe; 

• Brak wsparcia finansowego ze strony 
państwa w zakresie kultury, sportu  
i turystyki; 

• Brak na terenie Powiatu Buskiego 
estrad o odpowiednich standardach; 

• Niski poziom zaangażowania  
społeczności lokalnej w rozwój 
turystyki; 

• Niska świadomość społeczna dotycząca 
zasobów dziedzictwa kultury 
materialnej i niematerialnej; 

• Niewystarczająca promocja i marketing 
regionalnego produktu turystycznego, 
brak zintegrowanego systemu promocji 
i informacji turystycznej; 

• Zły stan zachowania obiektów 
zabytkowych, zwłaszcza o charakterze 
niesakralnym; 
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państwowej w epoce jagiellońskiej;  
• Wyznaczone na terenie Powiatu 

Buskiego szlaki: tematyczne, 
historyczne, europejski oraz pątniczy,  
a także trasy i ścieżki piesze, rowerowe 
i konne; 

• Bliskość atrakcyjnych miejscowości  
i miejsc turystycznych, takich jak np. 
Kraków, Kurozwęki, Sandomierz; 

• Bogata oferta imprez sportowych 
i kulturalnych, w tym międzynaro-
dowych festiwali muzycznych; 

• Znaczna aktywność funkcjonujących 
organizacji pozarządowych oraz grup 
folklorystycznych w obszarze kultury, 
turystyki i wypoczynku; 

SZANSE ZAGROŻENIA 

• Możliwość rozwoju działalności 
gospodarczej i branży turystycznej  
w oparciu o fundusze strukturalne; 

• Stała poprawa i rozwój infrastruktury 
drogowej, rekreacyjno – sportowej, 
telekomunikacyjnej, teleinformatycznej 
oraz turystycznej; 

• Upowszechnienie różnych form 
działalności turystycznej, kulturalnej  
i sportowej wśród dzieci i młodzieży 
sprzyjające rozwojowi aktywności 
środowiskowej na poziomie 
międzyszkolnym; 

• Rozwój inicjatyw społecznych różnych 
środowisk, a także stałe podnoszenie 
świadomości społecznej dotyczącej 
możliwości pozyskiwania środków 
finansowych na działalność non profit; 

• Zmiana trendów i tendencji w turystyce 
światowej na rzecz wypoczynku  
w miejscach mniej zaludnionych,  
w bezpośrednim kontakcie z przyrodą  
i lokalną kulturą; 

•  Rosnąca aktywność turystyczna, 
możliwość rozwoju Powiatu Buskiego 
jako bazy dla turystyki weekendowej; 

• Kreowanie atrakcyjnych produktów 
turystycznych; 

• Silna konkurencja ze strony bardziej 
znanych w Polsce i województwie 
Świętokrzyskim regionów 
turystycznych; 

• Brak jednolitego systemu informacji  
i promocji walorów turystycznych 
Powiatu; 

• Brak gotowości społecznej do zmian;  
• Dynamiczna migracja młodych ludzi 

w wieku produkcyjnym z obszaru 
Powiatu Buskiego; 

• Postępujące ubożenie mieszkańców, 
zwłaszcza na terenach wiejskich; 

• Malejąca partycypacja państwa 
w kosztach rozwoju i poprawy 
ośrodków kultury i sportu; 

• Głębokie wieloaspektowe problemy 
bezrobocia;  

• Groźba zahamowania rozwoju 
kulturowego społeczeństwa regionu 
związana z występującym kryzysem 
gospodarczym; 

• Systematyczne ograniczanie nakładów 
na kulturę, sport i turystykę; 

• Niewystarczające środki finansowe na 
ochronę dóbr kultury materialnej, 
krajobrazu kulturowego i zabytkowej 
architektury na terenie Powiatu 
Buskiego; 

BEZROBOCIE 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
• Dobre warunki przyrodniczo - 

krajobrazowe Powiatu Buskiego: region 
uzdrowiskowy, atrakcyjny turystycznie; 

• Korzystny bilans demograficzny  

• Nierównomierny poziom rozwoju 
Powiatu Buskiego, marginalizacja 
niektórych obszarów; 

• Wysoki poziom bezrobocia ludzi 
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w Powiecie Buskim; 
• Dobrze wykształcone i przygotowane 

kadry pracowników; 
• Relatywnie niska stopa bezrobocia; 
• Dynamiczny rozwój sektora prywatnej 

przedsiębiorczości (usługi, handel); 
• Możliwość lokalizacji nowych 

podmiotów usługowych i handlowych 
na terenie Powiatu Buskiego; 

• Korzystne warunki do rozwoju usług 
leczniczo – rehabilitacyjnych; 

młodych w Powiecie Buskim; 
• Występujące zjawisko długotrwałego 

bezrobocia dotykające znacznej grupy 
bezrobotnych; 

• Występujące ukryte bezrobocie na wsi; 
• Niski poziom wykształcenia dotyczący 

dużej ilości bezrobotnych; 
• Niewłaściwa struktura bazy turystycznej, 

szczególnie poza centrami 
turystycznymi, niski standard usług 
turystycznych; 

• Niezadowalający stan techniczny 
infrastruktury technicznej i zaplecza 
logistycznego; 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

• Dostępność środków pomocowych  
       z budżetu Unii Europejskiej; 
• Rozwój kierunków kształcenia 

zgodnych z potrzebami rynku pracy;  
• Rozwój lecznictwa uzdrowiskowego 
       w oparciu o występujące w regionie    

wody lecznicze; 
• Budowa systemu wsparcia dla małych 
       i średnich przedsiębiorstw; 
• Rozwój alternatywnych pozarolniczych 

źródeł utrzymania mieszkańców wsi               
(w tym agroturystyki, ekoturystyki); 

• Rozwój różnorodnych form turystyki  
w oparciu o czyste i różnorodne 
środowisko przyrodnicze i kulturowe; 

• Stworzenie kompleksowego, 
zintegrowanego systemu transportu 
(drogowego i kolejowego) owocującego 
poprawą środowiska naturalnego; 

• Pogłębiająca się marginalizacja 
gospodarcza i społeczna niektórych 
obszarów Powiatu Buskiego, 
pojawienie się strukturalnego 
bezrobocia i nędzy;  

• Niekorzystne uwarunkowania 
(makroekonomiczne) egzystencji 
ludności Powiatu Buskiego,  
prowadzące do  zaniku społecznej 
aktywności, upadku gospodarczego                           
i depopulacji; 

• Niebezpieczeństwo pogorszenia się 
sytuacji demograficznej, emigracja 
zarobkowa młodzieży do pracy poza 
granice Powiatu Buskiego; 

• Rosnące zagrożenie wynikające  
z patologii społecznych spowodowa-
nych bezrobociem (alkoholizm, 
narkomania i in.), szczególnie wśród 
ludzi młodych;  

• Niewystarczający poziom absorpcji 
kapitału sprzyjającego rozwojowi 
przedsiębiorczości, w tym 
zagranicznego (z budżetu Unii 
Europejskiej i innych); 

OPIEKA SPOŁECZNA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
• Funkcjonowanie Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie na szczeblu 
samorządu powiatowego; 

• Funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo 
– Wychowawczych; 

• Funkcjonowanie Domów Pomocy 
Społecznej; 

• Działalność w Domach Pomocy 
Społecznej zespołów terapeutyczno – 

• Istniejące bezrobocie i zjawisko 
wykluczenia społecznego; 

• Istniejąca migracja zarobkowa; 
• Postępujące zjawisko starzenia się 

społeczeństwa; 
• Niedostateczna systemowa opieka nad 

ludźmi starymi; 
• Niewystarczające środki finansowe na 

zadania w  zakresie opieki społecznej; 
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opiekuńczych; 
• Stała współpraca Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie z Domami 
Pomocy Społecznej; 

• Zwiększająca się liczba rodzin 
zastępczych w Powiecie Buskim; 

• Koncentracja na potrzebach osób 
niepełnosprawnych; 

• Funkcjonowanie poradnictwa 
specjalistycznego; 

• Rozwinięte usługi opiekuńcze  
w gminach Powiatu Buskiego; 

• Systematyczna analiza sytuacji 
w rodzinach zastępczych; 

• Systematyczna prowadzenie szkoleń dla 
rodzin zastępczych i kandydatów na 
rodziny zastępcze;  

• Funkcjonowanie zakładu pracy 
chronionej w Powiecie Buskim; 

• Funkcjonowanie dwóch Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Powiecie Buskim; 

• Stała współpraca Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie  
z organizacjami pozarządowymi; 

• Promocja idei rodzin zastępczych; 
• Likwidacja barier architektonicznych; 
• Wykwalifikowana kadra systemu 

pomocy społecznej; 
• Funkcjonowanie Zespołu Interwencji 

Kryzysowej; 
• Funkcjonowanie Zespołu ds. Osób 

Niepełnosprawnych; 
• Funkcjonowanie Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej; 
• Funkcjonowanie Klubu Integracji 

Społecznej; 
• Funkcjonowanie Powiatowej 

Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych; 

• Brak dostatecznego poziomu usług 
opiekuńczych na terenach niektórych 
gmin; 

• Występujące zjawisko rozpadu rodzin 
spowodowanego migracją zarobkową, 
długotrwałym bezrobociem oraz 
patologiami; 

• Niedostateczna systemowa opieka nad 
osobami niepełnosprawnymi; 

• Niedostateczna aktywność osób 
niepełnosprawnych na rynku pracy; 

• Niewystarczająca – w stosunku do 
potrzeb - ilość kandydatów do pełnienia 
funkcji rodzin zastępczych; 

• Brak pełnego rozeznania liczby osób 
niepełnosprawnych; 

• Niska świadomość znacznej części 
rodziców w zakresie kształcenia swoich 
dzieci; 

• Niewystarczająca – w stosunku do 
potrzeb - liczba miejsc w Placówkach 
Opiekuńczo - Wychowawczych oraz 
Domach Pomocy Społecznej;  

• Brak na terenie Powiatu Buskiego 
Domu Pomocy Społecznej dla 
mężczyzn psychicznie chorych  
i niepełnosprawnych intelektualnie; 

• Występujące zjawisko braku zaradności 
u niektórych osób niepełnosprawnych  
w zakresie korzystania z przysługu-
jących im praw; 

SZANSE ZAGROŻENIA 

• Rosnąca w społeczeństwie świadomość 
zagrożeń społecznych; 

• Wykwalifikowana kadra systemu 
społecznego; 

• Aktywna realizacja polityki 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 
oparciu o środki PFRON; 

• Aktywne wykorzystanie szans 
wynikających z możliwości wsparcia 
aktywności społecznej z wykorzys-
taniem środków pomocowych PFRON; 

• Systematyczna likwidacja barier 

• Znaczna skala bezrobocia w regionie; 
• Istniejące zagrożenie wzrostem liczby 

osób uzależnionych; 
• Występujące zjawisko zarobkowej 

emigracji ludności; 
• Istniejące bariery ograniczające 

podejmowanie pracy: wiek, słaba oferta 
zatrudnienia; 

• Występowanie postępującej degradacja 
wartości rodziny; 

• Zagrożenia demograficzne związane  
z małym przyrostem naturalnym  
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architektonicznych; 
• Rozwój bazy agroturystycznej, 

uzdrowiskowej; 
• Systematyczne podnoszenie standardów 

w zakresie pomocy społecznej; 
• Stała realizacja programów 

powiatowych w zakresie pomocy 
społecznej; 

• Aktywne działania instytucji 
społecznych oraz samorządu lokalnego 
w zakresie pomocy społecznej; 

• Stała współpraca między jednostkami 
samorządowymi i organizacjami poza-
rządowymi; 

• Stałe szkolenia i doskonalenie 
zawodowe kadry pomocy społecznej; 

• Sukcesywne tworzenie nowych miejsc 
pracy z uwzględnieniem osób niepełno-
sprawnych; 

• Stała realizacja projektów finansowa-
nych z budżetu Unii Europejskiej 
(systemowych i konkursowych). 

i starzeniem się społeczeństwa; 
• Ograniczona liczba miejsc pracy dla 

osób niepełnosprawnych; 
• Niski wskaźnik urodzeń mający wpływ 

np. na funkcjonowanie szkół; 
• Występujące zjawisko starzenie się 

społeczeństwa; 
• Występujące zjawisko wzrostu 

przestępczości; 
• Niedofinansowanie oraz przeciążenie 

pracowników socjalnych ilością zadań;  
• Niski standard zawodu pracownika 

socjalnego; 
• Negatywne postawy wynikające  

z zaniku wzorców wychowawczych; 

 
 
ZESPÓŁ DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I ZARZ ĄDZANIA KRYZYSOWEGO: 

 

PAŃSTWOWA POWIATOWA STRA Ż POŻARNA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• Sprawnie funkcjonujący system KSRG, 
którego trzonem jest PSP; 

• Optymalna sieć jednostek ochrony 
przeciwpożarowej głównie tych 
włączonych do KSRG; 

• Wysoka mobilność KSGR i zdolność 
do szybkiego reagowania sił i środków 
na terenie powiatu oraz możliwość 
szybkiego wsparcia z poziomu 
wojewódzkiego (siły i środki 
ościennych powiatów) oraz odwody 
operacyjne; 

• Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP 
oraz jednostki OSP wchodzące w skład 
KSRG są wyposażone w coraz 
nowocześniejszy sprzęt, pojazdy 
pożarnicze; 

• Funkcjonujący system kształcenia 
i doskonalenia zawodowego kadry – 
wyszkolenie ogólne i specjalistyczne; 

• Wysoka gotowość funkcjonariuszy do 
podnoszenia poziomu wykształcenia 
ogólnego i kwalifikacji zawodowych; 

• Niedostateczna liczba ratowników, 
niedobór sprzętu i systemów 
powiadamiania w niektórych 
jednostkach OSP; 

• Wysokie koszty utrzymania systemu; 
• Braki w wyszkoleniu strażaków 

jednostek OSP. Zmniejszenie się 
zainteresowania pracą społeczną na 
rzecz OSP ze względu na m.in. rygor 
pracy, brak zainteresowania  
i motywacji; 

• Duże koszty utrzymania, eksploatacji 
sprzętu i pojazdów. Braki w wyposa-
żeniu w sprzęt głównie do działań 
specjalistycznych jednostek OSP. Brak 
samochodu ratowniczo- gaśniczego 4x4 
w miejscowej JRG, co utrudnia 
prowadzenie działań w terenach trudno 
dostępnych np. lasach; 

• Brak zaplecza do ćwiczeń 
praktycznych; 

• Brak systemu szkolenia w zakresie 
pracy dyżurnych SKKP; 
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• Systematyczne prowadzenie czynności 
kontrolno – rozpoznawczych  
w poszczególnych grupach obiektów ze 
szczególnym uwzględnieniem 
obiektów, które potencjalnie stwarzają 
szczególne zagrożenie. Stały 
monitoring obiektów strategicznych dla 
funkcjonowania powiatu; 

• Stabilność zatrudnienia w PSP; 
• Duże zaufanie społeczne i wysoki 

prestiż zawodu strażaka; 
• Nowoczesna baza lokalowa; 
• Bardzo dobra współpraca z samorzą-

dem lokalnym w zakresie szeroko 
pojętego ratownictwa;  

• Nieoptymalne zasoby kadrowe  
w Wydziale Operacyjno-Kontrolno-
Rozpoznawczym KP PSP na potrzeby 
prowadzonej działalności; 

• Duża ilość nałożonych zadań  
w stosunku do posiadanego stanu 
osobowego; 

• Młoda kadra, potencjalne zmiany 
systemu emerytalnego PSP i związku 
z tym możliwość odejść 
doświadczonych funkcjonariuszy; 

• Duże koszty związane z utrzymaniem 
obiektu;  

SZANSE ZAGROŻENIA 

• Rosnąca ranga problematyki 
bezpieczeństwa w aspekcie 
zrównoważonego rozwoju społeczno- 
gospodarczego; 

• Aktywne włączenie się administracji 
samorządowej oraz wszelkich pod-
miotów do rozwiązywania problemów 
związanych z ratownictwem; 

• Środki z funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej i innych funduszy 
pomocowych; 

• Wzrost gospodarczy państwa, regionu 
i powiatu; 

• Pozyskiwanie na rzecz PSP większej 
liczby etatów. 

• Stale rosnąca liczba obiektów 
przewidzianych do kontroli. Brak 
odpowiedniej obsady etatowej  
w zakresie realizacji zadań kontrolnych; 

• Ograniczenie kosztów utrzymania  
i konserwacji instalacji, zabezpieczeń 
ppoż.; 

• Niewystarczające środki finansowe na 
realizację zadań ustawowych; 

• Załamanie budżetu Państwa. Mniejsze 
wpływy do budżetu samorządów; 

• Odpływ doświadczonej kadry  
w związku z ewentualnymi zmianami 
przepisów emerytalnych. 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• Potencjał osobowy i techniczny  
w zakresie skutecznego zwalczania 
przestępczości; 

• Realizacja zadań poprzez profesjona-
lizację pracy policjantów na wszystkich 
odcinkach; 

• Represyjność wobec szczególnie 
uciążliwych społecznie przestępstw 
i wykroczeń; 

• Działalność profilaktyczna; 
• Duże zainteresowanie służbą w Policji; 
• Coraz lepiej wykształceni policjanci; 
• Dyspozycyjność i zdolność reagowania 

na sytuacje kryzysowe, mobilność  
i związana z tym możliwość szybkiego 
podjęcia interwencji; 

• Wykorzystywanie nowoczesnych metod 

• Duża ilość policjantów z małym 
doświadczeniem zawodowym; 

• Zmieniające się często przepisy karne, 
resortowe powodujące obciążenie 
biurokracją; 

• Starzejący się sprzęt transportowy; 
• Braki w wyposażeniu technicznym; 
• Niewystarczające środki finansowe na 

realizację niektórych zadań (np. 
profilaktyka); 

• Rotacja doświadczonych policjantów; 
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i środków technicznych  
w służbie Policji; 

• Zmiana struktur organizacyjnych, ich 
ewolucja dostosowana do rozwoju 
zagrożeń i przestępczości; 

• Ogólnopolskie badania społeczne 
umożliwiające poznanie oczekiwań 
obywateli; 

• Bardzo dobry czas reakcji na zdarzenie; 
• Zmniejszający się poziom zagrożeń od 

2006 roku – spadek o około 27%  

SZANSE ZAGROŻENIA 

• Poprzez realizowanie debat 
społecznych, możliwość spełnienia 
oczekiwań obywateli mając na 
względzie wspólne dobro jakim jest 
bezpieczeństwo i porządek publiczny; 

• Zaangażowanie lokalnych społeczności 
na rzecz bezpieczeństwa; 

• Współpraca z placówkami 
oświatowymi pozwalająca zapobiegać 
czynom zabronionym i nieszczęściom 
poprzez dotarcie do świadomości 
młodych ludzi oraz pedagogizacja 
rodziców; 

• Zwiększenie efektywności w przed-
miocie pomocy ofiarom przemocy 
domowej poprzez uczestnictwo  
w grupach roboczych i zespołach 
interdyscyplinarnych; 

• Wzrost zainteresowania osób 
pragnących wypoczywać w powiecie 
buskim, gdzie jednym z czynników 
zachęcających jest mały wskaźnik 
przestępstw; 

• Słaba kondycja finansów publicznych; 
• Nakładanie kolejnych zadań na Policję, 

bez przydzielania stosownych sił  
i środków; 

• Przekłamywanie medialnego obrazu 
formacji kształtowane przez 
nieprofesjonalne dziennikarstwo; 

• Brak środków na modernizację policji 
(wymiana sprzętu teleinformatycznego, 
taboru samochodowego); 

• Obawa środowiska przed kolejnymi 
zmianami systemu emerytalnego  
i uprawnień okołoemerytalnych  
11-2020, mogące powodować odpływ 
doświadczonych pracowników; 

• Brak wsparcia Policji ze strony 
samorządów, których budżety ulegają 
zmniejszeniu przy wzroście realizacji 
zadań; 

• Bezrobocie, które może prowadzić do 
wzrostu przestępczości; 

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• Wykwalifikowana kadra medyczna; 
• Stabilna sytuacja finansowa; 
• Współpraca naukowo – badawcza  

z Uniwersytetem Jagiellońskim; 
• Współpraca na rzecz poprawy polityki 

zdrowotnej w Wyższą Szkołą Ekonomii 
i Prawa w Kielcach; 

•  Własne laboratorium; 
• Jedyny szpital w powiecie; 
• Wdrożony zintegrowany system 

informatyczny; 
• Jedyna w powiecie Stacja Dializ; 
• Modernizacja Oddziału Anestezjologii  

• Częściowo wyeksploatowany sprzęt  
i aparatura medyczna. 

• Braki w specjalistycznej kadrze 
medycznej; 

• Problemy z wewnętrznym przepływem 
informacji; 

• Wymagająca modernizacji wewnętrzna 
sieć wodnokanalizacyjna; 

• Niskie wynagrodzenie skłaniające do 
migracji personelu; 

• Część budynków, oddziałów 
wymagających remontów; 

• Certyfikaty ISO; 
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i Intensywnej Terapii, Izby Przyjęć; 
• Zmniejszenie zapotrzebowania na 

energię cieplną poprzez 
termomodernizację szpitala; 

• Pozycja Lider Regionu w roku 2012; 
• Własne ujęcie wody; 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

• Możliwość poszerzenia zakresu usług 
medycznych; 

• Pojawienie się nowych grup pacjentów 
(wznowienie działalności Oddziału 
Geriatrycznego); 

• Poprawa jakości świadczeń w ramach 
funduszy unijnych; 

• Uregulowanie rozliczeń z NFZ z tytułu 
tzw. nad wykonań; 

• Poprawa wynagrodzeń w celu 
zatrzymania odpływu kadry; 

• Możliwość świadczenia usług 
medycznych dla pacjentów 
przebywających na kuracji; 

• Wzrost poziomu aktywnej promocji 
zdrowia wśród mieszkańców; 

 

• Monopolistyczna pozycja NFZ; 
• Niejasne przepisy dotyczące ochrony 

zdrowia; 
• Bliska lokalizacja dwóch szpitali 

(Pińczów, Chmielnik) o podobnych 
profilach leczenia; 

• Niedostateczna współpraca Pogotowia 
Ratunkowego ze Szpitalem; 

• Częste zmiany przepisów prawnych 
dotyczących Ochrony Zdrowia; 

• Niedobory kadrowe w niektórych 
grupach zawodowych i specjalnościach 
medycznych (Geriatrzy); 

• Wysokie, stale rosnące koszty 
remontów; 

• Wzrastające ceny sprzętu medycznego 
i koszty eksploatacji; 

• Spadek zaufania pacjentów do kadry 
medycznej; 

• Niska wycena procedur medycznych 
przez NFZ; 

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• Stabilna dobrze wykwalifikowana 
kadra; 

• Dobra baza lokalowa; 
• Dobra współpraca gmin powiatu 

buskiego; 
• Własna ekipa dezynfekcyjna; 

• Niewystarczające środki na inwestycje; 
• Niedostateczna ilość pracowników 

merytorycznych; 

SZANSE ZAGROŻENIA 

• Uproszczenie procedur prawnych; • Obrót zwierzętami poza kontrolą 
Inspekcji Weterynaryjnej; 
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WIZJA, MISJA, CELE STRATEGICZNE i CELE OPERACYJNE   
 
WIZJA STRATEGII:  PPOOWWII AATT  BBUUSSKK II   BBOOGGAATTYY  WW  SSMM AAKK II ::   NNAATTUURRYY,,  KK UULL TTUURRYY,,  

TTRRAACCYYCCJJII   II   NNOOWWOOCCZZEESSNNOOŚŚCCII  
 
MISJA STRATEGII:  UUZZDDRROOWWII SSKK OOWWYY,,  EEKK OOLL OOGGII CCZZNNYY PPOOWWII AATT  BBUUSSKK II   BBOOGGAATTYY  WW  

DDZZII EEDDZZII CCTTWWOO  KK UULL TTUURROOWWEE,,  DDAAJJĄĄCCYY  ZZDDRROOWWII EE,,  SSII EELL SSKK II   
OODDPPOOCCZZYYNNEEKK ,,  ZZDDRROOWWĄĄ  ŻŻYYWWNNOOŚŚĆĆ,,  OOTTWWAARRTTYY  NNAA  
II NNNNOOWWAACCYYJJNNOOŚŚĆĆ 

 
Cele strategiczne 
 
1. OPTYMALNE WYKORZYSTANIE WALORÓW UZDROWISKOWYCH  

I PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYCH ORAZ DÓBR KULTURY 
 

1.1. Koncentracja na tworzeniu warunków rozwoju turystyki, sportu i rekreacji 
• Wykorzystanie unikalnych walorów Ponidzia dla rozwoju turystyki uzdrowiskowej oraz podejmowanie 

i wspieranie działań mających na celu podnoszenie jakości usług uzdrowiskowych i turystycznych. 
• Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej, a szczególnie 

infrastruktury noclegowej, gastronomicznej i agroturystyki. 
• Wspieranie procesów powstawania lokalnych i regionalnych produktów turystycznych. 
• Podejmowanie działań mających na celu rozwój zintegrowanego systemu promocji i informacji 

turystycznej Powiatu Buskiego. 
• Wspieranie rozwoju infrastruktury rekreacyjnej sprzyjającej aktywności ruchowej oraz propagowaniu 

zdrowego stylu życia. 
• Wspieranie aktywności powiatowych i lokalnych organizacji pozarządowych pozyskujących fundusze 

ze źródeł krajowych i zagranicznych na realizację projektów inwestycyjnych i społecznych. 
• Wspieranie działań sprzyjających ożywieniu aktywności społeczności wiejskiej w zakresie rozwoju 

otoczenia wspierającego wypoczynek i aktywną turystykę wiejską. 
 
1.2. Koncentracja na ochronie i udostępnianiu dziedzictwa kulturowego 
• Aktywna ochrona dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego. 
• Wspieranie i podejmowanie działań mających na celu modernizację i rozbudowę obiektów z zakresu 

kultury.  
• Podejmowanie działań zwiększających rolę zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości. 
• Tworzenie nowych miejsc pracy związanych z ochroną i udostępnianiem dziedzictwa kulturowego. 

 
1.3. Zwiększenie dostępności oferty kulturalnej 
• Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w systemie 

organizacji działalności kulturalnej w instytucjach artystycznych i w systemie upowszechniania 
kultury. 

• Podejmowanie działań mających na celu poprawę dostępności mieszkańców do oferty kulturalnej 
Powiatu. 

• Wspieranie działań sprzyjających ożywieniu aktywności społeczności wiejskiej w zakresie 
kultywowania lokalnych tradycji ludowych. 

 
2. ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 
 

2.1. Wspieranie rozwoju instytucji wspomagających producentów rolnych (giełdy rolne, sortownie, 
chłodnie itp.) 

2.2. Wspieranie innowacyjnych technologii przy wykorzystaniu produktów rolnych (biomasa, 
biogazownie itp.) 

2.3. Upowszechnianie działań mających na celu zwiększenie produkcji żywności ekologicznej 
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2.4. Podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie 
2.5. Pomoc w powstawaniu grup producenckich 
2.6. Promocja Powiatu ukierunkowana na przyciąganie i lokowanie kapitału w strukturach rynku 

rolnego 
2.7. Wspieranie marketingu i dystrybucji produktów rolny ch na rynku krajowym oraz rynkach 

międzynarodowych 
• Upowszechnianie integrowanej (nastawionej na ograniczenie środków chemicznych)  ochrony 

roślin. 
• Wspieranie rozwoju integrowanej produkcji certyfikowanych produktów rolnych. 
• Upowszechnianie korzyści zdrowotnych i finansowych płynących  
      z rozwoju przetwórstwa tradycyjnego i sprzedaży bezpośredniej. 

2.8. Wspieranie rozwoju działalności okołorolniczej poprzez stwarzanie alternatywnych źródeł 
dochodów i zatrudnienia (agroturystyka itp.) 

 
3. WZROST INNOWACYJNO ŚCI POWIATU 

 
3.1. Wspieranie działalności gospodarczej opartej o lokalne zasoby naturalne (wody lecznicze, 

kopaliny, kruszywa naturalne, surowce ilaste, rzeki, stawy) 
• Promowanie innowacyjności wśród przedsiębiorców działających w regionie. 
• Wspomaganie instytucji okołobiznesowych poprzez łatwiejszy dostęp do nich i rozpowszechnianie ich 

działalności. 
• Promowanie, wspieranie i ogólne rozpowszechnianie wszelkich inicjatyw mających na celu wzrost 

przedsiębiorczości wśród mieszkańców powiatu. 
 
3.2. Poprawa infrastruktury regionalnej 
• Poprawa jakości infrastruktury drogowej (zwiększenie mobilności powiatu poprzez dalszą 

modernizację sieci dróg powiatowych). 
• Zwiększenie dostępności zewnętrznej powiatu poprzez transport kolejowy i rzeczny.  
• Usprawnienie wewnętrznych połączeń komunikacyjnych w regionie ze szczególnym uwzględnieniem 

miejscowości uzdrowiskowych. 
• Modernizacja budynków użyteczności publicznej. 
• Modelowanie ładu przestrzennego w zagospodarowaniu obszarów miejskich i wiejskich – poprawa 

wizerunku miast i wsi. 
 

     3.3. Zrównoważony rozwój 
• Wspieranie inicjatyw w zakresie budowy nowych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych (w tym 

przydomowych oczyszczalni ścieków) oraz telekomunikacyjnych . 
• Wspieranie budowy infrastruktury opartej na energii odnawialnej oraz budownictwa 

energooszczędnego (ogniwa fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, elektrownie wodne itp.). 
• Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie klęskom żywiołowym  oraz łagodzenie ich 

skutków (np. budowa zbiorników małej i dużej retencji, wsparcie systemu ratowniczego). 
• Rekultywacja terenów zdegradowanych (nadawanie im nowych funkcji, ochrona przed 

zanieczyszczeniami przemysłowymi). 
• Gospodarka odpadami oparta na segregacji, recyklingu i innych formach odzysku odpadów. 
• Wspieranie działań zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 
 
3.4. Gospodarka regionalna 
• Podejmowanie i wspieranie działań mających na celu pozyskiwanie kapitału inwestycyjnego. 
• Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez uzbrojenie terenów. 
• Stwarzanie warunków do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. 
• Wspieranie wszelkich działań podejmowanych przez organizacje działające na terenie Powiatu mające 

na celu promocję walorów turystycznych, krajobrazowych i kulturowych. 
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3.5. Wiedza – gospodarka oparta na wiedzy 
• Pogłębienie współpracy pomiędzy sektorem nauki, działalnością gospodarczą  

i samorządem terytorialnym (np. klaster). 
• Rozszerzanie dostępności do usług sektora B+R. 
• Dalszy rozwój teleinformatyczny w regionie. 

 
4. WŁA ŚCIWE WYKORZYSTANIE KAPITAŁU LUDZKIEGO 

 
4.1. Tworzenie warunków do dalszego rozwoju szkolnictwa w oparciu o istniejącą infrastruktur ę 

oraz aktualne i perspektywiczne prognozy demograficzne 
• Wspieranie działań szkół zmierzających do podwyższenia jakości kształcenia ogólnego i zawodowego 

przy współudziale finansowym środków unijnych. 
• Wspieranie działań szkół w zakresie tworzenia nowych kierunków kształcenia nastawionych na 

nowoczesne branże i technologie oraz lokalne atuty w korelacji z potrzebami rynku pracy. 
• Wspieranie działań szkół w zakresie włączania przedsiębiorstw w działania zmierzające do organizacji 

praktyk, staży i egzaminów zawodowych, a także w proces nauczania w oparciu o nowoczesne 
technologie. 

• Wspieranie działań szkół w zakresie rozwoju zainteresowań i umiejętności uczniów poprzez 
wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych. 

• Wspieranie szkolnictwa specjalnego zmierzające do wzbogacania oferty edukacyjnej dla osób 
niepełnosprawnych. 

• Zwiększenie dostępności do kształcenia uczniów i studentów uzdolnionych lub  znajdujących się  
w trudnej sytuacji materialnej poprzez pomoc stypendialną. 

• Wspieranie działań szkół zawodowych w zakresie zaspokajania potrzeb edukacyjnych osób dorosłych 
m.in. poprzez organizację kursów kwalifikacyjnych. 

• Inicjowanie i wspieranie programów dokształcania i przekwalifikowywania się osób dorosłych zgodnie 
z potrzebami rynku pracy. 

 
4.2. Wspieranie promocji zatrudnienia 
• Przygotowanie i realizacja projektów służących aktywizacji osób bezrobotnych. 
• Współpraca z partnerami zewnętrznymi działającymi na rzecz lokalnego rynku pracy. 
• Poszerzanie zakresu i doskonalenie jakości usług rynku pracy w powiecie, w tym pośrednictwa pracy, 

poradnictwa zawodowego oraz systemu informacji o lokalnym rynku pracy. 
• Wspieranie merytoryczne i finansowe rozwoju przedsiębiorczości, promowanie elastycznych form 

zatrudnienia, w tym samozatrudnienia. 
 
4.3. Wspieranie działań na rzecz polityki społecznej 
• Podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans i integracji społecznej poprzez wsparcie dla 

osób, które znajdują się w szczególnej sytuacji. 
• Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, przemocy w rodzinie 
      i patologiom. 
• Wprowadzanie zintegrowanego systemu wsparcia dzieci i rodzin. 
• Dalszy rozwój systemu aktywizacji, rehabilitacji oraz wsparcia osób niepełnosprawnych i starszych. 
• Podejmowanie działań prowadzących do powstawania mieszkalnictwa socjalnego i chronionego oraz 

miejsc opieki dla osób starszych (np. hospicja).  
• Propagowanie aktywności społecznej i obywatelskiej. 
 
4.4. Wspieranie działań na rzecz zwiększenia ochrony i promocji zdrowia 
• Poprawa jakości usług lecznictwa szpitalnego. 
• Wspieranie działań na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług medycznych. 
• Propagowanie zdrowego trybu życia – profilaktyka prozdrowotna. 
• Wdrażanie i realizacja programów i badań zdrowotnych. 
• Poprawa i rozwój standardów w zakresie opieki nad osobami wymagających szczególnej opieki. 
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5. WZROST EFEKTYWNO ŚCI ZARZ ĄDZANIA POWIATEM 
 

5.1. Tworzenie efektywnej (skutecznej) polityki rozwoju powiatu 
• Rozwój partnerstwa lokalnego i działalności w sektorze ekonomii społecznej. 
• Rozwój usług elektronicznych – e-administracja. 
• Podnoszenie standardów usług publicznych i komunikacyjnych. 
 
5.2. Wdrażanie przez samorząd lokalny dodatkowych narzędzi budowania lokalnego partnerstwa 

oraz zagadnień związanych z ożywieniem gospodarczym, pomocą zwalnianym i bezrobotnym 
oraz podnoszeniem konkurencyjności przedsiębiorstw 

•  Budowa partnerskich relacji pomiędzy mieszkańcami, samorządem, organizacjami i instytucjami. 
• Tworzenie struktur sprzyjających budowaniu lokalnego partnerstwa z wykorzystaniem 

dotychczasowych i nowych metod działania. 
• Włączenie lokalnych partnerów społecznych do aktywnego udziału w planowaniu i wdrażaniu 

inicjatyw rozwojowych. 
• Kontynuacja i nowe formy współpracy międzyregionalnej na płaszczyźnie  krajowej i zagranicznej. 
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UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2008 roku Rada Powiatu w Busku-Zdroju uchwałą Nr XVII/150/2008 przyjęła

Strategię Rozwoju Powiatu Buskiego. Był to dokument opracowany na okres programowania na lata

2007-2013 i lata późniejsze.

W związku z opracowaniem nowych dokumentów strategicznych: Strategia Europa 2020, Krajowa

Strategia Rozwoju Regionalnegodo roku 2020, a także Strategia Rozwoju WojewództwaŚwiętokrzyskiegodo

roku 2020, zaistniała potrzeba zaktualizowania obecnej Strategii Rozwoju Powiatu Buskiego.

Prace nad aktualizacją Strategii prowadzone były przez Komitet Sterujący (powołany Zarządzeniem

Nr 5/2013 Starosty Buskiego dnia 4 lutego 2013 r.), w którego skład weszli przedstawiciele władz

samorządowych powiatu, radni, a także przez Zespoły Zadaniowe (powołane Zarządzeniem Nr 6/2013

Starosty Buskiego dnia 4 lutego 2013 r.), w skład których weszli pracownicy samorządowi, dyrektorzy

jednostekorganizacyjnychpowiatu, służb, inspekcji i straży.

Dokument został skierowany do konsultacji społecznych, które odbyły się przy udziale reprezentantów

przedsiębiorców,otoczenia biznesu, lokalnych liderów organizacji pozarządowych, mieszkańcówpowiatu oraz

władz samorządowych.

W dniu 10 stycznia 2014 r. Komitet Sterujący przyjął projekt aktualizowanego dokumentu: „Strategia

Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2014-2020”, który uwzględnia zweryfikowane uwagi

i wnioski powstałe podczas prac Komitetu Sterującego, Zespołów Zadaniowych i w wyniku konsultacji

społecznych.

W związku z powyższym zasadne jest uchwalenie przez Radę Powiatu w Busku-Zdroju

podstawowegodokumentuprogramowegodla perspektywy programowania na lata 2014-2020.
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