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Wstęp 

Zarządzanie gminą wiąże się z podejmowaniem szeregu decyzji i działań ważnych dla 

lokalnej społeczności. Aby efektywnie zarządzać gminą potrzebny jest wieloletni plan, który 

będzie wskazywać kierunki rozwoju danej jednostki. Głównym celem tworzenia dokumentu 

strategicznego, jakim jest Strategia Rozwoju, jest zdiagnozowanie priorytetowych kierunków 

rozwoju zmierzających do rozwoju społeczno-gospodarczego. Strategia Rozwoju Gminy to 

długookresowy plan działania, określający strategiczne cele rozwoju Gminy  

i zawierający takie kierunki oraz działania priorytetowe, które są niezbędne do realizacji 

przyjętych założeń. 

Opracowanie Strategii Rozwoju pozwala na określenie najbardziej efektywnych 

działań, które będą mogły zapewnić dynamiczny rozwój obszaru nią objętego, głównie 

poprzez tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie 

inicjatyw społecznych oraz aktywizację społeczności lokalnej. Istotną cechą Strategii jest 

budowa wizerunku Gminy. Wizerunek jest bowiem swoistego rodzaju wizytówką jednostki 

oraz źródłem informacji dla podmiotów gospodarczych, inwestorów i społeczności lokalnej, 

na temat długoterminowych uwarunkowań rozwoju przyjętych przez Gminę. Sygnalizuje 

podmiotom zewnętrznym jakie Gmina posiada możliwości w zakresie rozwiązywania 

pojawiających się na jej obszarze problemów. Za sprawą dokumentu strategicznego dana 

jednostka terytorialna, posiada podstawę do tego w jaki sposób efektywnie wykorzystać 

własne zasoby. Do najważniejszych zasobów, ze strategicznego punktu widzenia mogących 

wpłynąć pozytywnie na rozwój, należy wyszczególnić zasoby finansowe, rzeczowe oraz 

społeczne. Tworząc dokumenty perspektywiczne należy określić również sposoby 

przeciwdziałania pojawiającym się zagrożeniom. 

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące kierunków rozwoju Gminy Łagów 

oraz działań związanych z ich realizacją na lata 2014-2024. Horyzont czasowy, który określa 

niniejsza Strategia, wiąże się perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 

Aby móc w pełni wykorzystać szanse, jakie dają środki unijne, należy jak najszybciej podjąć 

odpowiednie działania. W tym celu opracowano Strategię Rozwoju, jako podstawowy 

dokument, który zawiera priorytetowe kierunki rozwoju gminy i obejmuje w całości przyszły 

okres programowania unijnego. 
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I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA 

I.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju 

Niniejszy dokument „Projekt Strategii Rozwoju Gminy Łagów” stanowi odpowiedź 

samorządu gminnego na zmiany społeczno-gospodarcze wymagające nowego spojrzenia na 

posiadane aspiracje, zasoby i perspektywy rozwoju Gminy.  

W Strategii zaprezentowana została Wizja Gminy 2024, Misja oraz Cele główne  

i szczegółowe przewidziane do realizacji w trakcie okresu jej obowiązywania. Wyróżnione 

zostały działania priorytetowe, które należy podjąć, aby osiągnąć wyznaczone cele. Strategia 

Gminy Łagów jest dokumentem otwartym, co oznacza, iż w miarę upływu czasu oraz 

podejmowanych działań w niej zawartych, możliwa będzie jej aktualizacja, w tym również 

kreowanie nowych działań oraz korekta tych, które zostały sformułowane na etapie jej 

tworzenia – w taki sposób aby jak najlepiej dostosować ją do zmieniającego się otoczenia. 

I.1.1. Proces konstruowania dokumentu strategii 

Proces prac nad Strategią był okazją do dialogu przedstawicieli różnych środowisk 

nad stanem obecnym, ale przede wszystkim nad przyszłością Gminy Łagów. Dzięki 

prowadzonym dyskusjom uzyskano odpowiedzi na podstawowe pytanie dotyczące przyszłego 

rozwoju gminy (dokąd zmierzamy? co chcemy oraz w jaki sposób chcemy to osiągnąć?), co 

dało możliwość skonstruowania dokumentu, który w swoim założeniu ma służyć całej 

społeczności Gminy Łagów. 

Proces prac związanych z przygotowaniem, opracowaniem i wdrożeniem Strategii 

Rozwoju rozpoczęto w czerwcu i zakończono w październiku 2014 roku. Prace nad strategią 

były koordynowane przez Zespół ds. Strategii powołany 26.06.2014 r. przez Wójta Gminy 

Łagów. W skład Zespołu weszło 32 członków. Prace nad strategią zainaugurowano 

konferencją, w której wzięli udział przedstawiciele Rady Gminy oraz Urzędu Gminy, 

przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy. 

Prace nad dokumentem Strategii opierały się na wykorzystaniu szeregu wzajemnie 

uzupełniających się metod prac analitycznych i partycypacyjnych, spośród których wymienić 

należy:  

 analizę danych zastanych,  

 badania społeczne wśród mieszkańców Gminy, 

 analizy strategiczne,  

 spotkania warsztatowe Zespołu ds. Strategii Rozwoju,  
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 spotkania warsztatowe z przedstawicielami instytucji oraz przedsiębiorstwami z branży 

turystycznej, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi oraz młodzieżą 

mieszkającą na terenie gminy. 

Strategia powstała w oparciu o dokument „Diagnoza Strategiczna na potrzeby 

opracowania Strategii Rozwoju Gminy Łagów na lata 2014-2024”, w którym przedstawiono 

sytuację społeczno-gospodarczą gminy, a także na podstawie wniosków zgłoszonych podczas 

konsultacji społecznych i warsztatów z różnymi podmiotami środowiska lokalnego.  

Po zebraniu i przeanalizowaniu wszystkich danych opracowano Projekt Strategii, który został 

udostępniony wszystkim zainteresowanym za pośrednictwem strony internetowej Urzędu 

Gminy.  

Do głównych materiałów źródłowych, stanowiących materiał analityczny i podstawę 

do opracowania Strategii, wraz z Załącznikami należą: 

 dane Głównego Urzędu Statystycznego, 

 wnioski z ankiet przeprowadzonych podczas wywiadów grupowych oraz uzyskanych 

drogą elektroniczną na skrzynkę mailową Urzędu Gminy, 

 wnioski zebrane na podstawie dostarczonych przez różne podmioty fiszek 

projektowych, 

 wnioski zgłaszane podczas wywiadów grupowych, 

 dane Urzędu Gminy. 

I.1.2 Struktura dokumentu 

Strategia Rozwoju Gminy Łagów na lata 2014-2024 składa się z trzech zasadniczych 

części odpowiadających logice procesu strategicznego: pierwsza jest częścią wprowadzającą, 

druga częścią programująco-strategiczną, zaś trzecia – wdrożeniową.  

Główne przesłanki procesu powstawania Strategii ujęto w części pierwszej: przebieg 

procesu tworzenia strategii, wykorzystane metody oraz powody, które skutkowały podjęciem 

decyzji o przystąpieniu do prac.  

W drugiej części, najważniejszej z punktu planowania strategicznego, wskazano 

problemy oraz kierunki ich rozwiązania. Przedstawione zostały cele szczegółowe i działania 

priorytetowe odpowiadające przyjętej misji rozwoju gminy. 
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Zwieńczeniem dokumentu jest część trzecia, w której zostało ujęte wdrażanie  

i monitorowanie Strategii wraz z zestawieniem wskaźników służących do oceny strategii, 

procedur i odpowiedzialności.  

I.2. Raport diagnostyczny o stanie społeczno-gospodarczym. Wnioski  

z analizy sytuacji społeczno-gospodarczej 

Szczegółowa diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Łagów została 

przedstawiona w dokumencie „Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii 

Gminy Łagów na lata 2014-2024”. W diagnozie przedstawiono uwarunkowania społeczne, 

gospodarcze, przestrzenne, środowiskowe i kulturowe. Porównano wybrane dziedziny 

rozwoju do średniej krajowej, wojewódzkiej oraz do wybranych jednostek samorządu 

terytorialnego z obszaru województwa świętokrzyskiego. Przedstawiono wnioski  

z wybranych dziedzin społecznych i gospodarczych.   

I.2.1 Uwarunkowania przestrzenno-środowiskowe  

Gmina zajmuje powierzchnię 113km2, na 1 km2 mieszkają 62 osoby1. Gmina Łagów 

graniczy z 7 gminami województwa świętokrzyskiego, a w jej skład wchodzi 19 sołectw. 

Gmina posiada dogodne położenie komunikacyjne, przez jej teren przebiega droga krajowa 

74 oraz droga wojewódzka 756.  

Krajobraz Łagowa to typowy krajobraz wiejski z luźną zabudową, gdzie większość 

terenu stanowią użytki rolne, łąki i lasy. Ogromny wpływ na kształtowanie krajobrazu gminy 

ma rzeźbotwórczy charakter rzeki Łagowicy wraz z jej dopływami, która przy okazji stanowi 

ważny korytarz ekologiczny w skali regionalnej. Gmina Łagów posiada bogate walory 

przyrodnicze. Fragment północnej części granicy terytorium gminy Łagów graniczy 

ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym. W obszarze gminy ponadto ok. 97 % powierzchni 

znajduje się w obszarze chronionym prawnie. Wśród najbardziej obszernych i cennych form 

ochrony przyrody na terenie gminy należy wymienić otulinę Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego, dwa parki krajobrazowe: Cisowsko – Orłowiński i Jeleniowski, dwa obszary 

znajdujące się w sieci Natura 2000, a także cztery Obszary Chronionego Krajobrazu. Ponadto 

sieć ochrony stanowią różnego rodzaju pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły 

Przyrodniczo-Krajobrazowe. 

                                                 
1 Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny 
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I.2.2 Uwarunkowania społeczno-gospodarcze 

Od roku 2010 następuje spadek liczby ludności, który wynika z migracji mieszkańców 

gminy, saldo migracji od roku 2007 jest ujemne, w 2013 roku wynosiło -4,6. Na spadek 

ludności składa się m.in. ujemny przyrost naturalny, w 2013 roku wynosił on -1,7 i ma nadal 

tendencje spadkową. Malejącą liczbę ludności obrazuje również liczba uczniów w szkołach 

podstawowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, która niezmiennie od 2008 roku ulega 

spadkowi. W Łagowie odnotowuje się spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym, 

wynika to ze spadku liczby urodzeń oraz z ujemnego salda migracji. W 2013 roku 62,1% 

dzieci w wieku 3-5 lat było objęte opieką przedszkolną, gdzie w tym samym roku średnio  

w województwie taką opieką objętych było 71%, dzieci, a w Polsce średnio 74,1%.  

Na terenie gminy w 2013 roku nie działała żadna fundacja, funkcjonowało  

19 stowarzyszeń i organizacji społecznych. Liczba organizacji pozarządowych nie przekłada 

się jednak na ich aktywność, w dalszym ciągu odczuwalny jest brak zaangażowania w życie 

społeczne, a organizacje działają lokalnie na obszarze sołectwa, a nie gminy.  

Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na  

10 tys. mieszkańców jest dużo niższa od średniej dla województwa świętokrzyskiego i prawie 

dwukrotnie niższa od średniej dla Polski. Spadek odnotowano w 2013 roku w liczbie 

przedsiębiorstw nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców. Mała ilość zakładów pracy wpływa przede wszystkim na rosnące bezrobocie  

w grupie osób w wieku produkcyjnym. Bezrobocie jest między innymi powodem migracji 

ludzi młodych z terenu gminy.  

Dochody ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca rosną, podobnie zachowują 

się wydatki. Najważniejszym wskaźnikiem obrazującym rozwój jest ilość dochodów 

własnych w dochodach ogółem. Łagów w zestawieniu z Polską i województwem 

świętokrzyskim wypada słabo, dochody własne stanowią bowiem tylko 32,07% dochodów 

ogółem, co świadczy o małej samodzielności finansowej gminy w zakresie wydatkowania 

środków finansowych. Niska wartość wskaźnika oznacza małe  możliwości finansowe. 

I.3 Wnioski z przeprowadzonych badań ankietowych i konsultacji społecznych. 

W trakcie opracowywania dokumentu przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. 

Zorganizowano warsztaty z przedstawicielami różnych grup społecznych: przedsiębiorcami  

(w tym z branży turystycznej), przedstawicielami organizacji pozarządowych, samorządu oraz  

z młodzieżą. Organizowane były spotkania Zespołu ds. Strategii Rozwoju, w trakcie których 
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opracowana została wizja, misja i cele strategiczne. W trakcie procesu konsultacji 

społecznych zebrane zostały fiszki projektowe z zaproponowanymi przez przedstawicieli 

różnych środowisk zadaniami do realizacji. Zespół strategiczny na podstawie zebranych 

materiałów oraz własnych pomysłów wybrał zadania, które zostały wskazane w niniejszym 

dokumencie.  

Na etapie konsultacji społecznych przeprowadzone zostały badania ankietowe drogą 

telefoniczną, w trakcie warsztatów grupowych, oraz zebranych drogą mailową na podstawie 

ankiet umieszczonych na stronie internetowej gminy Łagów.  

Mieszkańcy gminy odpowiadali na pytania o dalszy kierunek rozwoju gminy,  

problemy jakie dostrzegają w swoim otoczeniu oraz przedsięwzięcia konieczne do realizacji 

na jej terenie.  

Głównym problemem, na jaki wskazywali mieszkańcy, jest brak pracy, co skutkuje 

migracją ludzi młodych z terenu gminy. Kolejną ważną sprawą (z punktu widzenia 

ankietowanych) jest brak miejsc spotkań dla dzieci i młodzieży oraz brak organizowanych dla 

nich dodatkowych zajęć. W badaniu wskazany został również problem kanalizacji – nie ma 

kanalizacji w wielu sołectwach gminy.  

Drugim badanym elementem był kierunek rozwoju. Tutaj mieszkańcy wskazywali na 

turystykę oraz agroturystykę, wykorzystanie w rozwoju gminy zasobów naturalnych, takich 

jak złoża gliny, a także wykorzystanie potencjału produkcji rolnej i utworzenie w oparciu  

o ten potencjał zakładów przetwórstwa rolnego.  

Zadania wskazane przez ankietowanych do realizacji to przede wszystkim 

przedsięwzięcia związane ze spędzaniem czasu wolnego dla młodzieży. Ankietowani 

wskazali na konieczność budowy basenu i siłowni, zorganizowania miejsc spotkań dla dzieci  

i młodzieży, a także utworzenia ścieżek rowerowych służących zarówno mieszkańcom, jak  

i turystom.  
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II. CZĘŚĆ PROGRAMUJĄCO-STRATEGICZNA 

II.1. Analiza obszarów problemowych 

II.1.1 Analiza SWOT 

 

Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod 

analitycznych wykorzystywanych we wszystkich obszarach planowania strategicznego.  

Jej nazwa pochodzi od akronimów angielskich słów Strenghts (mocne strony), Weaknesses 

(słabe strony), Opportunities (szanse) i Threats (zagrożenia). Polega ona na zidentyfikowaniu 

wymienionych wyżej czterech grup czynników, dzięki czemu można je odpowiednio 

wykorzystać w procesie zaplanowanego rozwoju lub zniwelować skutki ich negatywnego 

wpływu. Dzięki tej metodzie można również pogrupować czynniki na pozytywne (mocne 

strony i szanse) oraz negatywne (słabe strony i zagrożenia). Często dzieli się je również na 

czynniki wewnętrzne (opisujące mocne i słabe strony danej jednostki) oraz czynniki 

zewnętrzne (czyli szanse i zagrożenia wynikające z jej mikro- i makrootoczenia). Czynniki 

wewnętrzne (mocne i słabe strony) są zależne m.in. od władz lokalnych i lokalnej 

społeczności, natomiast czynniki zewnętrzne (szanse i zagrożenia) należące do otoczenia 

bliższego i dalszego są niezależne od władz danej jednostki, a także jej mieszkańców. 

 

Tabela 1 Schemat analizy SWOT. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Analiza obejmuje główne elementy mające wpływ na rozwój regionu. Analizy 

dokonano w oparciu o dostępne dane uzyskane podczas prac nad Strategią, w tym dane 

Urzędu Gminy Łagów, dane GUS, informacje zebrane podczas warsztatów grupowych, 

przeprowadzonych badań ankietowych, a także na podstawie obserwacji własnych. 

  

S Strengths Silne strony, atuty, zalety 
ZASOBY 

W Weaknesses Słabe strony, słabości, wady 

O Opportunities Szanse, możliwości, okazje 
OTOCZENIE 

T Threats Zagrożenia, trudności 
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Tabela 2 Analiza SWOT Gminy Łagów. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

ANALIZA SWOT 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Czyste środowisko, walory przyrodnicze  

i krajobrazowe w przeważającej części gminy. 

2. Bogate zasoby geologiczne na obszarze gminy. 

3. Bogate tradycje związane z garncarstwem. 

4. Zasoby środowiska przyrodniczego. 

5. Liczne szlaki turystyki pieszej. 

6. Korzystne warunki do rozwoju drobnoskalowej 

produkcji ekologicznej. 

7. Położenie przy drodze krajowej 74. 

1. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna 

 i  okołoturystyczna. 

2. Niedostosowana do potrzeb mieszkańców  

i turystów infrastruktura sportowa. 

3. Zbyt mała liczba nowo powstających 

przedsiębiorstw.  

4. Słabo rozwinięty system wewnętrznej  

i zewnętrznej informacji turystycznej. 

5. Słabe skomunikowanie publicznymi środkami 

transportu na obszarze gminy. 

6. Słabe wykorzystanie technik informacyjno 

- komunikacyjnych (TIK) w instytucjach 

publicznych. 

7. Mała ilość unikatowych obiektów lub budowli 

kształtujących wizerunek gminy. 

8. Słaby wizerunek turystyczny gminy Łagów. 

9. Wizerunek turystyczny gminy zachwiany przez 

obecność obszarów kopalnianych. 

10. Odpływ ludzi  młodych z terenu gminy. 

11. Wysoki udział % osób bezrobotnych w ogólnej 

liczbie osób w wieku produkcyjnym. 

12. Brak różnego rodzaju partnerstw sektora 

społecznego, gospodarczego i publicznego na 

terenie gminy. 

13. Brak większego zainteresowania rolników 

integracją produkcji rolnej. 

14. Niski udział dochodów własnych gminy 

w dochodach ogółem. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Wydłużająca się średnia długość życia oraz 

wzrost średniego wieku mieszkańców Polski  

i Europy. 

2. Wskazanie obszaru Gór Świętokrzyskich jako 

obszaru strategicznej interwencji  

w opracowanym na lata 2014-2020 RPOWŚ. 

3. Opłacalność wykorzystania zielonej energii jako 

sposobu na ograniczanie niskiej emisji. 

4. Rosnące zainteresowanie ekologicznymi, 

naturalnymi i regionalnymi produktami. 

1. Depopulacja mieszkańców regionu. 

2. Poszerzenie obszarów kopalnianych. 

3. Dalszy wzrost atrakcyjności gospodarczej  

i turystycznej innych regionów kraju. 
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WNIOSKI:  

Analizując wyżej zaprezentowane mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia 

Gminy Łagów, możemy wyłonić te, które w największym stopniu oddziałują, bądź mogą 

oddziaływać na gminę. Słabe strony oraz zagrożenia powinny być pokonywane przez mocne 

strony oraz szanse rozwoju, które posiada Łagów. Poniżej, w punktach, pogrupowane zostały 

słabe strony i równoważące je strony mocne, a także przykłady, w jaki sposób można 

wykorzystać szanse, aby zniwelować istniejące problemy i przezwyciężyć zagrożenia.  

1. Walory przyrodnicze i krajobrazowe posiadane przez gminę Łagów, jeśli zostaną 

dobrze wykorzystane, powinny przyczyniać się do wzrostu liczby turystów. Jednak niezbędne 

jest wykreowanie rozpoznawalnego produktu turystycznego Łagowa oraz rozwój bazy 

rekreacyjnej i turystycznej. Produktem turystycznym bazującym na zasobach naturalnych 

może być garncarstwo, którego tradycja w Łagowie sięga kilku wieków.  

2. Rosnące zainteresowanie aktywnym spędzaniem czasu wolnego na świeżym 

powietrzu oraz prowadzeniem zdrowego trybu życia, wskazuje na potrzebę inwestycji  

w zakresie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, która będzie skierowana zarówno do 

mieszkańców, jak i turystów. Warto poszerzyć ofertę bezpiecznych ścieżek rowerowych oraz 

szlaków pieszych na terenie gminy, łączących sołectwa Gminy Łagów. Ponadto warto 

utworzyć sieć ścieżek rowerowych, które będą się łączyć z trasą rowerową GreenVelo oraz  

z miejscowością Nowa Słupia, która jest miejscem przyjazdów wielu tysięcy turystów 

rocznie, ze względu na swoją tradycję oraz Klasztor na Świętym Krzyżu. Należy zadbać o to, 

aby turyści, którzy w dużym stopniu wpływają na wysokość dochodów gminy, mieli 

możliwość spędzenia czasu wolnego w atrakcyjny sposób. 

3. Aby funkcja turystyczna miała szansę rozwoju konieczna jest poprawa 

funkcjonującego w tym momencie systemu wewnętrznej i zewnętrznej informacji 

turystycznej oraz niewystarczającej komunikacji pomiędzy atrakcjami zlokalizowanymi na 

terenie gminy. 

4. Gmina Łagów powinna wykorzystać szansę na rozwój, jaką dają fundusze unijne. 

Możliwość uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację nowych projektów 

oraz istnienie różnych form partnerstw sektora społeczno-gospodarczego, jeśli zostaną 

wykorzystane odpowiednio m.in. do rozbudowy infrastruktury turystycznej, powinny 

przynieść wymierne korzyści w postaci większej liczby turystów, a tym samym zwiększonych 

wpływów z podatku do budżetu gminy.  
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5. Duże znaczenie dla rozwoju gminy Łagów ma fakt wskazania sektora turystyki jako 

inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego, a obszaru Gór Świętokrzyskich 

jako obszaru strategicznej interwencji w opracowanym na lata 2014-2020 Regionalnym 

Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego. Powstała dzięki temu szansa na 

realizację unikatowych projektów, które przyczynią się do stworzenia przez gminę Łagów 

kompleksowej oraz zróżnicowanej oferty turystycznej, skierowanej przede wszystkim do 

osób indywidualnych, zainteresowanych aktywnym spędzaniem czasu wolnego. Należy 

stworzyć odpowiednią bazę infrastrukturalną dla rozwoju turystyki oraz uatrakcyjnić 

oferowane usługi. 

6. Spadająca liczba nowo powstających przedsiębiorstw sugeruje spadek 

przedsiębiorczości wśród mieszkańców gminy oraz małą ilość nowych inwestorów 

zewnętrznych na jej terenie. Wydaje się zatem istotne, z punktu pobudzenia aktywności 

gospodarczej mieszkańców gminy, utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości, którego 

zadaniem byłoby zachęcanie młodych osób do prowadzenia własnej firmy i wspieranie jej  

w początkowym okresie działalności. Dużą szansą na wzrost przedsiębiorczości jest 

wspieranie działalności agroturystycznych, które mogą rozwinąć się dzięki wartościom 

krajobrazowo-przyrodniczym zlokalizowanym na terenie gminy. 

7. Ze względu na obecność obszarów kopalnianych na terenie Łagowa ważne jest to, aby  

w jak największym stopniu dbać o środowisko przyrodnicze. Wysoka jakość środowiska 

naturalnego jest ważnym czynnikiem determinującym przyjazdy turystów na teren gminy. 

Dodatkowo środowisko naturalne stwarza możliwość rozwoju działalności agroturystycznej,  

a sąsiedztwo Gór Świętokrzyskich wpływa pozytywnie na ruch turystyczny.  Należy dbać, 

aby stan ten nie ulegał pogorszeniu. Poprawę jakości środowiska naturalnego można osiągnąć 

przede wszystkim poprzez inwestycje w zakresie zmniejszania zapotrzebowania na energię, 

ograniczania strat energii, a także poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii.  

8. Ważne, z punktu widzenia rozwoju gminy, jest inwestowanie w rozwój oraz 

upowszechnianie technologii informacyjno-komunikacyjnych. TIK jest obecnie dziedziną, 

która przenika we wszystkie sfery życia społecznego i gospodarczego. Dzięki nowej 

perspektywie finansowej będzie możliwość zwiększenia zastosowania TIK w instytucjach 

publicznych. 

9. Problemem jest brak silnego ośrodka usług, którym powinien zostać Łagów. Gmina 

już w tym momencie jest ośrodkiem lokalnego handlu, jednak słabe powiązanie gospodarcze, 

społeczne i przestrzenne z pozostałą częścią gminy nie daje dużych możliwości na rozwój. 

Niewykorzystany jest potencjał gospodarczy centrum Łagowa.  
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II.1.2 Drzewo problemów 

 

 

 

  

Małe zaangażowanie 

mieszkańców w sprawy 

lokalne. 

Główne skutki 
 

Główne przyczyny 

Brak turystów 

kilkudniowych 

przyjeżdżających do 

Łagowa. 

Niska aktywność społeczna  

w organizacjach 

pozarządowych. 

Słabo rozwinięta 

infrastruktura turystyczna 

 i około turystyczna. 

Mała liczba 

przedsiębiorstw  

w branży turystycznej. 
Brak świadomości 

mieszkańców co do 

możliwości rozwoju jakie 

daje posiadanie zasobów 

gliny. Słabo rozwinięty system 

wewnętrznej i zewnętrznej 

informacji turystycznej. 

 

Rosnące bezrobocie. 

Depopulacja 

mieszkańców regionu. 

 

Niedostatecznie wykorzystany 

potencjał dziedzictwa 

naturalnego do rozwoju funkcji 

turystycznej gminy i aktywności  

społeczno-gospodarczej jej 

mieszkańców. 

Problem kluczowy 
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II.1.3 Drzewo celów 

 

 

 

Wzrost rozpoznawalności Łagowa 

jako miejsca handlu. 

Wzrost liczby turystów. 

Wzrost zaangażowania 

mieszkańców w rozwój 

regionu. 

 

Wykreowanie klimatu 

przedsiębiorczości 

sprzyjającego aktywności 

lokalnej. 

 
Promocja tradycji 

garncarstwa oraz 

właściwości gliny kaolin. 

Ochrona i promocja 

dziedzictwa naturalnego. 

Utworzenie inkubatora 

przedsiębiorczości. Wzrost liczby miejsc pracy. 

 

Aktywni i przedsiębiorczy mieszkańcy 

oraz prężnie funkcjonująca strefa 

inwestycyjna atrybutem turystycznej 

Gminy Łagów. 

Wizja 2024 

Główne środki Główne efekty 
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II.2. Kierunki rozwoju Gminy Łagów 

Zdefiniowanie problemów gminy Łagów pozwoliło na zaproponowanie strategicznych 

kierunków działań. Określono Wizję 2024, Misję oraz dwa cele główne, wokół których 

ustalone zostały cele strategiczne, a następnie działania priorytetowe. Obszary priorytetowe 

będą służyć realizacji wyznaczonych celów, do których powinny dążyć władze gminy oraz 

wszyscy zainteresowani jej rozwojem. Wykonanie zaplanowanych działań pozwoli na 

realizację misji gminy oraz jej trwały wzrost gospodarczy.  

II.2.1 Wizja i misja rozwoju Gminy Łagów 

Misja i wizja regionu to nie tylko określenie kierunków rozwoju, ale także wyraz 

aspiracji mieszkańców. Bez misji i wizji decyzje zarządcze bywają przypadkowe, a codzienna 

praca sprowadza się do mniej lub bardziej mechanicznego realizowania procedur. Wizja 

organizacji to wyobrażenie o jej przyszłym kształcie, a także wytyczenie dróg jej osiągnięcia, 

natomiast misja określa główny kierunek rozwoju, którego osiągnięcie odbywa się za pomocą 

realizacji celów strategicznych. 

W wyniku przeprowadzonych analiz oraz na podstawie zebranych informacji, 

sformułowano wizję, misję, dwa cele główne oraz cztery cele strategiczne. Do celów 

strategicznych zostały przyporządkowane działania priorytetowe wyznaczające obszary,  

w ramach których będą realizowane zadania.  

Wizja, misja oraz cele główne przedstawione zostały na schemacie nr 1. 
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Schemat 1 Wizja, misja i cele główne Gminy Łagów. 

 

 

 WIZJA 2024 

Aktywni i przedsiębiorczy mieszkańcy oraz prężnie 

funkcjonująca strefa inwestycyjna atrybutem 

turystycznej Gminy Łagów. 

MISJA 

Zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego oraz potencjału 

inwestycyjnego Gminy Łagów podnosi jakość życia 

mieszkańców. 

CEL 1 

Turystyczna Gmina Łagów. 

CEL 2 

Gmina Łagów z klimatem 

przedsiębiorczości. 
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II.2.2 Cele szczegółowe i działania priorytetowe 

  

MISJA 

Zrównoważone wykorzystywanie zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz 

potencjału inwestycyjnego Gminy Łagów podnosi jakość życia mieszkańców. 
 

1. Turystyczna Gmina Łagów. 2. Gmina Łagów z klimatem przedsiębiorczości. 

1.1 Dziedzictwo kulturowe  

i naturalne atrakcją Gór 

Świętokrzyskich. 

1.2 Garncarstwo 

regionalnym produktem 

turystycznym. 

2.1 Zwiększenie nakładów 

inwestycyjnych 

przedsiębiorstw.  

2.2 Wzrost 

przedsiębiorczości  

i aktywności mieszkańców. 

1.1.1 Powstanie edukacyjnej 

ścieżki rowerowej wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą. 

 

1.1.2 Ograniczenie niskiej emisji 

oraz innych zanieczyszczeń do 

środowiska naturalnego. 

 

1.1.3 Integracja i aktywizacja 

społeczności lokalnej wokół 

dziedzictwa Gór 

Świętokrzyskich. 

1.2.1 Powstanie infrastruktury 

bazującej na tradycji 

garncarstwa. 

 

1.2.2 Organizacja przemysłu 

turystycznego 

wykorzystującego zasoby  

i właściwości gliny kaolin. 

2.1.1 Przygotowanie terenów 

inwestycyjnych. 

 

2.1.2 Tworzenie klimatu do 

inwestowania. 

2.2.1 Rozwój przedsiębiorczości  

i aktywności społecznej. 

 

2.2.2 Wysoka jakość usług 

publicznych. 

 

2.2.3 Aktywizacja społeczna  

i gospodarcza centrum Łagowa. 
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Głównym zadaniem, jakie stoi przed władzami samorządowymi, jest ukształtowanie 

takiego wizerunku gminy, który będzie atrakcyjny dla rozwoju gospodarczego, miejsca 

zamieszkania, spędzania czasu wolego oraz rozwoju turystyki i rekreacji. Wpłynie to na 

większą integrację mieszkańców z miejscem zamieszkania i budowę społeczeństwa 

obywatelskiego. Wyznaczenie priorytetów pozwoli lokalnym władzom, a także innym 

instytucjom odpowiedzialnym za rozwój gminy, odpowiednio skoordynować zaplanowane do 

realizacji zadania. W realizacji różnego rodzaju projektów ma pomóc opracowana strategia 

rozwoju gminy, która zawiera harmonogram przyszłych zadań. Mają one przyczynić się do 

osiągnięcia przez gminę stawianych sobie celów szczegółowych, a przez nie – celów 

głównych oraz Wizji 2024. 

1. Turystyczna Gmina Łagów. 

Cel szczegółowy 1.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne atrakcją Gór Świętokrzyskich. 

1.1.1 Powstanie edukacyjnej ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

Rosnące zainteresowanie aktywnym spędzaniem czasu wolnego na świeżym 

powietrzu oraz prowadzenie zdrowego trybu życia wskazuje na potrzebę inwestycji  

w zakresie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, które to powinny być skierowane 

zarówno do mieszkańców, jak i turystów. Położenie w Górach Świętokrzyskich 

posiadających bogate walory przyrodnicze stanowi odpowiedni potencjał do rozwoju sektora 

turystycznego. Ważnym dla rozwoju regionu i zwiększenia liczby turystów jest stworzenie 

odpowiedniej bazy technicznej na potrzeby usług turystycznych. Od poziomu atrakcyjności 

gminy w sferze sportu i turystyki zależy to, czy wykorzysta ona szanse związane  

z powyższymi atutami. Oferta turystyczna i rekreacyjna nadal jest zbyt mało atrakcyjna 

(zarówno dla wewnętrznych i zewnętrznych odbiorców), a także zbyt mało dostępna, aby 

zapewnić wysoką i trwałą renomę w sferze turystyki. Ważne jest przyciągnięcie większej 

liczby inwestorów, a zwłaszcza, co jest kluczowym zagadnieniem, spełnienie oczekiwań 

swoich mieszkańców. Należałoby dążyć do zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych  

i kulturalnych mieszkańców, ich chęci do prowadzenia aktywnego stylu życia oraz tworzenia 

miejsc pracy związanych z realizacją usług turystycznych. Rozwój zaplecza sportowego  

i rekreacyjnego będzie podstawą do stworzenia wizerunku gminy turystycznej, a tym samym 

przyciągnięcia nowych turystów do Łagowa. Jednym z ważnych elementów jest 

eksponowanie posiadanych zasobów, dlatego też warto stworzyć ścieżkę edukacyjną która 

swym zasięgiem obejmie te elementy.   
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1.1.2 Ograniczenie niskiej emisji oraz innych zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. 

Środowisko przyrodnicze jest istotnym walorem gminy. Walor ten wymaga działań 

zarówno w kierunku jego zachowania, jak i ochrony. Jednocześnie konieczne są prace 

umożliwiające mieszkańcom korzystanie w większym stopniu z tych walorów poprzez 

odpowiednie i niekolidujące z wymogami ochrony środowiska urządzenie obszarów 

przyrodniczych na obszarze gminy, na której istotny wpływ mają działające na jej obszarze 

kopalnie. Ochrona środowiska naturalnego powinna polegać również na ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń. Dążenie do osiągnięcia wyższych standardów ochrony środowiska powinno 

być priorytetem w tej dziedzinie. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii m.in.  

w obiektach użyteczności publicznej przyczyni się do redukcji emisji zanieczyszczeń. 

Alternatywnym sposobem na poprawę gospodarki wodno-ściekowej jest zastosowanie 

przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.  

1.1.3  Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej wokół dziedzictwa Gór Świętokrzyskich. 

Ważnym elementem rozwoju jest promowanie demokracji lokalnej, odradzanie się 

aktywności środowisk lokalnych, a także wspieranie działań takich społeczności. Inicjatywy 

lokalne powinny mieć wpływ na samoorganizację małych społeczności. Podejmowane w ten 

sposób działania mogą mieć charakter edukacyjny, wychowawczy, kulturalny, rekreacyjny 

czy też sportowy. Poprzez przekazywane treści należy zwiększać identyfikację z miejscem 

urodzenia, zamieszkania oraz środowiskiem lokalnym. Więzi powinny być oparte na 

świadomości i pielęgnowaniu wspólnego dziedzictwa kulturowego, poszanowaniu praw  

i tradycji oraz rozwijaniu postaw tolerancji. Na wysoką jakość kapitału społecznego wpływa 

kształcenie oraz współpraca. Kształtowanie regionalnej i lokalnej tożsamości to obowiązek 

wspólnego działania najważniejszych podmiotów funkcjonujących w sferze administracji, 

życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego czy edukacyjnego.  

 

Cel szczegółowy 1.2 Garncarstwo regionalnym produktem turystycznym. 

1.2.1 Powstanie infrastruktury bazującej na tradycji garncarstwa. 

 Tradycje garncarstwa, które funkcjonują na terenie gminy Łagów, powinny 

przyczynić się do rozwoju funkcji turystycznej, a tym samym do rozwoju gospodarczego 

gminy. Aby jednak odpowiednio wykorzystać potencjał jaki daje tradycja, należy zbudować 

bazę infrastrukturalną, która swoim charakterem będzie nawiązywała do wizerunku 

garncarstwa. Poprzez wykorzystanie tradycji będzie można zbudować unikatowy produkt 
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turystyczny, przyciągający turystów. Bazę może tworzyć interaktywny obiekt edukacyjny,  

w którym będą organizowane warsztaty międzypokoleniowe. Należy również stworzyć 

system edukacyjno-informacyjny, a także infrastrukturę publiczną, które będą nawiązywać do 

walorów geologicznych regionu. Ważne dla rozwoju tej dziedziny będzie wykorzystanie 

potencjału jaki daje miejscowość Sędek.  

1.2.2 Organizacja przemysłu turystycznego wykorzystującego zasoby i właściwości gliny 

kaolin. 

Jak już zostało to wielokrotnie podkreślone, funkcja turystyczna powinna być 

głównym kierunkiem rozwoju gminy. Sektor turystyczny powinien bazować na potencjale 

jaki daje położenie w paśmie Gór Świętokrzyskich oraz przy głównych szlakach 

komunikacyjnych w województwie. Turystyka musi wykorzystywać środowisko naturalne 

jako podstawę dla swojego rozwoju. Rozwój różnego rodzaju działalności gospodarczych 

powinien opierać się właśnie na potencjale, jaki gmina posiada. Rozwój sektora turystyki 

powinien opierać się również na zlokalizowanych na terenie gminy zasobach gliny kaolin, 

które to mogą posłużyć do rozwoju sektora usług, ze względu na właściwości, jakie posiada 

glina. 

2. Gmina Łagów z klimatem przedsiębiorczości. 

Cel szczegółowy 2.1 Zwiększenie nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw. 

2.1.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych. 

Do zwiększenia atrakcyjności gminy niezbędne jest utworzenie terenów 

inwestycyjnych. Konieczne jest wykupienie terenów od Agencji Nieruchomości Rolnych 

znajdujących się przy drodze krajowej nr 74, a następnie ich uzbrojenie i przygotowanie 

oferty inwestycyjnej. Utworzenie terenów inwestycyjnych przyczyni się do poprawy 

warunków prowadzenia działalności gospodarczej, co spowoduje zwiększenie liczby 

podmiotów gospodarczych, a tym samym powstanie nowych miejsc pracy. Na realizacji tej 

inwestycji skorzystają wszyscy mieszkańcy, gdyż będzie ona miała pozytywny wpływ na 

spadek bezrobocia i wzrost poziomu życia mieszkańców. Stworzenie terenów inwestycyjnych 

przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru.  
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2.1.2 Tworzenie klimatu do inwestowania.  

Z przeprowadzonej analizy SWOT wynika konieczność podjęcia przez gminę działań, 

które stworzą przyjazny klimat i warunki do rozwoju przedsiębiorczości. Ważne jest 

zainicjowanie współpracy między instytucjami, organizacjami okołobiznesowymi  

i społecznymi. Do zadań organów gminy należy wspieranie działalności gospodarczej, m.in. 

poprzez: tworzenie prawa lokalnego przyjaznego prowadzeniu działalności, przygotowywanie 

terenów inwestycyjnych, promowanie przedsiębiorczości, realizację projektów  

pro-rozwojowych, czy też prowadzenie działalności informacyjnej  i oświatowej. Może mieć 

to miejsce poprzez organizowanie szkoleń w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, 

organizowanie forum gospodarczego, współdziałanie z samorządem gospodarczym, 

organizacjami pracodawców oraz innymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców. 

Współpraca z lokalnymi partnerami pozwoli lepiej gospodarować ograniczonymi zasobami 

finansowymi samorządu i jego partnerów oraz w bardziej skoordynowany sposób realizować 

zadania, które poprawią warunki prowadzenia działalności gospodarczej. 

Cel szczegółowy 2.2 Wzrost przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców. 

2.2.1 Rozwój przedsiębiorczości i aktywności społecznej. 

Negatywne aspekty gospodarki przejawiające się poprzez niedostateczny poziom 

przedsiębiorczości (niska liczba podmiotów gospodarczych, niedobory źródeł finansowania 

dla mikro i małych firm) powinny spotkać się z aktywną polityką władz zmierzającą do 

ograniczania ich negatywnego oddziaływania na długofalowy rozwój gospodarczy. 

Konieczne jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw celem ożywienia gospodarczego 

regionu. Planuje się utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości, w którym będą świadczone 

usługi doradcze dla rozpoczynających działalność, a także różnego rodzaju szkolenia. 

Wspierane będą działania w zakresie innowacyjnej gospodarki oraz technologii  

informacyjno-komunikacyjnych, a także szeroko pojęta działalność związana z sektorem 

turystycznym.  

W dzisiejszych czasach ważną rolę w rozwoju odgrywa ekonomia społeczna, która 

powinna opierać się na wartościach takich jak: solidarność, partycypacja i samorządność. 

Ekonomia społeczna, wykorzystując zasoby ludzkie, działa komplementarnie do sektora 

prywatnego i publicznego, zapobiega wykluczeniu społecznemu oraz łagodzi napięcia 

społeczne. Dzięki temu, iż przedsiębiorstwa społeczne mogą pełnić bardzo różnorodne 

funkcje, istnieje możliwości ich działania we wszystkich sektorach, a kluczowe znaczenie  
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w ich funkcjonowaniu ma działanie na rzecz ludzi. Znaczenie przedsiębiorczości społecznej  

w dzisiejszych czasach jest ogromne, dlatego też ważne jest wspieranie tego sektora 

gospodarki, chociażby poprzez utworzenie Inkubatora Aktywności Społecznej. Integracja 

społeczna jest podstawową składową w procesie kształtowania społeczeństwa 

obywatelskiego. Promowanie inicjatyw lokalnych tworzonych w postaci centrów aktywności 

lokalnej może mieć miejsce poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz 

ich rodzin. Celem takich spotkań jest integracja społeczna w lokalnym środowisku oraz 

kreowanie tożsamości lokalnej. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości powinno być 

realizowane poprzez zapewnienie dostępu do preferencyjnych warunków, takich jak źródła 

kapitału, usługi doradcze czy szkoleniowe. 

 

2.2.2 Wysoka jakość usług publicznych. 

Wysoki standard usług publicznych jest istotny dla każdego obecnego i przyszłego 

mieszkańca gminy. Będzie on nie tylko podnosił średni poziom życia mieszkańców, ale także 

wpływał na wizerunek spójnego środowiska społecznego. Władze lokalne muszą również 

zwrócić szczególną uwagę na stałą poprawę standardów funkcjonowania placówek 

publicznych związanych z warunkami startu życiowego dzieci i młodzieży (przedszkola, 

szkoły, profilaktyka zdrowotna, usługi kulturalne i sportowe). Ponadto, wsparciem powinna 

być objęta grupa osób wykluczonych społecznie (mieszkania komunalne, pomoc społeczna, 

publiczna ochrona zdrowia). Powinny zostać wdrożone działania mające na celu rozpoznanie 

oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie działalności samorządu. Systematyczna 

poprawa jakości zarządzania i obsług mieszkańców będzie odbywać się między innymi 

poprzez zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w życiu publicznym.  

Poza tym systemy infrastruktury technicznej są istotnym czynnikiem zapewnienia 

odpowiednich warunków życia oraz zaspokojenia elementarnych potrzeb mieszkańców. 

2.2.3 Aktywizacja społeczna i gospodarcza centrum Łagowa. 

Choć w zagospodarowaniu przestrzeni centrum Łagowa czynione są coraz większe 

postępy, ciągle jeszcze pozostaje wiele do zrobienia. Estetyczna i dobrze zagospodarowana 

przestrzeń decyduje o konkurencyjności miasta. Centrum Łagowa powinno tworzyć miejsce 

do rozwoju działalności gospodarczej. Łagów ma się stać centrum gminy, które będzie 

napędzać jej rozwój. Konieczne jest przeprowadzenie zmian funkcjonalnych i estetycznych  
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w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej centrum Łagowa, jak również wspieranie 

działań zmierzających do tworzenia partnerstw na rzecz centrum Łagowa. 

II.2.3 Przykładowe zadania w ramach poszczególnych działań priorytetowych 

Poniżej, w tabelach od 3-6, zaprezentowane zostały zadania do realizacji w ramach 

przyjętych celów szczegółowych.  

Tabela 3 Cel szczegółowy 1.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne atrakcją Gór Świętokrzyskich. 

Cel główny 1 Turystyczna Gmina Łagów. 

Cel szczegółowy 1.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne atrakcją Gór Świętokrzyskich. 

Działanie priorytetowe 1.1.1 Powstanie edukacyjnej ścieżki rowerowej wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą. 

Zadania: 

1.1.1.1 Stworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej Jaskinię Zbójecką oraz miejscowości 

Czyżów i Sędek z innymi atrakcjami turystycznymi. 

1.1.1.2 Połączenie edukacyjnej ścieżki rowerowej z trasą rowerową GreenVelo oraz miejscowością 

Nowa Słupia. 

1.1.1.3 Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu przy Jaskini Zbójeckiej. 

1.1.1.4 Rekultywacja zbiornika wodnego zlokalizowanego przy ul. Zapłotniej, nadanie mu funkcji 

rekreacyjnej. 

1.1.1.5 Uruchomienie systemu rowerów na terenie gminy. 

1.1.1.6 Powstanie infrastruktury turystycznej przy edukacyjnej ścieżce rowerowej. 

Działanie priorytetowe 1.1.2 Ograniczenie niskiej emisji oraz innych zanieczyszczeń do 

środowiska naturalnego. 

Zadania: 

1.1.2.1 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. 

1.1.2.2 Wspieranie budowy obwodnicy Łagowa. 

1.1.2.3 Wspieranie przedsięwzięć wykorzystujących odnawialne źródła energii.  

1.1.2.4 Uregulowanie gospodarki wodnej i wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji 

sanitarnej lub oczyszczali biologicznych oraz sieci wodociągowej. 

1.1.2.5 Prowadzenie stałego monitoringu emisji pyłów i poziomu hałasu z zakładów kopalnianych 

oraz zanieczyszczeń z ruchu samochodowego.  

1.1.2.6 Przeprowadzenie rekultywacji obszarów zdegradowanych poprzez eksploatację złóż 

naturalnych na cele turystyczne. 

Działanie priorytetowe 1.1.3 Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej wokół dziedzictwa Gór 

Świętokrzyskich. 

Zadania: 

1.1.3.1 Popularyzacja wiedzy i umiejętności dotyczących produktów lokalnych i regionalnych oraz 

związanych z tradycją i dziedzictwem kulturowym. 

1.1.3.2 Organizacja międzypokoleniowych warsztatów edukacyjnych.  

1.1.3.3 Wspieranie organizacji działających na rzecz integracji i aktywizacji  społeczności lokalnej 

wokół dziedzictwa Gór Świętokrzyskich. 

1.1.3.4 Budowanie oferty turystycznej spójnej z wizerunkiem Gór Świętokrzyskich. 
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Tabela 4 Cel szczegółowy 1.2 Rozwój turystyki opartej na zasobach środowiska naturalnego. 

Cel główny 1 Turystyczna Gmina Łagów. 

Cel szczegółowy 1.2 Garncarstwo regionalnym produktem turystycznym. 

Działanie priorytetowe 1.2.1 Powstanie infrastruktury bazującej na tradycji garncarstwa. 

Zadania: 

1.2.1.1 Powstanie interaktywnego obiektu edukacyjnego nawiązującego do tradycji garncarstwa. 

1.2.1.2 Organizacja wydarzeń nawiązujących do tradycji garncarstwa. 

1.2.1.3 Stworzenie systemu edukacyjno-informacyjnego oraz infrastruktury publicznej nawiązującej 

do walorów geologicznych regionu. 

1.2.1.4 Budowa produktu turystycznego wykorzystującego potencjał miejscowości Sędek. 

Działanie priorytetowe 1.2.2 Organizacja przemysłu turystycznego wykorzystującego zasoby  

i właściwości gliny kaolin. 

Zadania: 

1.2.2.1 Wspieranie innowacyjnych metod wykorzystania zasobów naturalnych w zakresie usług 

prozdrowotnych. 

1.2.2.2 Inicjowanie i wspieranie współpracy branży turystycznej i okołoturystycznej. 

1.2.2.3 Organizacja oraz uczestnictwo przedstawicieli regionu w wydarzeniach krajowych  

i zagranicznych. 

 

Tabela 5 Cel szczegółowy 2.1 Zwiększenie nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw. 

Cel główny 2 Gmina Łagów z klimatem przedsiębiorczości 

Cel szczegółowy 2.1 Zwiększenie nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw 

Działanie priorytetowe 2.1.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych. 

Zadania: 

2.1.1.1 Przejęcie potencjalnych terenów inwestycyjnych od Agencji Nieruchomości Rolnych.   

2.1.1.2 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w media.  

2.1.1.3 Stworzenie oferty inwestycyjnej, m.in.  poprzez wprowadzenie terenów do Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej. 

2.1.1.4 Zapewnienie terenów pod rozwój lokalnego handlu i usług. 

2.1.1.5 Modernizacja Placu Targowego „targowicy” w Woli Łagowskiej. 

Działanie priorytetowe 2.1.2 Tworzenie klimatu do inwestowania. 

Zadania: 

2.1.2.1 Organizacja regularnych spotkań między przedsiębiorcami, samorządem  

i organizacjami pozarządowymi. 

2.1.2.2 Zaangażowanie kopalń działających na terenie gminy do działań na rzecz jej rozwoju. 

2.1.2.3 Wdrożenie programu wsparcia podmiotów gospodarczych nowopowstałych oraz 

rozwijających się na terenie gminy. 

2.1.2.4 Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego gminy. 

 

Tabela 6 Cel szczegółowy 2.2 Wzrost przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców. 

Cel główny 2 Gmina Łagów z klimatem przedsiębiorczości. 

Cel szczegółowy 2.2 Wzrost przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców. 

Działanie priorytetowe 2.2.1 Rozwój przedsiębiorczości i aktywności społecznej. 

Zadania: 

2.2.1.1 Organizacja corocznego Gminnego Forum Organizacji Pozarządowych. 

2.2.1.2 Organizacja corocznego Gminnego Forum Przedsiębiorczości. 
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2.2.1.3 Powstanie Centrum Aktywności Lokalnej.  

2.2.1.4 Powstanie Inkubatora Przedsiębiorczości. 

2.2.1.5 Inicjowanie oraz prowadzenie kampanii informacyjnej o dostępnych programach 

pomocowych z UE oraz środkach krajowych. 

2.2.1.6 Współdziałanie z organizacjami otoczenia biznesu. 

2.2.1.7 Wspieranie inicjatyw oddolnych mieszkańców.  

Działanie priorytetowe 2.2.2 Wysoka jakość usług publicznych. 

Zadania:  

2.2.2.1 Wprowadzenie e-usług w administracji publicznej. 

2.2.2.2 Dostosowanie do potrzeb obiektów infrastruktury edukacyjnej, rekreacyjnej i kultury. 

2.2.2.3 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu. 

2.2.2.4 Zapewnienie wysokiej jakości systemu ochrony zdrowia oraz pomocy i integracji 

społecznej. 

Działanie priorytetowe 2.2.3 Aktywizacja społeczna i gospodarcza centrum Łagowa. 

Zadania:  

2.2.3.1 Przeprowadzenie zmian funkcjonalnych i estetycznych w sferze społecznej, gospodarczej  

i przestrzennej centrum Łagowa. 

2.2.3.2 Wspieranie działań zmierzających do tworzenia partnerstw na rzecz centrum Łagowa. 
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II.3. Powiązania Strategii Rozwoju Gminy Łagów z innymi dokumentami 

strategicznymi na szczeblu krajowym i regionalnym oraz założenia UE we 

wspieraniu rozwoju regionalnego 
 

W ramach strategii będą realizowane cele główne i szczegółowe wpisujące się  

w strategiczne dokumenty kraju i województwa. Wykaz dokumentów strategicznych 

zamieszczono w tabeli 7. 

Tabela 7 Wykaz dokumentów strategicznych. 

Lp. Program Misja/Cel/Priorytet/Działanie2 

1. 
Strategia Europa 

2020 

Cel główny 1: Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75% wśród kobiet  

i mężczyzn w wieku 20-64 lat, w tym poprzez zwiększenie zatrudnienia młodzieży, 

osób starszych i pracowników nisko wykwalifikowanych oraz skuteczniejszą 

integrację legalnych imigrantów. 

Cel główny 2: Poprawa warunków prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej,  

w szczególności z myślą o tym, aby łączny poziom inwestycji publicznych  

i prywatnych w tym sektorze osiągnął 3% PKB; ponadto Komisja Europejska opracuje 

wskaźnik odzwierciedlający efektywność działalności badawczo-rozwojowej  

i innowacyjnej. 

Cel główny 3: Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20%, w porównaniu  

z poziomami z 1990 r.; zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym 

zużyciu energii; dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej o 20%. Unia 

Europejska zdecydowana jest podjąć decyzję o osiągnięciu do 2020 roku  

30-procentowej redukcji emisji w porównaniu z poziomami z 1990 r., o ile inne kraje 

rozwinięte zobowiążą się do porównywalnych redukcji emisji, a kraje rozwijające się 

wniosą wkład na miarę swoich zobowiązań i możliwości. 

Cel główny 4: Podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza poprzez dążenie do 

zmniejszenia odsetka osób zbyt wcześnie kończących naukę do poniżej 10% oraz 

poprzez zwiększenie do co najmniej 40% odsetka osób w wieku 30-34 lat mających 

wykształcenie wyższe lub równoważne. 

Cel główny 5: Wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza przez ograniczanie 

ubóstwa, mając na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego co 

najmniej 20 mln obywateli. 

2. 
Strategia Rozwoju 

Kraju 2020 

Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo. 

Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem. 

Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb  

i aktywności obywatela. 

I.3.2. Rozwój kapitału społecznego. 

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka. 

Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki.  

II.2.4. Poprawa warunków ramowych dla prowadzenia działalności gospodarczej. 

Cel II.3. Zwiększenie innowacyjności gospodarki. 

II.3.4. Zwiększenie wykorzystania rozwiązań innowacyjnych. 

Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego. 

II.4.1. Zwiększanie aktywności zawodowej. 

II.4.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego. 

Cel II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych. 

II.5.2. Upowszechnienie wykorzystania technologii cyfrowych. 

Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko. 

II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami. 

II.6.4. Poprawa stanu środowiska. 

II.7.3. Udrożnienie obszarów miejskich. 

Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna. 

                                                 
2 Zapisy w tabeli przytoczono w niezmienionej formie 
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Cel III.1. Integracja społeczna. 

III.1.1. Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych. 

III.2.1. Podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych. 

3. 

Koncepcja 

przestrzennego 

Zagospodarowania 

Kraju 2030 

Cel 2 Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju 

poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla 

rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 

oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów. 

2.2 Regionalna integracja funkcjonalna, wspomaganie rozprzestrzeniania się procesów 

rozwojowych na obszary poza głównymi miastami oraz budowanie potencjału dla 

specjalizacji terytorialnej. 

2.2.4 Wspomaganie rozwoju specjalizacji terytorialnej. 

Cel 3 Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych 

poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. 

3.1 Poprawa dostępności polskich miast i regionów. 

3.1.3 Poprawa dostępności ośrodków subregionalnych oraz obszarów wiejskich. 

Cel 4 Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie 

wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. 

4.6 Zmniejszenie obciążenia środowiska powodowanego emisjami zanieczyszczeń do 

wód, atmosfery i gleby. 

4.7 Zabezpieczenie cennych gospodarczo złóż kopalin i zwiększenie wykorzystania 

surowców wtórnych. 

4. 

Strategia Rozwoju 

Społeczno 

-Gospodarczego 

Polski Wschodniej  

do roku 2020 

Cel strategiczny 1: Oddziaływanie na poprawę jakości kapitału ludzkiego. 

Cel strategiczny 2: Budowanie społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy. 

Cel strategiczny 3: Wspieranie gospodarki, wspieranie funkcjonowania MSP. 

Cel strategiczny 7: Konserwacja i wykorzystanie zasobów środowiska 

przyrodniczego oraz ochrona różnorodności biologicznej. 

5. 

Strategii Rozwoju 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

do roku 2020 

Cel strategiczny 1: Koncentracja na poprawie infrastruktury regionalnej.  

1.2 Poprawa infrastruktury społecznej i usług publicznych, czyli wzrost kapitału 

społecznego, wsparcie zatrudnienia i wyższa jakość życia w regionie. 

Cel strategiczny 2: Koncentracja na kluczowych gałęziach i branżach dla rozwoju 

gospodarczego regionu. 

2.4 Pakietyzacja i komercjalizacja produktu turystycznego – czyli rynkowa gra 

zespołowa. 

2.5 Specjalizacje przyszłości czyli rozwój branż, które zostaną zidentyfikowane jako 

rzeczywiście perspektywiczne. 

Cel strategiczny 3: Koncentracja na budowie kapitału ludzkiego i bazy dla 

innowacyjnej gospodarki. 

3.1 Sprzyjanie kumulowaniu kapitału ludzkiego czyli zdrowi, kreatywni  

i wykształceni ludzie jako podstawa myślenia o pomyślnej przyszłości. 

3.2 Usprawnianie i rozwój Regionalnego Systemu Innowacji, czyli potrzeba 

wzmocnienia istniejącego fundamentu dla przepływu i wykorzystania wiedzy. 

3.3 Tworzenie sprzyjających warunków dla przedsiębiorczości, w tym przede 

wszystkim sektora MŚP, czyli dla podmiotów, które finalnie decydują  

o innowacyjności. 

Cel strategiczny 5: Koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich. 

5.1 Rozwój usług publicznych. 

Cel strategiczny 6: Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju regionu. 

6.1 Energia versus emisja, czyli próba rozwiązania dylematu, jak nie szkodzić 

jednocześnie środowisku i gospodarce. 

6.4 Ochrona cennych zasobów przyrodniczych. 

6. 
Strategia Rozwoju 

Powiatu 

Kieleckiego 

Cel strategiczny I – Rozwój zasobów ludzkich i instytucjonalnych. 

Priorytet 1 – Rozwój edukacji i dostosowanie oferty edukacyjnej do wymogów rynku 

pracy.  

Priorytet 2 – Przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizacja rynku pracy i wzrost 

kompetencji zawodowych mieszkańców powiatu. 

Priorytet 8 – Likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych  

w komunikowaniu się, technicznych w dostępie do środowiska wewnętrznego  

i zewnętrznego osób niepełnosprawnych. 
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Cel strategiczny II – Ochrona i racjonalne wykorzystanie walorów środowiska 

naturalnego i dóbr kultury. 

Priorytet 1 – Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego.  

Priorytet 2 – Ochrona i optymalne wykorzystanie dóbr kultury.  

Priorytet 3 – Rozwój turystki oraz tworzenie i modernizacja infrastruktury kulturowej  

i turystycznej. 

Cel strategiczny III – Rozwój gospodarczy oraz rozwój infrastruktury 

technicznej i społecznej. 

Priorytet 1 – Zwiększenie i poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu.  

Priorytet 2 – Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów użyteczności 

publicznej.  

Priorytet 3 – Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.  

Priorytet 4 – Rozwój sektora MŚP.  

Priorytet 5 – Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wskazanych w tabeli  7 dokumentów strategicznych. 
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II.4. Źródła finansowania zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Strategii oraz harmonogram ich realizacji.  
 

Działania zawarte w Strategii będą finansowanie przez różne podmioty. W tabeli 8 przedstawione zostały potencjalne źródła 

finansowania zadań zaplanowanych do realizacji w ramach opracowanej Strategii. Wskazano priorytety inwestycyjne (określone na okres 

programowania UE 2014-2020) w ramach których można uzyskać wsparcie finansowe dla zawartych w Strategii zadań. 

 

Tabela 8 Możliwość finansowania zadań wskazanych w Strategii. 
 

LP. Nazwa zadania Priorytet inwestycyjny / inne 
Program operacyjny  

/ inne 

1.1.1.1 

Stworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej Jaskinię 

Zbójecką oraz miejscowości Czyżów i Sędek z innymi 

atrakcjami turystycznymi. 

Priorytet inwestycyjny 6c: Zachowanie, ochrona, promowanie  

i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. 

Priorytet inwestycyjny 6d:  Ochrona i przywrócenie różnorodności 

biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług 

ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną 

infrastrukturę. 

Priorytet inwestycyjny 9b: Wspieranie rewitalizacji fizycznej, 

gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich  

i wiejskich. 

RPO WŚ 2014-2020 

1.1.1.2 
Połączenie edukacyjnej ścieżki rowerowej z trasą rowerową 

GreenVelo oraz miejscowością Nowa Słupia. 

Priorytet inwestycyjny 6c: Zachowanie, ochrona, promowanie  

i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. 

Priorytet inwestycyjny 6d:  Ochrona i przywrócenie różnorodności 

biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług 

ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną 

infrastrukturę. 

RPO WŚ 2014-2020 

1.1.1.3 
Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu przy Jaskini 

Zbójeckiej. 

Priorytet inwestycyjny 6d:  Ochrona i przywrócenie różnorodności 

biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług 

ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną 

infrastrukturę. 

Priorytet inwestycyjny 8b: wspieranie wzrostu gospodarczego 

sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego 

RPO WŚ 2014-2020 
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jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym 

poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych  

i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych  

i kulturalnych oraz ich rozwój. 

Priorytet inwestycyjny 9b: Wspieranie rewitalizacji fizycznej, 

gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich  

i wiejskich. 

1.1.1.4 
Rekultywacja zbiornika wodnego zlokalizowanego przy  

ul. Zapłotniej, nadanie mu funkcji rekreacyjnej. 

Priorytet inwestycyjny 6d:  Ochrona i przywrócenie różnorodności 

biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług 

ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną 

infrastrukturę / w zależność od rodzaju działania.  

Priorytet inwestycyjny 9b: Wspieranie rewitalizacji fizycznej, 

gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich  

i wiejskich. 

RPO WŚ 2014-2020   

1.1.1.5 Uruchomienie systemu rowerów na terenie gminy. Środki własne. Środki własne/inne 

1.1.1.6 
Powstanie infrastruktury turystycznej przy edukacyjnej 

ścieżce rowerowej. 

Priorytet inwestycyjny 6c: Zachowanie, ochrona, promowanie  

i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. 

Priorytet inwestycyjny 6d:  Ochrona i przywrócenie różnorodności 

biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług 

ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną 

infrastrukturę / w zależność od rodzaju działania. 

RPO WŚ 2014-2020 

1.1.2.1 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. 

Priorytet inwestycyjny 4c: Wspieranie efektywności energetycznej 

inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych  

i sektorze mieszkaniowym. 

Priorytet inwestycyjny 9b: Wspieranie rewitalizacji fizycznej, 

gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich  

i wiejskich. 

RPO WŚ 2014-2020 

1.1.2.2 Wspieranie budowy obwodnicy Łagowa. 

Priorytet inwestycyjny 7b: Zwiększanie mobilności regionalnej 

poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych  

z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi.  

Priorytet inwestycyjny 7.i. Wspieranie multimodalnego jednolitego 

europejskiego obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T. 

RPO WŚ 2014-2020  

(PI7b) 

PO Infrastruktura  

i Środowisko 2014-

2020 (PI7.i.) 
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1.1.2.3 
Wspieranie przedsięwzięć wykorzystujących odnawialne 

źródła energii.  

Priorytet inwestycyjny 4a: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji 

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

Priorytet inwestycyjny 4b: Promowanie efektywności energetycznej  

i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. 

RPO WŚ 2014-2020 

1.1.2.4 

Uregulowanie gospodarki wodnej i wodno-ściekowej 

poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej lub oczyszczali 

biologicznych oraz sieci wodociągowej. 

Priorytet inwestycyjny 6b: Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej 

celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii  

w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te 

zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa 

członkowskie.  

RPO WŚ 2014-2020 

1.1.2.5 

Prowadzenie stałego monitoringu emisji pyłów i poziomu 

hałasu z zakładów kopalnianych oraz zanieczyszczeń  

z ruchu samochodowego. 

Środki własne/inne Środki własne/inne 

1.1.2.6 
Przeprowadzenie rekultywacji obszarów zdegradowanych 

poprzez eksploatację złóż naturalnych na cele turystyczne. 

Priorytet inwestycyjny 8b: wspieranie wzrostu gospodarczego 

sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego 

jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym 

poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych  

i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i 

kulturalnych oraz ich rozwój. 

Priorytet inwestycyjny 9b: Wspieranie rewitalizacji fizycznej, 

gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich  

i wiejskich.  

 

RPO WŚ 2014-2020 

1.1.3.1 

Popularyzacja wiedzy i umiejętności dotyczących 

produktów lokalnych i regionalnych oraz związanych  

z tradycją i dziedzictwem kulturowym. 

Priorytet inwestycyjny 6c: Zachowanie, ochrona, promowanie  

i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego / w zależności od 

działań. 

Priorytet inwestycyjny 8b: Wspieranie wzrostu gospodarczego 

sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego 

jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym 

poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych  

i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych  

i kulturalnych oraz ich rozwój. 

RPO WŚ 2014-2020  

1.1.3.2 
Organizacja międzypokoleniowych warsztatów 

edukacyjnych. 

Priorytet inwestycyjny 9b: Wspieranie rewitalizacji fizycznej, 

gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich  

i wiejskich. 

 

RPO WŚ 2014-2020  

(PI9b; PI9i) 
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Priorytet inwestycyjny 9i: Aktywne włączenie, w tym z myślą  

o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa  

i zwiększaniu szans na zatrudnienie. 

PO Wiedza, Edukacja, 

Rozwój 2014-2020 

(PI9i) 

1.1.3.3 

Wspieranie organizacji działających na rzecz integracji  

i aktywizacji  społeczności lokalnej wokół dziedzictwa Gór 

Świętokrzyskich. 

Priorytet inwestycyjny 6c: Zachowanie, ochrona, promowanie  

i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. 

Priorytet inwestycyjny 8b: Wspieranie wzrostu gospodarczego 

sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego 

jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym 

poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych  

i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych  

i kulturalnych oraz ich rozwój. 

Priorytet inwestycyjny 9b: Wspieranie rewitalizacji fizycznej, 

gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich  

i wiejskich. 

Priorytet inwestycyjny 9v: Wspieranie przedsiębiorczości społecznej  

i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii 

społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia /  

w zależności od rodzaju działań. 

RPO WŚ 2014-2020 

(PI6c; PI8b; PI9b; 

PI9v) 

 

PO Wiedza, Edukacja, 

Rozwój 2014-2020 

(PI9v) 

1.1.3.4 
Budowanie oferty turystycznej spójnej z wizerunkiem Gór 

Świętokrzyskich. 

Priorytet inwestycyjny 6c: Zachowanie, ochrona, promowanie  

i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego /  zależności od rodzaju 

działań. 

Priorytet inwestycyjny 8b: Wspieranie wzrostu gospodarczego 

sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego 

jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym 

poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych  

i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych  

i kulturalnych oraz ich rozwój. 

RPO WŚ 2014-2020 

1.2.1.1 
Powstanie interaktywnego obiektu edukacyjnego 

nawiązującego do tradycji garncarstwa. 

Priorytet inwestycyjny 6c: Zachowanie, ochrona, promowanie  

i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego / w zależności od 

działań./ w zależności od rodzaju działań. 

Priorytet inwestycyjny 8b: Wspieranie wzrostu gospodarczego 

sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego 

jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym 

poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych  

RPO WŚ 2014-2020 
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i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych  

i kulturalnych oraz ich rozwój. 

Priorytet inwestycyjny 9b: Wspieranie rewitalizacji fizycznej, 

gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich  

i wiejskich. 

1.2.1.2 
Organizacja wydarzeń nawiązujących do tradycji 

garncarstwa. 

Priorytet inwestycyjny 6c: Zachowanie, ochrona, promowanie  

i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego / w zależności od 

działań. 

Priorytet inwestycyjny 8b: Wspieranie wzrostu gospodarczego 

sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego 

jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym 

poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych  

i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych  

i kulturalnych oraz ich rozwój. 

RPO WŚ 2014-2020 

1.2.1.3 

Stworzenie systemu edukacyjno-informacyjnego oraz 

infrastruktury publicznej nawiązującej do walorów 

geologicznych regionu. 

Priorytet inwestycyjny 6d: Ochrona i przywrócenie różnorodności 

biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług 

ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną 

infrastrukturę / w zależność od rodzaju działania. 

Priorytet inwestycyjny 8b: Wspieranie wzrostu gospodarczego 

sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego 

jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym 

poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych  

i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych  

i kulturalnych oraz ich rozwój. 

Priorytet inwestycyjny 9b: Wspieranie rewitalizacji fizycznej, 

gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich  

i wiejskich. 

RPO WŚ 2014-2020 

1.2.1.4 
Budowa produktu turystycznego wykorzystującego 

potencjał miejscowości Sędek. 

Priorytet inwestycyjny 6c: Zachowanie, ochrona, promowanie  

i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego / w zależności od 

działań. 

Priorytet inwestycyjny 8b: Wspieranie wzrostu gospodarczego 

sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego 

jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym 

poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych  

RPO WŚ 2014-2020 



Strategia Rozwoju Gminy Łagów na lata 2014-2024 (projekt 2.0)  

34 
 

i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych  

i kulturalnych oraz ich rozwój. 

Priorytet inwestycyjny 9b: Wspieranie rewitalizacji fizycznej, 

gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich  

i wiejskich. 

1.2.2.1 
Wspieranie innowacyjnych metod wykorzystania zasobów 

naturalnych w zakresie usług prozdrowotnych. 

Priorytet inwestycyjny 3c: Wspieranie tworzenia i poszerzania 

zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług. 
RPO WŚ 2014-2020 

1.2.2.2 
Inicjowanie i wspieranie współpracy branży turystycznej  

i okołoturystycznej. 

Priorytet inwestycyjny 6c: Zachowanie, ochrona, promowanie  

i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego  

Priorytet inwestycyjny 9b: Wspieranie rewitalizacji fizycznej, 

gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich  

i wiejskich / w zależności od rodzaju działań. 

Priorytet inwestycyjny 9v: Wspieranie przedsiębiorczości społecznej  

i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii 

społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia. 

RPO WŚ 2014-2020 

 

Środki własne/inne 

1.2.2.3 
Organizacja oraz uczestnictwo przedstawicieli regionu  

w wydarzeniach krajowych i zagranicznych. 

Priorytet inwestycyjny 3b: Opracowywanie i wdrażanie nowych 

modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu 

umiędzynarodowienia/ w zależności od rodzaju działań. 

RPO WŚ 2014-2020 

2.1.1.1 
Przejęcie potencjalnych terenów inwestycyjnych od 

Agencji Nieruchomości Rolnych.  
Środki własne/inne. Środki własne/inne 

2.1.1.2 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w media. 

Priorytet inwestycyjny 3a: Promowanie przedsiębiorczości,  

w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania 

nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym 

również poprzez inkubatory przedsiębiorczości. 

RPO WŚ 2014-2020 

2.1.1.3 
Stworzenie oferty inwestycyjnej między innymi poprzez 

wprowadzenie terenów do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Środki własne/inne. Środki własne /inne 

2.1.1.4 Zapewnienie terenów pod rozwój lokalnego handlu i usług. 

Priorytet inwestycyjny 3a: Promowanie przedsiębiorczości,  

w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania 

nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym 

również poprzez inkubatory przedsiębiorczości. 

RPO WŚ 2014-2020 

2.1.1.5 
Modernizacja Placu Targowego „targowicy” w Woli 

Łagowskiej. 

Priorytet inwestycyjny 9b: Wspieranie rewitalizacji fizycznej, 

gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich  

i wiejskich. 

RPO WŚ 2014-2020 
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2.1.2.1 
Organizacja regularnych spotkań między przedsiębiorcami, 

samorządem i organizacjami pozarządowymi. 

Priorytet inwestycyjny 11i: Inwestycje w zdolności instytucjonalne  

i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług 

publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu 

przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa 

i dobrego rządzenia/ W zależności od działań. 

PO Wiedza, Edukacja, 

Rozwój 2014-2020 

2.1.2.2 
Zaangażowanie kopalń działających na terenie gminy do 

działań na rzecz jej rozwoju. 
Środki własne/inne. Środki własne/inne 

2.1.2.3 
Wdrożenie programu wsparcia podmiotów gospodarczych 

nowopowstałych oraz rozwijających się na terenie gminy. 

Priorytet inwestycyjny 3b: Opracowywanie i wdrażanie nowych 

modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu 

umiędzynarodowienia. 

Priorytet inwestycyjny 3c: Wspieranie tworzenia i poszerzania 

zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług. 

Priorytet inwestycyjny 9v: Wspieranie przedsiębiorczości społecznej  

i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii 

społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia.  

RPO WŚ 2014-2020 

2.1.2.4 
Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego gminy. 
Środki własne /inne. Środki własne /inne 

2.2.1.1 
Organizacja corocznego Gminnego Forum Organizacji 

Pozarządowych. 
Środki własne /inne. Środki własne /inne 

2.2.1.2 
Organizacja corocznego Gminnego Forum 

Przedsiębiorczości. 
Środki własne /inne. Środki własne /inne 

2.2.1.3 Powstanie Centrum Aktywności Lokalnej. 

Priorytet inwestycyjny 9b: Wspieranie rewitalizacji fizycznej, 

gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich  

i wiejskich. 

Priorytet inwestycyjny 9i: Aktywne włączenie, w tym z myślą  

o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa  

i zwiększaniu szans na zatrudnienie. 

Priorytet inwestycyjny 9v: Wspieranie przedsiębiorczości społecznej  

i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii 

społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia. 

RPO WŚ 2014-2020 

(PI9b; PI9i; PI9v) 

 

PO Wiedza, Edukacja, 

Rozwój 2014-2020 

(PI9i; PI9v) 

2.2.1.4 Powstanie Inkubatora Przedsiębiorczości. 

Priorytet inwestycyjny 3a: Promowanie przedsiębiorczości,  

w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania 

nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym 

RPO WŚ 2014-2020 
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również poprzez inkubatory przedsiębiorczości. 

2.2.1.5 

Inicjowanie oraz prowadzenie kampanii informacyjnej  

o dostępnych programach pomocowych z UE oraz środkach 

krajowych. 

Środki własne/inne Środki własne/inne 

2.2.1.6 Współdziałanie z organizacjami otoczenia biznesu. 

Priorytet inwestycyjny 9v: Wspieranie przedsiębiorczości społecznej  

i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii 

społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia. 

Priorytet inwestycyjny 3b: Opracowywanie i wdrażanie nowych 

modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu 

umiędzynarodowienia. 

RPO WP 2014-2020 

2.2.1.7 Wspieranie inicjatyw oddolnych mieszkańców. 

Priorytet inwestycyjny 8b: Wspieranie wzrostu gospodarczego 

sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego 

jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym 

poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych  

i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych  

i kulturalnych oraz ich rozwój. 

Priorytet inwestycyjny 9v: Wspieranie przedsiębiorczości społecznej  

i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii 

społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia. 

RPO WP 2014-2020 

2.2.2.1 Wprowadzenie e-usług w administracji publicznej. 

Priorytet inwestycyjny 2c: Wzmocnienie zastosowań TIK dla  

e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury  

i e-zdrowia. 

Priorytet inwestycyjny 11i: Inwestycje w zdolności instytucjonalne  

i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług 

publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu 

przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa 

i dobrego rządzenia / w zależności od działania. 

RPO WŚ 2014-2020 

(PI2c) 

PO Wiedza, Edukacja, 

Rozwój2014-2020 

(PI11i) 

PO Polska Cyfrowa  

2014-2020 

(PI2c) 

2.2.2.2 
Dostosowanie do potrzeb obiektów infrastruktury 

edukacyjnej, rekreacyjnej i kultury. 

Priorytet inwestycyjny 10a: Inwestycje w edukację, umiejętności  

i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej  

i szkoleniowej. 

RPO WŚ 2014-2020 

2.2.2.3 
Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

regionu. 

Priorytet inwestycyjny 6c: Zachowanie, ochrona, promowanie  

i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. 

Priorytet inwestycyjny 6d:  Ochrona i przywrócenie różnorodności 

RPO WŚ 2014-2020 
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biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług 

ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną 

infrastrukturę / w zależność od rodzaju działania. 

2.2.2.4 
Zapewnienie wysokiej jakości systemu ochrony zdrowia 

oraz pomocy i integracji społecznej. 

Priorytet inwestycyjny 8vi: Aktywne i zdrowe starzenie się 

Priorytet inwestycyjny 9a: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną  

i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego  

i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, 

promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług 

społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia  

z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych. 

RPO WŚ 2014-2020 

2.2.3.1 

Przeprowadzenie zmian funkcjonalnych i estetycznych  

w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej centrum 

Łagowa. 

Priorytet inwestycyjny 9b: Wspieranie rewitalizacji fizycznej, 

gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich  

i wiejskich. 

RPO WŚ 2014-2020 

2.2.3.2 
Wspieranie działań zmierzających do tworzenia partnerstw 

na rzecz centrum Łagowa. 

Priorytet inwestycyjny 9b: Wspieranie rewitalizacji fizycznej, 

gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich  

i wiejskich. 

Priorytet inwestycyjny 9v: Wspieranie przedsiębiorczości społecznej  

i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii 

społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia. 

RPO WŚ 2014-2020 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 : Infrastruktura i Środowisko, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Cyfrowa; oraz 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wersja 5.0. 
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Tabela 9 Harmonogram realizacji zadań zaplanowanych w Strategii. 

LP. Nazw zadania 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1.1.1 
Stworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej Jaskinię Zbójecką 

oraz  miejscowości Czyżów i Sędek z innymi atrakcjami turystycznymi. 
           

1.1.1.2 
Połączenie edukacyjnej ścieżki rowerowej z trasą rowerową GreenVelo 

oraz miejscowością Nowa Słupia. 
           

1.1.1.3 Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu przy Jaskini Zbójeckiej.            

1.1.1.4 
Rekultywacja zbiornika wodnego zlokalizowanego przy ul. Zapłotniej, 

nadanie mu funkcji rekreacyjnej. 
           

1.1.1.5 Uruchomienie systemu rowerów na terenie gminy.            

1.1.1.6 
Powstanie infrastruktury turystycznej przy edukacyjnej ścieżce 

rowerowej. 
           

1.1.2.1 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.            

1.1.2.2 Wspieranie budowy obwodnicy Łagowa.            

1.1.2.3 Wspieranie przedsięwzięć wykorzystujących odnawialne źródła energii.             

1.1.2.4 

Uregulowanie gospodarki wodnej i wodno-ściekowej poprzez 

rozbudowę kanalizacji sanitarnej lub oczyszczali biologicznych oraz 

sieci wodociągowej. 

           

1.1.2.5 
Prowadzenie stałego monitoringu emisji pyłów i poziomu hałasu  

z zakładów kopalnianych oraz zanieczyszczeń z ruchu samochodowego. 
           

1.1.2.6 
Przeprowadzenie rekultywacji obszarów zdegradowanych poprzez 

eksploatację złóż naturalnych na cele turystyczne. 
           

1.1.3.1 
Popularyzacja wiedzy i umiejętności dotyczących produktów lokalnych  

i regionalnych oraz związanych tradycją i dziedzictwem kulturowym. 
           

1.1.3.2 Organizacja międzypokoleniowych warsztatów edukacyjnych.            

1.1.3.3 

Wspieranie organizacji działających na rzecz integracji  

i aktywizacji  społeczności lokalnej wokół dziedzictwa Gór 

Świętokrzyskich. 
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1.1.3.4 
Budowanie oferty turystycznej spójnej z wizerunkiem Gór 

Świętokrzyskich. 
           

1.2.1.1 
Powstanie interaktywnego obiektu edukacyjnego nawiązującego do 

tradycji garncarstwa. 
           

1.2.1.2 Organizacja wydarzeń nawiązujących do tradycji garncarstwa.            

1.2.1.3 
Stworzenie systemu edukacyjno-informacyjnego oraz infrastruktury 

publicznej nawiązującej do walorów geologicznych regionu. 
           

1.2.1.4 
Budowa produktu turystycznego wykorzystującego potencjał 

miejscowości Sędek. 
           

1.2.2.1 
Wspieranie innowacyjnych metod wykorzystania zasobów naturalnych  

w zakresie usług prozdrowotnych. 
           

1.2.2.2 
Inicjowanie i wspieranie współpracy branży turystycznej  

i okołoturystycznej. 
           

1.2.2.3 
Organizacja oraz uczestnictwo przedstawicieli regionu  

w wydarzeniach krajowych i zagranicznych. 
           

2.1.1.1 
Przejęcie potencjalnych terenów inwestycyjnych od Agencji 

Nieruchomości Rolnych.  
           

2.1.1.2 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w media.            

2.1.1.3 
Stworzenie oferty inwestycyjnej między innymi poprzez wprowadzenie 

terenów do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
           

2.1.1.4 Zapewnienie terenów pod rozwój lokalnego handlu i usług.            

2.1.1.5 Modernizacja Placu Targowego „targowicy” w Woli Łagowskiej.            

2.1.2.1 
Organizacja regularnych spotkań między przedsiębiorcami, samorządem 

i organizacjami pozarządowymi. 
           

2.1.2.2 
Zaangażowanie kopalń działających na terenie gminy do działań na 

rzecz jej rozwoju. 
           

2.1.2.3 
Wdrożenie programu wsparcia podmiotów gospodarczych 

nowopowstałych oraz rozwijających się na terenie gminy. 
           

2.1.2.4 
Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 

gminy. 
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2.2.1.1 Organizacja corocznego Gminnego Forum Organizacji Pozarządowych.            

2.2.1.2 Organizacja corocznego Gminnego Forum Przedsiębiorczości.            

2.2.1.3 Powstanie Centrum Aktywności Lokalnej.            

2.2.1.4 Powstanie Inkubatora Przedsiębiorczości.            

2.2.1.5 
Inicjowanie oraz prowadzenie kampanii informacyjnej  

o dostępnych programach pomocowych z UE oraz środkach krajowych. 
           

2.2.1.6 Współdziałanie z organizacjami otoczenia biznesu.            

2.2.1.7 Wspieranie inicjatyw oddolnych mieszkańców.            

2.2.2.1 Wprowadzenie e-usług w administracji publicznej.            

2.2.2.2 
Dostosowanie do potrzeb obiektów infrastruktury edukacyjnej, 

rekreacyjnej i kultury. 
           

2.2.2.3 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu.            

2.2.2.4 
Zapewnienie wysokiej jakości systemu ochrony zdrowia oraz 

pomocy i integracji społecznej. 
           

2.2.3.1 
Przeprowadzenie zmian funkcjonalnych i estetycznych w sferze 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej centrum Łagowa. 
           

2.2.3.2 
Wspieranie działań zmierzających do tworzenia partnerstw na rzecz 

centrum Łagowa. 
           

Źródło: Opracowanie własne.
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II.5. Ocena wpływu realizacji Strategii na środowisko 

Gminę Łagów, ze względu na swoje usytuowanie, należy zaliczyć do obszarów 

szczególnie atrakcyjnych pod względem ukształtowania terenu, jak również walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych. Do form ochrony w Gminie Łagów należą:  

– Otulina Świętokrzyskiego Parku Narodowego (północno – zachodni fragment gminy), 

– Parki krajobrazowe (Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy, Jeleniowski Park 

Krajobrazowy). 

– Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe (Wąwóz Dude z Jaskinią Zbójecką (nr.rej. Z-004), 

Dolina Łagowicy (nr.rej. Z-003). 

– Obszary chronionego krajobrazu (Cisowsko-Orłowiński, Jeleniowski, Chmielnicko – 

Szydłowski, Jeleniowsko – Staszowski). 

– Pomniki przyrody (3 dęby szypułkowe nr rej. 851, Grupa drzew (nr rej.362), Hałda  

i rów (nr rej.167), Odsłonięcie geologiczne (nr rej.169), Ponor i dolinka krasowa (nr 

rej.172), Źródło (nr rej. 170), Źródło (nr rej. 171), brak nazwy (grupa trzech dębów 

szypułkowych na mocy uchwały Nr XLII/239/09 Rady Gminy w Łagowie z dnia 27 

kwietnia 2009 r.)). 

– Użytki ekologiczne (Łąka śródleśna z roślinami chronionymi, Śródleśna łąka ze 

stanowiskiem roślin chronionych). 

– Obszary Natura 2000 (Ostoja Jeleniowska, Lasy Cisowsko – Orłowińskie). 

Ponadto przez obszar Gminy przebiegają dwa najważniejsze z punktu widzenia 

krajowego systemu przyrodniczego korytarze ekologiczne. Przez północną cześć Gminy 

Łagów przechodzi fragment międzynarodowego korytarza nazwanego Obszarem 

Świętokrzyskim, do którego bezpośrednio przylega (od południa) węzeł o zasięgu krajowym 

Obszar Cisowsko – Orłowiński.  

Wprowadzenie w życie planów i inwestycji zawartych w Strategii może powodować 

oddziaływanie na środowisko. W celu określenia czy w należyty sposób został uwzględniony 

interes środowiska przyrodniczego i kulturowego przeprowadzono wstępną analizę i ocenę 

oddziaływania na środowisko działań proponowanych w niniejszej Strategii Rozwoju Gminy 

Łagów na lata 2014-2024. Ocena ta nie zastępuje „Prognozy oddziaływania na środowisko”, 

której obowiązek przeprowadzenia dla m.in. skutków realizacji dokumentów strategicznych 

opracowanych przez organy administracyjne nakłada ustawa z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013r. poz. 1235 ze zm.), 
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a także „Oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko”, która to będzie wymagana 

w przypadku realizacji przedsięwzięć w oparciu o Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. Nr 213 poz. 1397), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. 2013 poz. 817). 

Analizując powyższe rozporządzenia dokonano wstępnej oceny zadań ujętych 

w niniejszym dokumencie, na podstawie której stwierdza się, że żadne z nich nie kwalifikuje 

się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.  

Część z tych działań spełnia lub po wykonaniu projektu i ustaleniu lokalizacji 

i wielkości przedsięwzięcia może spełnić kryteria przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko. Do wymienionej grupy zalicza się zadania 

inwestycyjne: 

 budowa lub modernizacja sieci kanalizacyjnej, 

 rekultywacja zbiornika wodnego przy ul. Zapłotniej, 

 przygotowanie terenów inwestycyjnych, 

 zagospodarowanie terenu wokół Jaskini Zbójeckiej. 

Powyższa kwalifikacja przedsięwzięć będzie możliwa do potwierdzenia dopiero po 

sporządzeniu projektów wykonawczych, ustaleniu lokalizacji, powierzchniowej skali 

oddziaływania przedsięwzięcia oraz rozwiązań projektowych.  

Znaczące grupy przedsięwzięć zawartych w strategii tworzą inwestycje polegające 

głównie na zadaniach budowy lub rozbudowy obiektów, a także zabiegów  

modernizacyjno-remontowych. 

W trakcie realizacji tych grup przedsięwzięć ingerencja na środowisko będzie przede 

wszystkim na etapie ich realizacji, powodując przejściowe uciążliwości. Oddziaływania takie 

mają charakter odwracalny, chwilowy oraz występować mogą w relatywnie krótkim czasie. 

Znaczący wpływ na środowisko będzie odczuwalny poprzez: 

 emisję zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliwa przez pojazdy mechaniczne  

w silnikach spalinowych w trakcie prac budowlanych i modernizacyjnych, 

 uciążliwości hałasowe, związane z wykonywaniem robót budowlanych, 

 odpady powstające w trakcie wykonywania robót ziemnych i budowlanych. 
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Pomimo negatywnych przejściowych uciążliwości po zakończeniu realizacji 

przedsięwzięć będzie widoczny efekt społeczny i ekologiczny.   

 Jednym z zadań w Strategii jest wspieranie budowy obwodnicy Łagowa. Zadanie to 

ma na celu podjęcie działań, które przyczynią się do przyspieszenia realizacji planowanej 

inwestycji. Budowa obwodnicy przełoży emisję zanieczyszczeń z terenów gęsto zaludnionych 

poza ich obręb, co przyniesie pozytywny efekt, iż mniejszy procent ludności będzie narażony 

na negatywne skutki hałasu i wytwarzanych zanieczyszczeń w skutek spalania paliw. 

Poprawie ulegnie płynność ruchu pojazdów, co również zmniejszy emisję zanieczyszczeń.  

Działanie polegające na uruchomieniu systemu rowerów na terenie gminy przyczyni 

się do obniżenia emisji zanieczyszczeń oraz emisji hałasu. Przekonując mieszkańców do 

rowerów zmniejszy się przyrost ilości samochodów w gminie. Budowa nowych ścieżek 

rowerowych i ciągów pieszych wpłynie pozytywnie na reakcje społeczeństwa, jednak będzie 

się wiązać z powstawaniem odpadów, głównie opakowaniowych. Wskazane, więc zatem 

będzie zastosowanie środków zapobiegawczych w celu gromadzenia odpadów. 

Modernizacja sieci kanalizacyjnej po etapie budowy wniesie pozytywny efekt 

ekologiczny – uszczelnienie połączeń i wymiana skorodowanych przewodów przyczyni się 

do ochrony środowiska gruntowo-wodnego na danym obszarze.  

Dzięki termomodernizacji budynków zmniejszy się zapotrzebowania na ciepło, 

co będzie się wiązać z mniejszym spalaniem paliw energetycznych i mniejszymi emisjami 

zanieczyszczeń (głównie CO2) do atmosfery. Dodatkowe wsparcie w postaci 

wykorzystywania odnawialnych źródeł energii pozwoli spotęgować efekt. Przygotowanie 

i prowadzenie prac docieplenia budynków w ramach termomodernizacji powinno 

w szczególności uwzględniać ochronę ptaków i nietoperzy gniazdujących w ścianach 

budynków. Większość ptaków gniazdujących w budynkach, a także wszystkie nietoperze 

w Polsce objęte są ścisłą ochroną gatunkową. 

Obecnie wizerunek niektórych obszarów na terenie gminy nie jest zadowalający. 

Działania polegające na rekultywacji sprawią, iż tereny zniszczone i zaniedbane będą lepiej 

komponować się z otaczającym krajobrazem. Zniszczona i szpecąca roślinność wokół 

zbiornika wodnego zlokalizowanego przy ulicy Zapłotniej zostanie usunięta, w jej miejsce 

zostanie zaaranżowana nowa zieleń.  Zniszczone zadrzewienia również zostaną usunięte. 

Obszary zdegradowane poprzez eksploatację złóż naturalnych w skutek zagospodarowania 

zyskają nową funkcje turystyczną. Powyższe prace wpłyną pozytywnie na krajobraz 

miejscowości. 
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Pozostałe działania zawarte w Strategii nie będą wpływały na środowisko. Prawidłowe 

wykonawstwo daje gwarancję pełnej ochrony środowiska gruntowego przed wpływami 

antropogenicznymi. Negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze, jak również krajobraz 

miejski, zaniknie po zakończeniu prac budowlanych i uporządkowaniu terenu. W przypadku 

występowania niekorzystnych oddziaływań na środowisko istnieje możliwość i konieczność 

minimalizacji oddziaływań inwestycji na środowisko poprzez następujące działania: 

 właściwe kierowanie pracami, 

 prace budowlane i modernizacyjne powinny być prowadzone wyłącznie w porze 

dziennej, maszynami oraz pojazdami o najlepszych parametrach akustycznych, aby jak 

najbardziej zmniejszyć uciążliwość hałasu, 

 prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, 

 stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych, 

 dotrzymywanie terminów wykonywania prac budowlanych, 

 nadzór nad skutecznością i jakością realizacji, 

 stosownie wysokiej klasy rozwiązań technicznych, 

 oszczędzanie podczas budowy surowców takich jak: woda, piasek i energia, 

 maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu.  



Strategia Rozwoju Gminy Łagów na lata 2014-2024 (projekt 2.0)  

45 
 

III. CZĘŚĆ WDROŻENIOWA 

III.1. Ewaluacja i monitoring Strategii na lata 2014-2024 

Warunkiem sprawnej oraz efektywnej realizacji Strategii Rozwoju Gminy Łagów jest 

wdrożenie skutecznego systemu monitorowania i oceny tej strategii wraz z towarzyszącymi 

jej programami rozwoju. 

Monitoring ma na celu gromadzenie oraz analizę danych na temat przebiegu realizacji 

danego programu, która pozwala na wyłapywanie ewentualnych nieprawidłowości w jego 

realizacji i wprowadzaniu niezbędnych korekt umożliwiających osiągniecie wcześniejszych 

założeń. Ewaluacja natomiast ma za zadanie sprawdzenie czy w wyniku podejmowanych 

działań powstały spodziewane rezultaty oraz czy przełożyły się one na realizację 

wyznaczonych celów.  

Opracowanie systemu monitorowania i ewaluacji umożliwi gromadzenie bieżących 

danych dotyczących postępów we wdrażaniu oraz osiąganiu celów założonych w Strategii. 

Pozwoli na obserwację rezultatów prowadzonych działań, a w razie potrzeby na 

wprowadzenie niezbędnych aktualizacji oraz korekt. Zakres monitoringu i ewaluacji Strategii 

wyznaczają określone w niej cele szczegółowe, działania priorytetowe oraz zaplanowane 

przedsięwzięcia. Monitoring strategii prowadzony będzie w zakresie finansowym oraz 

rzeczowym. Zakres finansowy dotyczyć będzie monitorowania poprawności oraz 

efektywności wydawanych środków, natomiast zakres rzeczowy związany będzie  

z efektywnością podejmowanych działań oraz postępem we wdrażania Strategii.  

Ewaluacja Strategii będzie prowadzona w celu określenia rzeczywistych efektów 

zrealizowanych projektów i inwestycji w niej zapisanych, a jej ocena opierać się będzie na 

pięciu zasadniczych kryteriach: 

1. Skuteczność – pozwala określić czy zostały osiągnięte cele Strategii założone na 

etapie programowania. 

2. Efektywność – pozwala ocenić poziom ekonomiczności Strategii. 

3. Użyteczność – pozwala ocenić zgodności celów Strategii z faktycznymi problemami  

i potrzebami grupy docelowej. 

4. Trafność – obrazuje do jakiego stopnia cele Strategii odpowiadają potrzebom 

wskazanym do danego obszaru. 

5. Trwałość – pozwala określić na ile można się spodziewać, że pozytywne zmiany 

wywołane oddziaływaniem Strategii będą trwać po jej zakończeniu. 
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Ewaluacja działań zawartych w Strategii Rozwoju Gminy Łagów na lata 2014-2024 

zostanie podzielona na następujące części: 

• ex-ante (przed realizacją Strategii) – stanowiąca instrument ułatwiający podejmowanie 

spójnych decyzji; ocena ta została przeprowadzona przed opracowaniem niniejszej Strategii;  

• on-going (na bieżąco) – instrument obserwacji prowadzonej przez Zespół Strategiczny, 

który będzie przygotowywał sprawozdanie z realizacji Strategii, w co najmniej dwuletnich 

okresach. 

• mid-term (w połowie okresu realizacji) – służąca przede wszystkim jako instrument,  

w wyniku którego nastąpi aktualizacja Strategii; 

• ex-post (na zakończenie Strategii) – służąca ocenie zgodności i efektywności 

zrealizowanych działań w ramach Strategii z założeniami i celami przyjętymi w niniejszym 

dokumencie. 

Wprowadzenie systemu monitoringu oraz powiązanego z nim systemu ewaluacji 

pozwoli wyeliminować w dużym stopniu problem dezaktualizacji założeń i celów zawartych  

w Strategii wynikający ze zmieniających się warunków funkcjonowania podmiotów 

realizujących poszczególne projekty, zmian prawodawstwa oraz innych warunków  

i okoliczności mogących wpłynąć na zasadność podejmowanych działań. Oprócz modyfikacji 

poszczególnych elementów Strategii w trakcie jej realizacji możliwe będzie uwzględnienie 

nowych, dodatkowych działań (zadań), które będą wpisywać się w wyznaczone cele 

strategiczne i operacyjne. 

Za wdrożenie Strategii odpowiedzialny jest Wójt, natomiast za prowadzenie 

monitorowania i ewaluacji Zespół Strategiczny powołany przez Wójta na etapie opracowania 

Strategii.  Zespół składa się z 32 członków będących pracownikami Urzędu Gminy. Zespół 

Strategiczny będzie się zbierał co najmniej raz na dwa lata, a do jego zadań należeć będzie 

m.in.: 

• przedstawienie wniosków z realizacji poszczególnych celów priorytetowych; 

• monitorowanie oraz ocena wdrażania poszczególnych działań; 

• sformułowanie wniosków i zaleceń odnośnie wprowadzenia usprawnień w kwestii 

wdrażania Strategii; 

• opracowanie sprawozdań z posiedzeń. 

Przewodniczący Zespołu Strategicznego zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy 

sprawozdanie sporządzone przez Zespół Strategiczny. Rada Gminy analizować będzie 

postępy w realizacji Strategii.  
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Rada Gminy, jako instytucja kontrolna i uchwałodawcza, będzie mieć za zadanie:  

1. akceptację sprawozdań z realizacji Strategii, w szczególności osiągnięcia celów  

i rezultatów; 

2. analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę treści Strategii Rozwoju; 

3. aktualizację Strategii Rozwoju; 

4. uwzględnienie zadań zaplanowanych do realizacji przy przyjmowaniu budżetu gminy 

oraz wieloletnich planów inwestycyjnych lub innych dokumentów strategicznych o znaczeniu 

lokalnym.  

Informacje na temat stanu realizacji Strategii będą przekazywane mieszkańcom 

gminy, jak również wszystkim zainteresowanym za pośrednictwem strony internetowej 

Urzędu Gminy Łagów, a także podczas spotkań z różnymi grupami społecznymi, w tym 

mieszkańcami, przedsiębiorcami, stowarzyszeniami itp. 

Monitorowanie przebiegu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zmian  

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy powinno być procesem ciągłym. Sporządzany 

raport powinien wskazywać na zachodzące przeobrażenia i tendencje rozwoju oraz 

umożliwiać dokonywanie oceny stopnia realizacji zapisanych celów.  
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III.2.Wskaźniki realizacji Strategii 

W celu skutecznej ewaluacji Strategii niezbędne są dane umożliwiające przeprowadzenie oceny, m.in. porównania stanu przed  

i po realizacji Strategii. W tym celu wskazano szereg wskaźników porównujących sytuację w gminie Łagów ze średnią dla województwa oraz 

dla Polski. Wskaźniki dotyczą ogólnych zmian podstawowych wartości, które zaszły w trakcie realizacji Strategii. Możemy zaliczyć do nich 

m.in. liczbę mieszkańców gminy czy też liczbę podmiotów gospodarczych działających na jej terenie – wybrano te wartości, które da się wyrazić 

liczbowo. W tabeli 10 wskazane zostały również wartości pożądane na koniec roku 2023. Gmina Łagów w zestawieniu wypada dużo słabiej niż 

średnia województwa świętokrzyskiego czy średnia dla Polski.  

 

Tabela 10 Wskaźniki rozwoju jednostki terytorialnej. 

LP. Nazwa wskaźnika 

Wartość wskaźnika dla 

gminy Łagów na 

koniec: 

Wartość 

wskaźnika  

– średnia ogółem 

dla województwa 

na koniec: 

Wartość 

wskaźnika  

– średnia ogółem 

dla Polski na 

koniec: 

Pożądana wartość 

wskaźnika na: 

2008 2013 2013 2013 31.12.2023 r. 

1. Liczba ludności ogółem 6817 6978 - - - 

2. 

Udział ludności wg 

ekonomicznych grup wieku 

w [%] ludności ogółem 

w wieku przedprodukcyjnym 22,6 19,3 17,3 18,2 - 

3. w wieku produkcyjnym* 59,9 63,4 62,9 63,4 
powyżej średniej 

krajowej w 2023r. 

4. w wieku poprodukcyjnym 17,5 17,3 19,8 18,4 - 

5. Migracje na pobyt stały – saldo migracji na 1000 osób -6,0 -4,6 -2,2 -0,5 powyżej 0,0 

6. 
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym [%] 
12,6 11,2 11,3 8,8 

poniżej średniej 

krajowej w 2023r. 
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7. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców -3,1 -1,7 -2,7 -0,5 powyżej 0,0 

8. Dochody ogółem na 1 mieszkańca 2742,41 3606,00 3333,7 3746,78 
powyżej średniej 

krajowej w 2023r. 

9. Dochody własne na 1 mieszkańca 669,68 1156,36 1425,02 2041,56 
powyżej średniej 

krajowej w 2023r. 

10. Udział [%] dochodów własnych w dochodach ogółem 24,42 32,07 42,75 54,49 
powyżej średniej 

krajowej w 2023r. 

11. Wydatki ogółem na 1 mieszkańca 3019,31 4276,37 3319,71 3750,29 
powyżej średniej 

krajowej w 2023r. 

12. Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca 917,44 948,90 575,10 664,76 
powyżej średniej 

krajowej w 2023r. 

13. Wydatki bieżące na 1 mieszkańca 2121,36 3347,08 2749,90 3086,19 
powyżej średniej 

krajowej w 2023r. 

14. 
Osoby w gospodarstwach domowych korzystające ze środowiskowej 

pomocy społecznej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców3 
431 138 111 83 

poniżej średniej 

krajowej w 2023r. 

15. Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (od 3-5 lat) 0,5 62,1 71,0 74,1 100 

16. 
Liczba dzieci w szkołach podstawowych w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców 
72 59 53 56 

powyżej średniej 

krajowej w 2023r. 

17. 
Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. 

mieszkańców 
23 27 29 32 

powyżej średniej 

krajowej w 2023r. 

18. Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności 564 63 75 95 
min. 75% średniej 

krajowej w 2023 r. 

19. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności 5325 575 866 1057 
min. 65% średniej 

krajowej w 2023 r. 

                                                 
3 Wartość wskaźnika podano w zaokrągleniu do pełnych wartości. 
4 Wartości wskaźnika podane dla roku 2009  
5 Wartości wskaźnika podane dla roku 2009  
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20. Podmioty na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym6 897 91 138 167 
min. 65% średniej 

krajowej w 2023 r. 

21. 
Korzystający z instalacji  

w [%] ogółem ludności  

sieć wodociągowa 82,1 83,68 84,8 88,0 
powyżej średniej 

krajowej w 2023r. 

sieć kanalizacyjna* 27,9 28,59 52,5 65,1 
powyżej średniej 

krajowej w 2023r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

* Docelowy udział % w 2023 roku określono tylko dla grupy ludności „w wieku produkcyjnym”, ponieważ ma ona najważniejsze znaczenie dla osiągnięcia założonych celów 

w strategii. 

** Z uwagi na możliwość rozbudowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy nie wskazano wartości docelowej dla tego wskaźnika. 

 

 

 

 

                                                 
6Wartości wskaźnika zaokrąglono do pełnych wartości w górę 
7 Wartości wskaźnika podane dla roku 2009  
8 Wartości wskaźnika podane dla roku 2012 
9 Wartości wskaźnika podane dla roku 2012 
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