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Wstęp 
 

Prace nad strategią rozpoczęły się w październiku 2015r. z inicjatywy władz 

lokalnych. Z uwagi na wieloaspektowość i wielopodmiotowość Strategii do udziału w jej 

opracowaniu zaproszono pracowników Urzędu Gminy, mieszkańców gminy, przedstawicieli 

szkół, przedsiębiorstw, rolników oraz reprezentantów lokalnych organizacji pozarządowych. 

Harmonijny i zrównoważony rozwój społeczno – gospodarczy Gminy Łubnice rozumiany w 

ujęciu lokalnym, ale również regionalnym, krajowym oraz europejskim ma fundamentalne 

znaczenie dla zapewnienia komfortu życia jej mieszkańców oraz przyjaznego otoczenia dla 

potencjalnych inwestorów, przedsiębiorców. Dokument ten stanowił będzie narzędzie do 

właściwego wyboru długofalowych celów, ustalania programów do realizacji zadań, ale 

przede wszystkim narzędzie stymulowania rozwoju gminy. Ramy czasowe opracowania 

stanowią lata 2016 – 2024. Konieczność przygotowania Strategii Rozwoju Gminy wynika z 

nieustannie zmieniających się warunków wewnętrznych i zewnętrznych, które wymagają 

wprowadzenia nowego spojrzenia na zasoby gminy oraz gospodarowania nimi w taki sposób, 

aby gmina mogła się rozwijać, wpisując jednocześnie najistotniejsze trendy w koncepcję 

wypracowaną na wyższych szczeblach zarządzania rozwojem. 

Zawarte w strategii zadania stawiają za cel przede wszystkim dążenie do 

zrównoważonego rozwoju Gminy, który będzie procesem przenikania się, integrowania i 

spójnych działań politycznych, gospodarczych, społecznych i przestrzennych, ze szczególnym 

uwzględnieniem zachowania równowagi środowiska naturalnego oraz jego ochrony. Zadania 

ku stworzeniu lepszych warunków do życia w gminie skierowane są nie tylko do samorządu 

lokalnego, ale również do przedsiębiorców, instytucji, organizacji działających na jej terenie, 

mieszkańców, którzy w partnerstwie osiągną wspólny sukces. 

Strategia stanowi z jednej strony diagnozę stanu obecnego, z drugiej zaś jest 

usystematyzowanym zbiorem jasno sprecyzowanych potrzeb i wynikających z nich 

kierunków działania. Dokument ten ułatwia lokalnym władzom podejmowanie decyzji oraz 

rozwiązywanie problemów gospodarczych, społecznych, ekologicznych i prawnych, jak 

również racjonalne organizowanie przyszłych działań. Opracowanie Strategii Rozwoju 

Gminy jest warunkiem koniecznym z uwagi na to, że gmina zamierza ubiegać się o 

pozabudżetowe środki pomocowe, krajowe i zagraniczne, w tym środki z Unii Europejskiej.  
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Proces tworzenia strategii i jego uczestnicy 
 

Prace nad tworzeniem Strategii był realizowany w sposób, który miał zapewnić 

możliwie jak najszerszy i aktywny udział mieszkańców gminy, organizacji pozarządowych, 

przedsiębiorców, sołtysów, radnych i urzędników. Prace rozpoczęto w październiku 2015 

roku. Do przygotowania tego dokumentu została zaangażowana firma konsultingowa 

GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., która współpracowała przy budowie strategii. Cały 

proces tworzenia strategii opierał się na planowaniu poszczególnych etapów prac i 

zredagowaniu dokumentu strategicznego na podstawie materiałów zebranych od 

sołtysów/radnych gminy. 

Najważniejsze etapy pracy nad opracowaniem strategii dotyczyły: 

 przyjęcia wizji rozwoju Gminy, 

 przyjęcia celu nadrzędnego i celów głównych rozwoju Gminy, 

 identyfikacji problemów wpływających na rozwój Gminy, 

 przyjęcia celów szczegółowych rozwoju Gminy, 

 opracowania planu operacyjnego strategii z określeniem zadań planowanych do 

realizacji,  

 opracowania koncepcji wdrażania, monitoringu i ewaluacji strategii. 

Budując Strategię Rozwoju Gminy Łubnice na lata 2016-2024 postawiono sobie cele 

szczegółowe, do których należy zaliczyć: 

 podnoszenie poziomu życia mieszkańców, 

 zaproponowanie rozwiązań umożliwiających wzrost gospodarczy Gminy, 

 przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia oraz niwelowaniu już istniejącego, 

 tworzenie warunków służących przyciąganiu kapitału z zewnątrz do inwestowania  

na terenie Gminy, 

 promocja walorów i zalet Gminy. 

Na zakończenie procesu projekt dokumentu został opublikowany na stronie internetowej 

urzędu oraz przekazany radnym celem zebrania uwag i opinii. 
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Metodologia 
 

Dokument powstał z zastosowaniem metody ekspercko - społecznej, zapewniającej 

partycypację społeczeństwa w tworzeniu Strategii Rozwoju Gminy oraz udział wszystkich 

zainteresowanych środowisk. Praca nad strategią odbyła się przy współudziale grona 

specjalistów i pracowników Gminy Łubnice, bazując na ich doświadczeniu, wiedzy i opinii. 

Partycypacja społeczeństwa w tworzeniu wizji przyszłości gminy za sprawą konsultacji 

społecznych odegrała równie ważną rolę. Wpływ społeczeństwa na życie gminy, poza 

uczestnictwem w formie aktu wyborczego, jest wartością nieocenioną. W procesie kreowania 

przyszłości gminy, tworzenia dokumentu strategicznego wszyscy mieszkańcy mieli 

możliwość aktywnego uczestnictwa. Projekt strategii został udostępniony za pośrednictwem 

strony internetowej za pomocą tych konsultacji władze gminy przedstawiły mieszkańcom 

swoje zamierzenia mając na uwadze nawiązanie konstruktywnego dialogu przy 

współtworzeniu wspólnej rzeczywistości oraz zapewnienie głosu wszystkim 

zainteresowanym. 
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I. Diagnoza strategiczna Gminy Łubnice 

1.1. Przestrzeń i środowisko 

1.1.1 Umiejscowienie gminy w województwie i kraju 

 

Gmina Łubnice to gmina o charakterze wiejskim położona w południowej części powiatu 

staszowskiego, w województwie świętokrzyskim. Położona jest przy lewym brzegu Wisły. 

Od zachodu sąsiaduje z gminami Oleśnica i Pacanów, od północy z gminą Rytwiany  

i Połaniec natomiast od południowego wschodu przez Wisłę z województwem podkarpackim 

i małopolskim. W skład gminy wchodzi 19 sołectw: Beszowa, Borki, Budziska, Czarzyzna, 

Gace Słupieckie, Góra, Grabowa, Łubnice, Łyczba, Orzelec Duży, Orzelec Mały, 

Przeczów, Rejterówka, Słupiec, Szczebrzusz, Wilkowa, Wolica, Zalesie, Zofiówka. 

Główny szlak komunikacyjny przebiegający przez gminę to droga krajowa nr 79 Warszawa-

Bytom. Odległość wsi Łubnice – centrum gminy, od miasta powiatowego Staszów wynosi 

około 20 km, od najbliższego miasta Połańca ok. 10 km na wschód.  Obszar gminy wynosi 84 

km
2
. Poniżej przedstawiamy mapę gminy na tle powiatu i województwa. 

Mapa 1:  Mapa powiatu staszowskiego 

 

Źródło: http://www.lubnice.eu/ 

 

http://www.lubnice.eu/
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Mapa 2: Gmina Łubnice na tle województwa świętokrzyskiego 

 

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Łubnice na lata 2007-2015 
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1.1.2 Charakterystyka sieci osadniczej 
 

W skład Gminy Łubnice wchodzi 19 sołectw. Największym sołectwem pod względem 

powierzchni są Łubnice (1157 ha) , najmniejszym Góra (162 ha). Poniższa tabela prezentuje 

wszystkie sołectwa oraz ich powierzchnię i liczbę gospodarstw. Najwięcej gospodarstw 

znajduje się w sołectwie Słupiec- 263, następnie Budziska – 257. 

Tabela 1: Powierzchnia sołectw Gminy Łubnice 

L.p. Sołectwo Liczba 

gospodarstw 

Powierzchnia 

sołectwa w ha 

1.  Beszowa 143 579 

2.  Borki 92 210 

3.  Budziska 257 963 

4.  Czarzyzna 143 409 

5.  Gace Słupieckie 116 402 

6.  Grabowa 64 315 

7.  Góra 38 162 

8.  Łubnice 164 1157 

9.  Łyczba 74 290 

10.  Orzelec Duży 154 447 

11.  Orzelec Mały 50 188 

12.  Przeczów 159 563 

13.  Rejterówka 47 173 

14.  Słupiec 263 854 

15.  Szczebrzusz 77 219 

16.  Wilkowa 165 401 

17.  Wolica 126 332 

18.  Zalesie 135 469 

19.  Zofiówka 55 269 

Źródło: Urząd Gminy Łubnice październik 2015 rok 
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Wykres 1: Powierzchnia poszczególnych sołectw na terenie gminy

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Łubnice, 2015r. 

 

Na terenie gminy przeważa zabudowa zagrodowa, związana z dominującą (rolniczą) funkcją 

gminy. Obecnie obserwuje się częste przypadki tworzenia nowej zabudowy jednorodzinnej i 

przekształcania istniejącej zabudowy zagrodowej w budownictwo jednorodzinne. 
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Mapa 3: Mapa Gminy Łubnice z podziałem na sołectwa 

 

Źródło: http://www.lubnice.eu 

Rys historyczny 

Łubnice (w 1597 roku pisało się Łubnicze) to nazwa topograficzna. Łub to dawniej kora, 

drzewo darte z lipy bądź dębiny. Osadnictwo na terenach dzisiejszej gminy Łubnice datuje się 

od co najmniej XIV wieku. Wskazują na to dokumenty pochodzące z 1328 roku, w których 

wspomina się o istnieniu parafii klasztornej w Beszowej i kościele drewnianym. Choć 
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możliwe, że osadnictwo na tych terenach jest o wiele starsze.  W pierwszej połowie XIV 

wieku pierwszym właścicielem tych ziem wg. księdza Wawrzyńca Sieka był Stasz Kmiotko 

vel. Kumotko. Ziemie te wchodziły w skład kasztelani połanieckiej Księstwa 

Sandomierskiego. Następnym właścicielem był Piotr Bogoria dziedzic Rytwian. Następnie w 

roku 1343 wymienia się Dorotę Tarnowską, wdowę po Wojciechu z Łubnic jako właścicielkę 

ziem łubnickich. Według Jana Długosza (Kroniki tom 1. str.386) D. Tarnowska wybudowała 

kościół murowany z białego kamienia w Staszowie, którego konsekracji dokonał biskup 

krakowski Jan Grot- Słupecki w 1345r. Od następnych właścicieli - spadkobierców Mikołaja 

z Kurowa herbu Szreniawa w 1399 roku ziemie Staszowa, Rytwian i Łubnic zakupił 

Wojciech Jastrzębiec fundator murowanego kościoła w Beszowej (zmarły w 1434 r.). Główny 

trzon tzw. „Dóbr Staszowskich” to znaczy Rytwiany i Łubnice powstał końcem XVI wieku 

przez nabycie majątków od dwóch magnackich rodów: Łaskich i Jastrzębców. W roku 1643 

dobra staszowskie zostały podzielone na klucze, a jednym z nich były Łubnice. Klucz 

łubnicki znajdował się wówczas w powiecie wiślickim, parafia Beszowa. Poczynając od 1596 

do 1643 roku dobra stanowiły własność Tęczyńskich. W roku 1668 w transakcji działowej 

zawartej w Krakowie pomiędzy Janem i Stanisławem Opalińskimi, Łubnice wraz z dworem 

przypadły cześnikowi koronnemu Janowi Opalińskiemu. Zapewne istniejący tu dwór 

traktował nowy właściciel jako letnią rezydencję. Sytuacja zaczęła się zmieniać po potopie 

szwedzkim, w czasie którego został poważnie zniszczony zamek w Rytwianach. Wtedy to 

rozpoczęto przenosiny siedziby dóbr do Łubnic. Według materiałów zgromadzonych przez 

prof. G. Ciołka zespół pałacowy wraz z ogrodami wzniesiony został około roku 1688 dla 

Stanisława Herakliusza Lubomirskiego herbu Szreniawa, który pozostawił tylko jedną córkę 

Elżbietę Helenę. W latach 1712-1713 rozpoczęła przebudowę i rozbudowę skromnej do tej 

pory siedziby magnackiej w Łubnicach. Po śmierci Elżbiety Sieniawskiej dzieło rozbudowy 

Łubnic kontynuuje jej córka Maria Zofia z mężem Stanisławem Denhoffem doprowadzając 

go do świetności. Bezdzietną wdowę po Stanisławie poślubił w 1731 r. August Aleksander 

Czartoryski , książę na Klewaniu i Żukowie, syn Kazimierza i Izabeli Morsztynówny, herbu 

Pogoń. Czartoryscy pochodzili od Bazylego Korgiełły Olgierdowicza, brata króla Jagiełły. 

Siostra jego Konstancja była matką króla Stanisława Poniatowskiego. Książę Aleksander był 

dziedzicem Siedlec z przyległościami, a przez majątek żony stał się jednym z najbogatszych 

magnatów. Był generałem wojsk koronnych, wojewodą ruskim. Wiek XVII, a zwłaszcza jego 

koniec, zaznaczył się dużym rozkwitem gospodarczym w kluczu łubnickim, szczególnie 

rozwijały się folwarki. Folwark w Łubnicach posiadał młyn, browar, stawy rybne, działało tu 

dwóch piwowarów, bednarz, ślusarz do reperacji zegarów pałacowych. Położenie włościan w 
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całych dobrach A. Czartoryskiego było pomyślne. W roku 1778 Aleksander dzieli swoje 

obszerne dobra między syna i córkę (w archiwum dóbr znajduje się akt notarialny). Izabela 

Czartoryska otrzymała 11 miast i 252 wsi wartości 20.772,310 złotych polskich, groszy 4, 

denarów 10 ½. Wśród majątku otrzymanego przez Izabelę znajdował się: klucz łubnicki- 

Łubnice, Orzelec W., Orzelec Mały, Grabowa, Łyczba, Stara Wieś, Budziska, Czarna, 

Przeczów, Otałęż, Wola Otołeżna, Wilkowa, Góra, Borki, klucz rytwiański- Rytwiany, 

Tuklęcz, Kłoda, Ruda, Sichów Wielki, Sichów Mały, Sydzyna, Szczeka, Nidziałki, 

Koniemłoty, Święcica, Oględów oraz Staszów z przedmieściami. Izabela poślubiła 

Stanisława, księcia Lubomirskiego, marszałka wielkiego koronnego, dziedzica Łańcuta i 

Krzeszowic. Izabela z Czartoryskich Lubomirska była po śmierci męża najbogatszą kobietą w 

Polsce. W 1778 r. odziedziczyła wielkie dobra po matce, a 4 lata później po ojcu, m.in. na 

Wołyniu i w woj. krakowskim oraz Wilanów, Bażanciarnię i pałac w Warszawie. Należało do 

niej 14 miast i 366 wsi. Miała 4 córki, z których Julia stała się dziedziczką klucza 

rytwiańskiego, łubnickiego, Krzeszowic i Łańcuta. W 1783 roku wyszła za Jana hr. 

Potockiego, krajczego koronnego. Zmierzch świetności Łubnic nastąpił stosunkowo prędko, 

wojny i przemarsze wojsk w 1794r. w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej ciężko je 

doświadczyły. Oto co czytamy w „Inwentarzu Dóbr Staszowskich” z roku 1795: „… 

Nadmienia się tylko, że w czasie jnkursacyi krajowej, w roku przeszłym zajęty przez wojsko 

rosyjskie, ze wszystkich ozdób obdarty i mobilia wszystkie poszarpane i potłuczone, resztę 

zaś pozostałych w dyspozycji J.O. Pani transportowano na Wiśnicz i do Łańcuta”. Chodzi tu o 

J.O. Księżnę Lubomirską z Łańcuta, właścicielkę również wielkich dóbr Sandomierskich. Po 

III rozbiorze Polski ziemie łubnickie znalazły się w zaborze austriackim, aż do roku 1809. W 

wyniku wojny i zwycięstwa wojsk napoleońskich nad Austrią w 1809 roku dobra łubnickie 

zostały przyłączone do Księstwa Warszawskiego, Departamentu Krakowskiego, Powiatu 

Stopnickiego. W 1815 roku za Jana hr. Potockiego zostały założone szkoły początkowe w 

Rytwianach, Sichowie, Oględowie, Koniemłotach i Łubnicach utrzymywane kosztem 

dziedzica dla własnych poddanych. W tym roku założono też Bank Zbożowy na Kotuszów, 

Oględów, Rytwiany i Łubnice. Jak podaje Ryszard Halaba, postanowieniem z 3 lutego 1816 

roku utworzono mniejsze jednostki administracji państwowej - gminy. Od 16 sierpnia po 

zawarciu umowy dzierżawnej z Izabelą Lubomirską, hrabia Pius Kiciński- kasztelan 

połaniecki- zostaje pierwszym Wójtem Gminy Łubnice. Od roku 1842 właścicielem Łubnic 

był Adam Potocki. W czasie swoich licznych podróży poznał Marię Kalergis. To właśnie 

przebywając w swej rezydencji w Łubnicach pisywał do niej pełne miłosnego uniesienia listy. 

Później odwiedzał Łubnice w towarzystwie swej prawowitej małżonki Katarzyny z 
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Branickich. W wyniku starań Adama Potockiego w 1855 r. dokonano przebudowy pałacu w 

Łubnicach. Jednakże ogień, który został zaprószony, przerwał prace. Adam Potocki był 

światłym człowiekiem. W roku 1848 zniósł w swoich dobrach pańszczyznę, prowadził dalej 

bank zbożowy, założył kasy gminne w Rytwianach, Oględowie, Kotuszowie, Sichowie, 

Łubnicach. Powiększył swe dobra, kupując w 1842 r.: Karsy Małe, Pacanów, Komorów, 

Książnice, Gace, w 1847 r. – Zborówek, w 1851 r. – Słupiec, Szczebrzusz, w 1853 r. – 

Słupiec Wielki, Rataje, Niegosławice, w 1855 r. – Karsy Wielkie i Dolne, w 1871 r. – 

Ruszczę, Rybitwy, Maśnik. Jego syn Artur hr. Potocki w 1872 r. objął dobra staszowskie. 

Dokupił w 1875 r.: Tursko Wielkie, Tursko Małe, Szwagrów, Matiaszów, Sulimów; w 1877 – 

Grzybów; w 1878 Korytnicę, Nową Wiśniową, Wincentów. Artur ożenił się w 1887 r. z Różą 

ks. Lubomirską, która w roku 1891 po wydaniu na świat dwóch córek: Róży i Zofii, umiera. 

Hr. Artur Potocki dobra staszowskie przeznaczył swym córkom: Róży i Zofii. Właścicielami 

klucza łubnickiego byli Potoccy do czasu kiedy to Róża hr. Potocka poślubiła w Krakowie 

Macieja ks. Radziwiłła, herbu „Trąby”. Objąwszy w posiadanie dobra Staszowskie w 1898r. 

powiększył je dokupieniem w 1899 r.: Ujazdu Kiełczyńskiego, Żedowa, Polesia Chojeckiego, 

Gajsców, w 1912 – Kwasowa, dóbr Zatory. Radziwiłłowie byli ludźmi postępowymi. Starali 

się, aby włościanom w ich dobrach żyło się dobrze. W tym celu założyli kasę przezorności i 

pomocy dla oficjalistów i kasę oszczędnościową dla służby. Zachęcali do oszczędzania w ten 

sposób, że do oszczędności dokładali drugie tyle. Od tego rosły procenty, z których korzystali 

chłopi. Wypłacane były dla kształcącej się młodzieży pracowników zapomogi roczne, często 

nawet dla obcej zdolnej młodzieży oraz dożywotnie zapomogi służbie i oficjalistom. 

Założone zostały ochronki w Sichowie, Rytwianach i Słupcu, a w Staszowie został 

przeznaczony pod ochronkę lokal. Dla całych dóbr utrzymywano lekarza, dwóch felczerów, 

dwie akuszerki, opłacano szpital za chorych. Również na cele użyteczności publicznej 

Księstwo nie żałowało środków. Po zamążpójściu Róży z Potockich władanie nad Łubnicami 

przejęli Radziwiłłowie. Ostatnim właścicielem z tego rodu był Krzysztof Radziwiłł, który w 

latach dwudziestych resztki łubnickich dóbr wraz z zabudowaniami folwarcznymi odstąpił 

braciom Tadeuszowi i Henrykowi Zaporskim. Tadeusz przekazał zakupiony majątek swej 

córce Zofii i jej mężowi Adamowi Dulębie. Zespół pałacowy wraz z ogrodami w Łubnicach 

wzniesiony został około 1688 roku dla Stanisława Herakliusza Lubomirskiego wg projektów 

Tylmana z Gameren, jednego z największych architektów działających w Polsce w XVII 

wieku. Według źródeł historycznych pałac stał na niewielkim wzniesieniu i wraz z dwiema 

oficynami bocznymi, tworzył w planie prostokąt, uzupełniony dwoma alkierzami, 

wtopionymi w narożniki korpusu od strony południowej. Środkowa część pałacu, tworząca 
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ryzality na obu dłuższych elewacjach, była wyższa i miała w zasadzie dwie kondygnacje. 

Pozostałe partie pałacu były parterowe. Część środkowa pałacu, nakryta była dachem 

dwuspadowym. Cały pałac był murowany z cegły i otynkowany, dachy były kryte gontem. 

Architektura zewnętrzna pałacu, bardzo bogato potraktowana na ryzalitach osiowych 

dłuższych elewacji pałacu, poza nimi była bardzo skromna. Oba ryzality osiowe mieściły 

portale, które razem z oknami nad nimi tworzyły główny akcent plastyczny ryzalitu, a tym 

samym i całej elewacji. Na tympanonie północnym przedstawiony był Bachus na rydwanie 

ciągnionym przez lwy, na południowym- Diana w otoczeniu nimf i Akteon z psami
1
. Po 

śmierci Opalińskiego jego córka Elżbieta Sieniawska  prowadziła ożywioną działalność jako 

inicjatorka budowy i przebudowy szeregu obiektów pałacowych i sakralnych. Przystępując do 

przebudowy pałacu w Łubnicach zatrudniła najlepszych w jej czasach artystów, 

rzemieślników i ogrodników. Szereg prac prowadzonych przez Elżbietę Sieniawską, a 

następnie przez córkę Zofię i jej męża Augusta Czartoryskiego spowodowało zorganizowanie 

w Łubnicach warsztatu artystycznego zatrudniającego artystów, rzemieślników oraz 

pracowników pomocniczych. Twórczość tego zakładu ma znaczenie nie tylko lokalne dla 

Łubnic, lecz zapisała się trwale w historii sztuki i architektury polskiej. W historii polskiej 

sztuki ogrodowej łubnickie ogrody są przykładem najpiękniejszych barokowych założeń 

XVII wieku. Podczas przebudowy pałacu w 1855 roku przez Adama Potockiego zaczęto 

wznosić tarasy boczne i balkony, nadbudowano piętro ze skrzydłami od strony ogrodu. 

Jednak pożar, który został zaprószony, przerwał prace. Właściwie to ogień doprowadził pałac 

do ruiny, a następni właściciele nie byli zainteresowani gruntownym odnowieniem tego 

obiektu. Przerwanie prac w wyniku pożaru i pozostawienie pałacu w ruinie nie sprzyjało 

również podejmowaniu dalszych prac modernizacyjnych w ogrodzie. Można więc założyć, że 

to co przetrwało do XX wieku pochodzi z końca XVII w. ze zmianami dokonanymi w roku 

1723. 

Po przejęciu obiektu w Łubnicach przez rodzinę Dulębów w okresie międzywojennym pałac 

stał jeszcze pod dachem, użytkowana była okazjonalnie jedynie kaplica pałacowa na potrzeby 

okolicznej ludności. Pałac w Łubnicach wraz z jego arcydziełami sztuki został zburzony przy 

użyciu min w październiku i listopadzie 1944 roku na polecenie ówczesnego komendanta 

gminy Łubnice starszego lejtnanta Włodzimierza Martynowicza. Po rozebraniu pałacu obecny 

park zatracił swą przewodnią rolę reprezentacyjnego dopełnienia całości założenia 

                                                           
1
 http://www.lubnice.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=13 
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przestrzennego. Pomimo znacznych strat w drzewostanie park w Łubnicach nadal stanowi 

rzadkie skupisko ponad 100 letniego starodrzewia lipowego i dębowego
2
. 

Zdjęcie 1: Pałac w Łubnicach rok 1934 

 

Źródło: http://www.lubnice.eu 

  

                                                           
2
 http://www.lubnice.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=13 
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1.1.3 Zasoby naturalne oraz warunki przyrodnicze gminy 
 

Wody powierzchniowe i podziemne 

W podziale regionalnym zwykłych wód podziemnych obszar gminy Łubnice mieści się w 

regionie przedgórskim, subregionie zapadliska przedkarpackiego. Użytkowe poziomy 

czwartorzędowe o miąższości 5-20 m, lokalnie 40-80, występują głównie w piaskach i 

żwirach w dolinach rzecznych i prawie na całym obszarze, zalegają one na niewodonośnych 

iłach trzeciorzędowych (iły krakowieckie – miocen), obniżeniach morfologicznych oraz 

lokalnie w osadach akumulacji fluwioglacjalnej i eolicznej. Wody poziomu 

czwartorzędowego pozostają w związku hydrologicznym z ciekami. W obszarze Niziny 

Nadwiślańskiej spąg
3
 wodonośnych osadów czwartorzędowych stanowi erozyjnie urzeźbiona 

powierzchnia mioceńskich iłów krakowieckich, osadu całkowicie niewodonośnego. W 

lokalnie występujących przegłębianiach wypełnionych gruboklastycznymi osadami mogą 

powstawać warunki do gromadzenia się znacznej ilości wód. Obszary o bardzo płytkim 

zaleganiu wód, do 1 m, to strefa bezpośrednio przylegająca do koryta Wisły, rejony zespołów 

stawów w dolinie rzeki Wschodniej. Lokalnie w dolinie Wisły, w rejonie występowania 

starorzeczy i obszarów okresowo podmokłych poziom wody utrzymuje się również bardzo 

płytko. Na obszarze gminy funkcjonuje jeden komunalny system wodociągowy na bazie 

ujęcia wody wgłębnej. Jest to wodociąg grupowy Łubnice-Kapkaz, obejmujący swym 

zasięgiem sołectwa: Beszowa, Borki, Budziska, Czarzyzna, Gace Słupieckie, Góra, Grabowa, 

Łubnice, Łyczba, Orzelec Duży, Orzelec Mały, Przeczów, Rejterówka, Słupiec, Szczebrzusz, 

Wilkowa, Wolica, Zalesie, Zofiówka oraz trzy miejscowości z terenu gminy Oleśnica
4
.  

Przez środek obszaru przebiega równoleżnikowo dział wodny II rzędu, oddzielający 

zlewnie lewobrzeżnych dopływów Wisły: Kanału Strumień oraz Czarnej. Rzeka Wisła – 

płynie wzdłuż południowej granicy gminy. Na podstawie wskazań wodowskazowych w 

Szczucinie, wahania wody w rzece są rzędu 2-3 m, maksymalnie dochodząc powyżej 9,5 m w 

1997 r., co spowodowało przerwanie wałów w sąsiedniej gminie. W obrębie gminy Łubnice, 

na całej swej długości, Wisła prowadzi wody poza klasowe (głównie zanieczyszczenia typu 

biologicznego). Rzeka Wschodnia – płynie z zachodu na wschód po północnej granicy 

gminy Łubnice. Wahania wody w rzece są w granicach 1-1,5 m maksymalne 2,76 m. 

Wahania wody w tej rzece mogą być stymulowane przez możliwą retencję w istniejących 

dużych stawach znajdujących się w sąsiedztwie wsi Wolica, lecz położonych w gm. Połaniec. 

                                                           
3
 Spąg - dolna powierzchnia ograniczająca warstwę.  

4
 Prognoza Oddziaływania na Środowisko do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Łubnic 2013 rok 
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Rzeka Wschodnia prowadzi wody poza klasowe. Kanał Strumień – płynie z zachodu na 

wschód w całej środkowej części obszaru Gminy. Kanał ten również prowadzi wody poza 

klasowe. Zanieczyszczenia rzek pochodzą głównie z terenów położonych poza obszarem 

gminy Łubnice.  

 

Ogólna charakterystyka środowiska przyrodniczego 

Obszar gminy pod względem geograficznym należy do makroregionów Niecka Nidziańska i 

Kotlina Sandomierska. Nieckę Nidziańska reprezentuje tu mezoregion Niecka Połaniecka. 

Większa część gminy Łubnice znajduje się na zróżnicowanym wysokościowo obszarze 

Niecki Połanieckiej, która jest wysoczyzną wznoszącą  się na wysokości 165-218 m n.p.m., 

rozczłonkowaną szeregiem dolin rzecznych, dolin bocznych i obniżeń. Najwyższym punktem 

w gminie Łubnice jest wzniesienie Góra o wysokości 210 m n.p.m. Niecka Nadwiślańska 

rozciąga się w południowej części gminy. Południowa część obszaru gminy ma charakter 

równinny natomiast część północna falisty.  

Gleby, flora, fauna 

Na obszarze gminy występują głównie piaski oraz gliny zwałowe. Z utworów tych 

wytworzyły się gleby brunatne, rdzawe oraz bielicowe, a na zalegających glinach – gleby 

opadowo –glejowe. Z przedstawioną budową związana jest ściśle szata roślinna i świat 

zwierzęcy tworzące razem całą gamę przeróżnych ekosystemów.  Z glebami żyznymi łączą 

się siedliska lasowe o bogatej szacie roślinnej. Siedliska borowe są uboższe i skład biocenozy 

jest tu cenniejszy ale i zupełnie odmienny przez co również ciekawy i fascynujący. Na 

wszystkich siedliskach borowych dominują drzewostany z panującą sosną. Na siedliskach 

lessowych również przewyższają drzewostany sosnowe choć udział tu maja również 

drzewostany  dębowe. Szata roślinna ekosystemu to nie tylko drzewa. Na terenie gminy 

występuje kilka gatunków podlegających ochronie m.in. śnieżyczka przebiśnieg, miłek 

wiosenny, widłaki goździsty i jałowcowaty. Świat zwierzęcy lasów jest również bogaty jak 

roślinny. Ssaki reprezentowane przez gatunki łowne tj. łosia, jelenia, sarnę, dzika, zająca, lisa, 

jenota, borsuka, kunę, norkę, tchórza czy piżmaka. Do gatunku chronionych zaliczyć możemy 

łasicę, popielicę a częściowo chronionych bobra i wydrę. Ptaki reprezentowane są przez wiele 

gatunków rzadkich i zagrożonych: bociana czarnego, błotniaka, krogulca, derkacza, 

płomykówkę, puszczyka, dudka, wilgę. Gady występujące na tym terenie to m.in. jaszczurka 

zwinka i żyworodna, padalec oraz zaskroniec natomiast występujące płazy to m.in. rzekotka, 

grzebiuszka, ropucha paskówka. Lasy zajmują 14% powierzchni gminy.  
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Zdjęcie 2: Flora Gminy Łubnice 

 

Źródło:http://www.lubnice.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=3 

 

Zdjęcie 3: Fauna Gminy Łubnice 

 

Źródło:http://www.lubnice.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=3 

Lasy 

W gminie Łubnice występuje jeden duży kompleks leśny, usytuowany w centralnej 

części gminy. Przeważają w nim lasy świeże i lasy wilgotne. Powierzchnie leśne zajmują 

siedliska lasów mieszanych, lasów świeżych boru mieszanego:  

 w wieku 80 lat (niewielkie połacie w centralnej części kompleksu);  

 w wieku 40-80 lat (zwarty duży obszar na południu kompleksu);  

 w wieku 20-40 lat (rozproszone tereny w obrębie całego kompleksu);  
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 odnowienia i zalesienia w wieku do 20 lat oraz różnowiekowe lasy bagienne i mokre 

(wyodrębnione tereny na wschodzie gminy). 

 Lasy łęgowe porastają dolinę Wisły, głównie w obrębie wałów 

przeciwpowodziowych. Zieleń łąkowa zajmuje doliny rzek i cieków. Pasma tej zieleni są 

charakterystyczne  na terenie gminy. Stary park podworski w Łubnicach zawiera kompleksy 

starodrzewów, w tym drzewa – pomniki przyrody w parku w Łubnicach (12 dębów i 10 lip). 

Obecnie z dawnego barokowego założenia pałacowo-parkowego w Łubnicach pozostały 

niewielkie fragmenty. Na południe i zachód od ruin pałacu zachował się okazały stary 

drzewostan, głównie lipy, drobno – i szerokolistne, dęby i kasztanowce. Są to z reguły 

okazałe egzemplarze o średnicach pni 80 – 150 cm, przeważnie w średnim i złym stanie 

technicznym
5
.Powierzchnia lasów ogółem wynosi 1176 ha.  Lesistość gminy Łubnice to 14%. 

 

Klimat
6
 

Cały obszar należy do częstochowsko – kieleckiej dzielnicy klimatycznej, 

cechującej się dobrymi warunkami termicznymi i mniej korzystnymi warunkami 

wilgotnościowymi. Gmina Łubnice położona jest na styku trzech regionów 

klimatycznych: 

- największa część gminy – cała wschodnia i północna część znajduje się w nizinnym 

Sandomierskim Regionie klimatycznym, podregionie Nadwiślańskim, charakterystycznym 

ze względu na wysokie wartości promieniowania słonecznego w porównaniu z innymi 

regionami. Liczba dni z pogodą bardzo ciepłą odnotowuje się 92 w ciągu roku. Najliczniejsze 

są także dni bardzo ciepłe i jednocześnie słoneczne lub z niewielkim zachmurzeniem 

ogólnym nieba oraz dni bardzo ciepłe bez opadu. Dla omawianego regionu jest 

charakterystyczne bardzo częste pojawianie się dni przymrozkowych umiarkowanie zimnych, 

których notuje się średnio 31 w roku, a wśród nich słonecznych bez opadu (śr. 4 w roku). 

- niewielka południowo-zachodnia część gminy leży w granicach Podkarpackiego Regionu 

klimatycznego, natomiast część środkowo - zachodnia w Regionie Śląsko- Małopolskim, 

podregionie Niecki - Nidziańskiej i Włoszczowskiej. Podregion Niecki - Nidziańskiej i 

Włoszczowskiej oraz Nadwiślański są regionami o najniższych opadach rocznych. 

Temperatura powietrza w najcieplejszym miesiącu lipcu wynosi średnio 17,7ºC. Liczba dni 

pogodnych wynosi 62, a pochmurnych 122. Liczba dni z pokrywą śnieżną – 78. Obszar 

                                                           
5
  Prognoza oddziaływania na środowisko. „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Łubnice, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie.” 
6
 Prognoza Oddziaływania na Środowisko do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Łubnic 2013 rok 
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znajduje się w zasięgu umiarkowanie ciepłego piętra klimatycznego, którego granicami są 

izotermy 6 i 8º C średniej rocznej temperatury. Zróżnicowanie klimatyczne jest niewielkie, 

chociaż zaznaczają się wyraźnie regiony o korzystnych i niekorzystnych cechach, głównie 

warunkowanych termiką powietrza.  

- najmniej korzystny klimat posiadają dna dolin rzecznych położone w zasięgu inwersji 

termicznych. Występowanie przymrozków, zwłaszcza w sezonie wiosennym, może przynosić 

znaczne straty. Dotyczy to zwłaszcza doliny Wisły i Wschodniej. Zdecydowanie lepsze 

warunki klimatyczne mają wysoczyzny i skłony szczególnie o wystawie południowej. 

Długość zalegania pokrywy śnieżnej dla całego obszaru wynosi ok. 80 dni, długość okresu 

wegetacyjnego 210 – 220 dni. Skrócenie okresu wegetacyjnego na stokach o wystawie 

północnej wynosi 5 – 6 dni. Na całym obszarze przeważają wiatry z kierunków zachodnich 

skąd napływają wilgotne masy powietrza. Średnia prędkość wiatrów wynosi 2,3 – 3,1 m/s.  

Podsumowując - najwyższe średnie temperatury notowane są w lipcu (+17,7ºC), a najniższe 

w styczniu (-3°C). Średnia roczna amplituda jest wysoka - jest to rezultat wpływów 

kontynentalnych. Liczba dni pogodnych w roku wynosi 62, a pochmurnych 122. Zima trwa 

statystycznie 92 dni, a lato 95 dni. Średnie roczne opady wynoszą około 600 mm, z czego na 

okres wegetacyjny (IV - IX) przypada 410 mm. Maksimum opadów w ciągu roku przypada 

na miesiące letnie, zaś minimum w październiku, styczniu i marcu. Okres wegetacyjny 

(średnia temperatura dobowa powyżej 5°C) trwa na tym obszarze około 210- 220 dni. Gmina 

Łubnice charakteryzuje się przeciętnym w skali kraju wskaźnikiem liczby dni, w których 

występują wiatry silne (40 - 50%), natomiast wiatry bardzo silne (powyżej 15 m/s) występują 

w obszarze niskich wskaźników (około 2 dni). 

Zasoby kopalin
7
 

Na obszarze gminy nigdy nie prowadzono eksploatacji złóż na większą skalę, Wśród 

surowców mineralnych, występują surowce ilaste, znajdujące zastosowanie w lokalnym 

przemyśle ceramiki budowlanej oraz różne typy żwirów, piasków i pospółek. Wśród 

surowców energetycznych zalegają torfy, wierzby i  dęby kopalniane. Występują one w 

dolinie Wisły pod 1-4 m pokrywą aluwiów w okolicy Czarzyzny.  

                                                           
7
 Kierunki zagospodarowania przestrzennego, Łubnice 2013r.  
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1.1.4 Zasoby kulturowe 

Zachowane obiekty zabytkowe znajdujące się na terenie gminy pochodzą z kilku okresów 

historycznych. Poniżej tabela obrazująca najcenniejsze zabytki gminy.  

 

Tabela 2: Zabytki na terenie Gminy Łubnice  

figurujące w rejestrze zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego. 

L.p. Miejscowość Nazwa i nr zabytku  

1 Beszowa Zespół klasztorny popauliński A.852, nr rej.: 103 z 19.02.1966 oraz 

63 (t.) z 24.02.1977:  

- kościół pw. śś. Piotra i Pawła, nr rej.: 246 z 02.10.1956 

- klasztor (obecnie plebania), 

- dzwonnica 

2 Beszowa Najstarsza część cmentarza katolickiego, nr rej.: 416 (t.) z 

19.10.1989. A 853 

3 Łubnice  Założenie pałacowo-ogrodowe, nr rej.: 130 (t.) z 27.05.1986: (w 

tym: ruiny pałacu i dawny budynek gospodarczy –stajnia). A.854 
Źródło: Rejestr zbytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego. - http://zabkielce.prot.pl/dane/nieruchome.pdf- stan 

na dzień 31.12.2014r. 

Krótka charakterystyka zabytków 

Zespół klasztorny popauliński 

Kościół wzmiankowany 1326, obecny zbudowany w 1407 r. z fundacji bpa poznańskiego 

Wojciecha Jastrzębca. Odnawiany 1911 r. Klasztor wystawiony 1421, odnawiany 1680, 

częściowo zburzony ok. 1910 i w czasie działań wojennych 1944. Do 1816 w posiadaniu 

paulinów. Kościół i budynki poklasztorne – dawna kaplica śś. Antoniego i Pawła (obecna 

zakrystia), skarbczyk (oraz schody na piętro prowadzące do cel klasztornych, zburzonych w 

czasie wojny w 1944 r.) dawna biblioteka (przerobiona na zakrystię, a następnie kaplicę), 

dawny kapitularz (zamieniony później na kaplicę Aniołów), jako osobny budynek - dawna 

sala opacka, dawny refektarz i nieistniejące już przejście arkadowe prowadzące do 

kapitularza. 

Kościół pw. św.  Apostołów Piotra i Pawła 

Murowany, gotycki z barokową kaplicą wzniesioną z fundacji Hieronima Jagniątkowskiego, 

kasztelana połanieckiego i jego żony Anny. Otoczony murem, orientowany, murowany z 

cegły, częściowo licowany ciosem. Trójnawowy, bazylikowy z krótkim prostokątnym 

prezbiterium. Wzdłuż południowej nawy pierwotna kaplica śś. Antoniego i Pawła (obecna 

zakrystia) oraz klasztor. Od północy półkolista wieżyczka ze schodami na strych kościelny. 

Dachy nawy i prezbiterium dwuspadowe, strzeliste, nad nawami bocznymi dachy pulpitowe. 

http://zabkielce.prot.pl/dane/nieruchome.pdf-
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Okna okrągłe w rustykowanych obramieniach. Ołtarz główny z siedmioma rzeźbami 

świętych, wczesnobarokowy z 2 ćw. XVII w z obrazem Wręczenia kluczy św. Piotrowi. W 

ogrodzeniu cmentarnym od północy na słupach kamienne rzeźby śś. Michała Archanioła i 

Jana Chrzciciela, późnobarokowe ok. poł. W XVIII, w murze dwa fragmenty z kamiennego 

ołtarza św. Jana Nepomucena z rzeźbami kobiecymi, późnobarokowe w. XVIII.  

Zdjęcie 4: Kościół w Beszowej 

 

Źródło: http://www.lubnice.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=4 

Klasztor 

 Gotycki, zbudowany z cegły, częściowo tynkowany, Złożony z dwóch części, pierwotnie 

połączonych ze sobą przejściem nadwieszonym w arkadzie, zburzonym ok. 1910 r. Obecnie 

plebania. 

Dzwonnica 

Zbudowana w. XVII lub XVIII. Drewniana, konstrukcji słupowej, oszalowana. Na rzucie 

prawie kwadratowym o ścianach pochyłych, z nadwieszoną izbicą. Dach gontowy, 

namiotowy przechodzący w ostrosłup.  

Najstarsza część cmentarza parafialnego 

Cmentarz jest położony na wschodnim skraju wsi, przy drodze krajowej nr 79, około 300 m 

od kościoła parafialnego, otoczony polami. Założony w końcu XVIII w. Plan zbliżony do 

prostokąta, otoczony ogrodzeniem metalowym, z  dwiema bramami w połowie dłuższych 

boków. Rozplanowanie regularne, z trzema alejami podłużnymi połączonymi aleją 
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poprzeczną. Aleje dzielą cmentarz na sześć różnej wielkości kwater. Zachowanych 

kilkanaście nagrobków z XVIII-XIX i pocz. XX w. W części południowowschodniej mogiła 

zbiorowa 72 powstańców styczniowych z wystawionym w 1970 r. pomnikiem. W pobliżu 

pomnik ku czci parafian beszowskich poległych w czasie II wojny światowej. Na cmentarzu 

pomnik – figura z k. XVII lub pocz. XVIII w. w formie 44 kolumny, zwieńczony krucyfiksem 

na globie ziemskim. Cmentarz pozbawiony zieleni wysokiej poza pojedynczymi 

rozproszonymi tujami, sosnami i dębami.  

Założenie pałacowo-ogrodowe 

Pozostałości fundamentów pałacu, mur., 2 poł. XVII, przebudowa ok. 1700 i 1715-1729, 

nadbudowa piętra i przebudowa 1855, rozebrany 1945. Stajnia 2 poł. XIX, częściowo 

rozebrana. Pozostałości parku krajobrazowego, XVIII, proj. Jan Kindel /lub Kendel. 

 

Inne atrakcje na terenie gminy Łubnice, które warto zobaczyć to: Kaplica Matki Boskiej 

Częstochowskiej w Budziskach oraz Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Zofiówce, 

wybudowany w latach 1939 – 1952 

 
 

Zdjęcie 5: Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej w Budziskach 

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r. 
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Zdjęcie 6: Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Zofiówce, wybudowany w latach 1939 – 1952 

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r 

 

Krzyże  i figury przydrożne
8
 

Na terenie gminy zlokalizowana jest duża ilość obiektów małej architektury będącej 

pamiątką dziedzictwa kulturowego i społecznego. Do obiektów tych zaliczyć należy pomniki, 

tablice pamiątkowe, kapliczki, figury i krzyże przydrożne. Najciekawsze z nich powstały w 

XVII i XVIII w. i są zlokalizowane w Beszowej, Orzelcu Dużym i w Orzelcu Małym. 

Beszowa – 7 figur i krzyży (w tym dwie figury kamienne na placu przez kościołem: na 

postumencie i filarze z obłokami i główkami aniołków rzeźba Matki Boskiej Niepokalanego 

Poczęcia, od frontu na tle filaru rzeźba św. Sebastiana późnobarokowa ok. poł. w XVIII; na 

postumencie rzeźba św. Jana Nepomucena z aniołkami, późnobarokowa w. XVIII), Borki – 2, 

Budziska – 3, Czarzyzna – 5, Góra – 2, Łubnice– 3, Łyczba – 1, Orzelec Duży – 4 (w tym 

figura przydrożna, kamienna, na słupie kapliczka nakryta daszkiem z ostrosłupowym 

zwieńczeniem, wspartym na filarkach, 1 pol. w XVII), Orzelec Mały – 3 (w tym: figura 

przydrożna, kamienna, na słupie kapliczka nakryta daszkiem ostrosłupowym, 1626 r.), 

Przeczów – 5, Rejterówka – 1, Słupiec – 5, Zofiówka – 2, Wilkowa – 4, Wolica – 3, Grabowa 

– 3, Gace Słupieckie – 4.  

 

 

 

                                                           
8
 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego- Łubnice 2013 rok 
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Miejsca pamięci narodowej 

Na terenie gminy znajduje się 5 miejsc pamięci narodowej upamiętniających wydarzenia 

związane z powstaniem styczniowym i II wojną światową. Miejsca te znajdują się w 

zabytkowej części cmentarza parafialnego w Beszowej , Łubnicach i Gacach Słupieckich.  

Beszowa:  

- zbiorowa mogiła 72 powstańców styczniowych poległych w bitwie pod Komorowem i 

Gacami z wystawionym w 1970 r. pomnikiem;  

- pomnik ku czci parafian beszowskich poległych w czasie II wojny światowej;  

Łubnice:  

- pomnik upamiętniający żołnierzy rosyjskich z 1945 r. na skraju parku dworskiego;  

- pomnik upamiętniający żołnierzy rosyjskich z 1945 r. (w ruinie), naprzeciwko osiedla 

Słonecznego;  

Gace Słupieckie:  

- pomnik upamiętniający bitwę pod Komorowem i Gacami z 1863 r.  
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1.1.5 Formy ochrony przyrody
9
 

 

Na obszarze gminy występują następujące pomniki ochrony przyrody ustanowione w 1997 

roku:  

 Łubnice – grupa drzew lip i dębów – nr rej.: 693 na dz. ew. 199 (w parku podworskim 

w Łubnicach), 12 dębów i 10 lip – drzewa o największych średnicach.;  

 Łubnice – lipa drobnolistna – nr rej.: 650 na dz. ew. 198/7(w ogrodzeniu szkoły), 

obwód – 610 cm, wysokość 24 m.  

Ponadto, zachodnia granica gminy przebiega wzdłuż Solecko-Pacanowskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. Na terenie gminy brak jest obszarów NATURA 2000. Poniżej 

przedstawiamy mapę obrazującą obszary chronione na terenie gminy Łubnice. 

Mapa 4: Mapa obszaru chronionego  

 

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

Legenda: 

 Rezerwaty  Parki Krajobrazowe  Parki Narodowe  Obszar Chronionego Krajobrazu  

Zespoły Przyrodniczo Krajobrazowe  Natura 2000 – obszary ptasie  Natura 200 Obszary 

siedliskowe 

                                                           
9
 Źródło danych: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego- Łubnice 2013 rok 
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W odległości ok. 4,2 km na zachód od granic gminy znajduje się obszar mający 

znaczenie dla Wspólnoty – Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 – „Ostoja 

Szaniecko – Solecka” .W promieniu 10 km od granic gminy położone są również obszary 

Natura 2000 „Kras Staszowski” (6,2 km) oraz „Dolna Wisłoka z dopływami” (9,3 km). 

Południowa granica gminy przylega do Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły 

oraz Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu OChK.  

Inwestycje realizowane na terenie gminy nie obejmują powyższych obszarów. Znaczna część 

gminy stanowi Południowo – Centralny (KPdC) korytarz ekologiczny. Łączy on Roztocze 

z Lasami Janowskimi, Puszczą Sandomierską i Świętokrzyską, Przedborskim Parkiem 

Krajobrazowym, Załęczańskim Parkiem Krajobrazowym, schodzi do Lasów Lublinieckich i 

Borów Stobrawskich, idzie do Lasów Milickich, Doliny Baryczy i Borów Dolnośląskich. 

Działania realizowane w ramach strategii nie będą wpływać negatywnie na środowisko 

naturalne w tym zwłaszcza na blisko gminy położone obszary NATURA 2000. 
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1.1.6  Gmina w obiektywie wraz z analizą zasobów i potrzeb 
 

Analiza zasobów w poszczególnych sołectwach 

Sołectwo Beszowa 

1. Zespół klasztorny popauliński (kościół pw św. Apostołów Piotra i Pawła, klasztor, 

dzwonnica)  

2. Najstarsza część cmentarza katolickiego  

3. Ochotnicza Straż Pożarna 

4. Zbiorowa mogiła 72 powstańców styczniowych poległych w bitwie pod Komorowej i 

Gacami z wystawionym w 1970 r. pomnikiem;  

5. Pomnik ku czci parafian beszowskich poległych w czasie II wojny światowej;  

 

Sołectwo Borki 

1. Obiekt pełniący funkcje kulturalne  

 

Sołectwo Budziska  

1. Publiczna Szkoła Podstawowa 

2. Oddział przedszkolny  

3. Boisko wielofunkcyjne 

4. Plac zabaw przy szkole 

5. Ochotnicza Straż Pożarna  

6. Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej  

7. Obiekt pełniący funkcje kulturalne 

8. Klasztor Trójcy Przenajświętszej 

 

Sołectwo Czarzyzna 

1. Stowarzyszenie na rzecz wsparcia i rozwoju sołectwa Czarzyzna 

2. Obiekt pełniący funkcje kulturalne 

 

Sołectwo Gace Słupieckie 

1. Szkoła Podstawowa w Gacach Słupieckich  

2. Oddział przedszkolny  

3. Boisko wielofunkcyjne przy szkole 

4. Plac zabaw przy szkole 

5. Pomnik upamiętniający bitwę pod Komorowem i Gacami z 1863 r.  
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6. Ośrodek Zdrowia 

7. Obiekt pełniący funkcje kulturalne 

Sołectwo Grabowa 

1. Obiekt pełniący funkcje kulturalne 

 

Sołectwo Góra 

1. Obiekt pełniący funkcje kulturalne 

 

Sołectwo Łubnice 

1. Publiczne Gimnazjum im. Wojciecha Skuzy  

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Skuzy  

3. Oddział Przedszkolny  

4. Zespół Boisk Sportowych 

5. Ochotnicza Straż Pożarna 

6. Centrum Kultury 

7. NZOZ – Ośrodek Zdrowia  

8. Biblioteka Publiczna 

9. Pomnik upamiętniający żołnierzy rosyjskich z 1945 r. na skraju parku lipiny  

10. Pomnik upamiętniający żołnierzy rosyjskich z 1945 r. (w ruinie), naprzeciwko osiedla 

Słonecznego 

11. Park lipiny  

12. Miejsce rekreacyjno-kulturalne 

 

Sołectwo Łyczba 

1. Obiekt pełniący funkcje kulturalne 

 

Sołectwo Orzelec Duży 

1. Obiekt pełniący funkcje kulturalne 

 

Sołectwo Orzelec Mały 

1. Obiekt pełniący funkcje kulturalne    
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Sołectwo Przeczów 

1. Obiekt pełniący funkcje kulturalne 

 

Sołectwo Rejterówka 

1. Obiekt pełniący funkcje kulturalne 

 

Sołectwo Słupiec 

1. Obiekt pełniący funkcje kulturalne 

2. OSP  

3. Koło Gospodyń Wiejskich 

 

Sołectwo Szczebrzusz 

1. Obiekt pełniący funkcje kulturalne 

 

Sołectwo Wilkowa 

1. Koło Gospodyń Wiejskich 

2. OSP 

3. Obiekt pełniący funkcje kulturalne 

4. Szkoła Podstawowa 

5. Oddział Przedszkolny 

6. Boisko Wielofunkcyjne  

7. Plac zabaw 

8. Kaplica  

 

Sołectwo Wolica 

1. Obiekt pełniący funkcje kulturalne 

 

Sołectwo Zalesie 

1. Obiekt pełniący funkcje kulturalne 

 

Sołectwo Zofiówka 

1. Obiekt pełniący funkcje kulturalne 

2. Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela 
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Gmina w obiektywie 

 

 

 

Zdjęcie 7: Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Beszowej 

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r. 

 

. 

 

Zdjęcie 8: Droga w sołectwie Beszowa 

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r. 
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Zdjęcie 9: Obiekt pełniący funkcje kulturalne w sołectwie Borki 
Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r. 

 

 
Zdjęcie 10: Krzyż w miejscowości Borki 

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia Rozwoju Gminy Łubnice na lata 2016-2024 
 

Strona 34 z 130 
 

 

 

 

Zdjęcie 11: Budynek Szkoły Podstawowej w Budziskach,  

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r. 

 

 

 

 

Zdjęcie 12: Plac zabaw przy szkole w Budziskach 

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r. 
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Zdjęcie 13. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej 

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r. 

 

 

 

 
 

Zdjęcie 14: Droga w sołectwie Budziska 

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r. 
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Zdjęcie 15: Droga w sołectwie Czarzyzna 

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r. 

 

 

 

 

Zdjęcie 16: Kapliczka w sołectwie Czarzyzna 

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r. 
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Zdjęcie 17: Budynek Szkoły Podstawowej w Gacach Słupieckich 

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r. 

 

 

 
 

Zdjęcie 18: Plac zabaw dla dzieci w Gacach Słupieckich  

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r. 
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Zdjęcie 19: Obiekt pełniący funkcje kulturalne w Gacach Słupieckich 

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r. 

 

 

 

Zdjęcie 20: Droga w sołectwie Góra  

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r. 
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Zdjęcie 21: Centrum Kultury w Łubnicach 

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r. 

 

 

 

 

Zdjęcie 22: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Urzędu Gminy w Łubnicach 

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r. 
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Zdjęcie 23: Miejsce rekreacyjno-kulturalne w Łubnicach 

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r. 

 

 

 
 

Zdjęcie 24: Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Łubnicach  
Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r. 
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Zdjęcie 25: Krzyż w sołectwie Łyczba 

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r. 

 

Zdjęcie 26: Krzyż w sołectwie Orzelec Duży 

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r.  
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Zdjęcie 27: Droga w miejscowości Orzelec Duży 

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r. 

 

 

 

 
Zdjęcie 28: Przystanek w sołectwie Przeczów 

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r. 
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Zdjęcie 29: Obiekt kultury w sołectwie Przeczów 

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r. 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 30: Krzyż w sołectwie Przeczów 

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r. 
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Zdjęcie 31: Droga w sołectwie Rejterówka 

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r. 

 

 

 
 

 

Zdjęcie 32: Budynek OSP oraz świetlicy wiejskiej 

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r   
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. 

 

 

 

 
 

Zdjęcie 33: Droga w sołectwie Słupiec 

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r. 

 

 
 

Zdjęcie 34: Droga w sołectwie Szczebrzusz 

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r. 
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Zdjęcie 35: Budynek Szkoły Podstawowej w Wilkowej 

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r. 

 

 

 
 

Zdjęcie 36: Droga w sołectwie Wilkowa 

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r.   
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Zdjęcie 37: Przystanek autobusowy w sołectwie Wolica 

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r. 

 

 

 

Zdjęcie 38: Droga w sołectwie Zofiówka 

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r. 

 

Analiza potrzeb 

Poniżej przedstawiamy najczęściej wymieniane potrzeby zgłaszane przez sołtysów/radnych 

gminy: 

1. Budowa kanalizacji 

2. Budowa gazociągu 

3. Budowa oczyszczalni ścieków 

4. Modernizacja/ remont dróg na terenie gminy   
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5. Remont/modernizacja m.in. chodników, oświetlenia, odwodnienia 

6. Remont/budowa wiat przystankowych/ przystanków 

7. Remont/doposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne (m.in. wymiana dachu, 

docieplenie, malowanie, zakup stolików, krzesełek itp.) 

8. Zagospodarowanie terenów wokół obiektów pełniących funkcje kulturalne (m.in. 

place zabaw, kostka brukowa, parking, ogrodzenie itp.)  

9. Budowa obiektów rekreacyjno – sportowych na terenie gminy (m.in. boiska sportowe, 

muszla koncertowa) 

10. Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej, montaż 

kolektorów słonecznych 

11. Zagospodarowanie zbiorników wodnych  

12. Doposażenie Straży Pożarnej  

13. Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich (m.in. zakup strojów, wyposażenia) 
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II. Sfera społeczna 

2.1 Struktura ludności 
 

Według danych z Urzędu Gminy w Łubnicach w 2013 r. Gminę zamieszkiwało 4271 osób.  

W kolejnych latach obserwujemy stopniowy wzrost liczby ludności. W 2014 roku liczba ta 

wynosiła 4292 osób natomiast w 2015 roku to 4296 osób.  W tabeli poniżej znajdują  się 

dane dotyczące liczby mieszkańców w poszczególnych sołectwach z podziałem na wiek.  

 

Tabela 3: Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach na terenie gminy Łubnice w 

2015 roku 

Sołectwo  

Liczba mieszkańców w poszczególnych jednostkach administracyjnych  - stan na 

dzień 31.12.2015 rok  

Przedział wiekowy  

0-6 7-15  16-19 
20-

60 

20-

65 

Pow.  

60 

Pow. 

65 
Razem Razem 

K M K M K M K M K M K M K+M 

Beszowa 8 11 9 11 4 5 76 80 42 24 139 131 270 

Borki 1 2 5 3 2 1 24 34 23 13 55 53 108 

Budziska 9 21 18 23 15 4 125 147 66 30 233 225 458 

Carzyzna 10 8 10 16 7 6 79 104 41 17 147 151 298 

Gace 

Słupieckie 
8 12 11 8 9 2 50 68 31 16 109 106 215 

Grabowa 2 0 0 1 2 4 14 23 13 2 31 30 61 

Góra 3 1 3 0 2 0 21 25 10 5 39 31 70 

Łubnice 8 12 11 6 10 14 98 115 52 24 179 171 350 

Łyczba 6 7 9 5 5 2 49 66 19 8 88 88 176 

Orzelec 

Duży 
10 16 13 8 7 15 84 103 33 15 147 157 304 

Orzelec 

Mały 
4 3 2 7 0 2 21 30 12 7 39 49 88 

Przeczów 5 10 14 11 12 8 87 103 31 20 149 152 301 

Rejterówka 1 2 3 10 2 4 30 28 18 11 54 55 109 
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Słupiec 11 11 22 24 12 13 134 163 82 32 261 243 504 

Szczebrzusz 8 5 9 5 4 4 46 43 25 12 92 69 161 

Wilkowa 10 5 13 18 10 7 63 79 45 19 141 128 269 

Wolica 7 10 11 12 6 9 71 80 27 12 122 123 245 

Zalesie 4 4 6 13 3 4 50 58 31 13 94 92 186 

Zofiówka 9 2 2 4 2 3 29 47 17 8 59 64 123 

Źródło: Urząd Gminy Łubnice, grudzień 2015 rok 

 

Poniższa tabelka przedstawia strukturę ludności na terenie Gminy Łubnice w latach 2013 - 

2015. Liczba kobiet na przełomie tych lat jest większa w stosunku do liczby mężczyzn. W 

2015 roku najsilniejszą grupę wiekową stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej 59 % 

natomiast  osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią  21 % ogółu ludności.  

  

Tabela 4: Struktura ludności na terenie Gminy Łubnice w latach 2013-2015 

Struktura ludności 
Stan na koniec 

roku 2013 

Stan na koniec 

roku 2014 

Stan na koniec 

roku 2015 

Stan ludności  
4271 4292 4296 

ogółem 

Kobiety 2161 2176 2178 

Mężczyźni 2110 2116 2118 

Ludność w wieku  

886 880 843 

(0-19 lat) 

Ludność Kobiety  
1109 1115 1151 

(20-60 lat)  

Ludność Mężczyźni  
1376 1386 1396 

(20-65) 
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Ludność w wieku poprodukcyjnym 

Kobiety (powyżej 60 lat) 616 629 618 

 

Ludność w wieku poprodukcyjnym 

Mężczyźni (powyżej 65 lat) 284 282 288 

 
Źródło: Urząd Gminy Łubnice, grudzień 2015 rok 

 

Wykres 2: Struktura ludności na terenie Gminy Łubnice w latach 2013-2015 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Łubnice, grudzień 2015 

 

Na poniższych wykresach znajduje się liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym, 

produkcyjnym i poprodukcyjnym na terenie gminy Łubnice, powiatu staszowskiego i 

województwa świętokrzyskiego w latach 2013- 2015.  
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Wykres 3: Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych  z Urzędu Gminy i Głównego Urzędu Statystycznego 

http://www.stat.gov.pl październik 2015r. 

 

Wykres 4: Liczba osób w wieku produkcyjnym 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych  z Urzędu Gminy i Głównego Urzędu Statystycznego 

http://www.stat.gov.pl październik 2015r. 
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Wykres 5: Liczba osób w wieku poprodukcyjnym 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych  z Urzędu Gminy i Głównego Urzędu Statystycznego 

http://www.stat.gov.pl październik 2015r. 
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2.2 Struktura wykształcenia 

 

Poniższe wykresy przedstawiają poziom wykształcenia mieszkańców powiatu staszowskiego. 

Z analizy danych wynika, że większość mieszkańców z Powiatu Staszowskiego 

zamieszkujących tereny wiejskie posiada wykształcenie podstawowe ukończone (24,6%) 

oraz zasadnicze zawodowe (25,9%). Najmniej, bo tylko 1,8 % mieszkańców posiada 

wykształcenie podstawowe nieukończone. 

  

Wykres 6: Poziom wykształcenia mieszkańców w powiecie staszowskim  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS: Narodowy spis powszechny 2011r. 
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Wykres 7: Edukacyjne grupy wieku w 2014 rok  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.polskawliczbach.pl/powiat_staszowski 

 

Poniżej prezentujemy współczynnik skolaryzacji. 

 

Wykres 8: Współczynnik skolaryzacji
10

 brutto szkół podstawowych i gimnazjalnych w 2014r. 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego http://www.stat.gov.pl listopad 2015r. 

  

                                                           
10

 Wskaźnik skolaryzacji - jeden z dwóch podstawowych wskaźników stosowanych do badania poziomu 

edukacji. Stopa skolaryzacji to odsetek osób uczących się obliczany w stosunku do liczby ludności w określonym 

przedziale wiekowym, według podziału na odpowiednie etapy kształcenia. 
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2.3  Rynek pracy i bezrobocie 
 

W strukturze gospodarczej gminy dominuje rolnictwo, stanowiące źródło dochodów i 

utrzymania mieszkańców. Dochód z rolnictwa nie stanowi jednak jedynego źródła 

utrzymania. Mieszkańcy gminy utrzymują się dzięki pracy zarówno w państwowych 

przedsiębiorstwach, firmach prywatnych czy prowadzą własną działalność gospodarczą. 

Liczba osób pracujących w przeliczeniu na 1000 mieszkańców na przełomie ostatnich pięciu 

lat przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 9: Liczba osób pracujących w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego http://www.stat.gov.pl październik 

2015r. 

Bezrobocie w gminie Łubnice jest zjawiskiem, które dotyka szerokie kręgi społeczne. Straty i 

skutki społeczne są trudne do oszacowania. Na szeroką skalę pojawia się niepokojąca 

degradacja nie tylko samych bezrobotnych, ale także ich rodzin. Utrata pracy, przejście na 

zasiłek dla bezrobotnych, a następnie jego utrata i potrzeba korzystania z pomocy społecznej 

prowadzi do ubóstwa.  

Według stanu na 31.08.2015 r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie  

 z terenu Gminy Łubnice zarejestrowanych było 121 osób bezrobotnych. 
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Tabela 5: Liczba bezrobotnych w gminie Łubnice w porównaniu do województwa 

świętokrzyskiego i powiatu staszowskiego. 

Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych na dzień 

31.08.2015 rok  

Gmina Łubnice 121  

Powiat Staszowski 3017 

Województwo Świętokrzyskie 66 145  
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie, Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 

 

 Poniższa tabela obrazuje dane osób bezrobotnych w poszczególnych gminach 

powiatu staszowskiego. W gminie Łubnice większą liczbę bezrobotnych stanowią osoby 

młode w wieku 18-44 lata (80,99%).  

Tabela 6: Podstawowe dane o bezrobociu w miastach i gminach powiatu staszowskiego (stan 

na 31.08.2015 rok) 

Nazwa Gminy Liczba 

bezrobotnych 

ogółem 

W tym 

kobiety 

Zwolnieni 

z przyczyn 

dotyczących 

zakładu pracy 

Z 

prawem 

do 

zasiłku 

W wieku 

18 – 44 lat 

Bez pracy 

powyżej 

12 m-cy 

Staszów 1052 567 49 129 752 310 

Połaniec 521 354 18 110 377 91 

Osiek 467 274 16 99 326 128 

Rytwiany 264 124 12 30 185 89 

Bogoria 316 154 11 31 241 118 

Łubnice 121 74 4 10 98 34 

Oleśnica 130 85 7 9 97 49 

Szydłów 146 66 7 12 115 37 

Razem 3017 1698 124 430 2191 856 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie październik 2015r. 

 

Tabela 7: Ogólne dane dotyczące bezrobocia w Gminie Łubnice w latach 2013-2014 

Wyszczególnienie 2013 2014 

I II III IV I II III IV 

Liczba bezrobotnych w Gminie Łubnice według wybranych grup 

Kobiety 103 91 92 84 87 76 86 86 

Mężczyźni 106 59 59 126 100 76 58 71 

Zasiłkobiorcy 28 12 5 20 21 12 7 13 

Bez prawa do zasiłku 181 138 146 190 166 140 137 144 

Zwolnienie z przycz. Dot. zakładu 

pracy 
9 4 2 7 4 4 2 3 

W wieku mobilnym 18-44 175 122 124 181 152 126 123 132 

Osoby będą w szczególnej sytuacji na rynku pracy  

Do 25 roku życia 73 45 48 89 52 43 45 40 

Długotrwale bezrobotne 100 81 78 80 91 84 74 78 



Strategia Rozwoju Gminy Łubnice na lata 2016-2024 
 

Strona 58 z 130 
 

Powyżej 50 roku życia  21 17 16 20 22 20 15 18 

Bez kwalifikacji zawodowych 30 23 25 27 30 25 20 21 

Bez doświadczenia zawodowego 72 57 65 95 62 51 50 49 

Bez wykształcenia średniego  97 62 61 89 87 60 63 71 

Samotnie wychowujące co najmniej 

jedno dziecko do 18 roku życia  
7 6 5 7 7 8 8 8 

Które po odbyciu kary pozbawienia 

wolności nie podjęły zatrudnienia  
4 2 2 4 4 2 2 3 

Niepełnosprawni  12 10 11 4 11 12 12 14 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie październik 2015r. 

Analizując IV kwartał 2014 roku można zauważyć, że liczba osób bezrobotnych do 25 roku 

życia zmniejszyła się o 49 osób w stosunku do IV kwartału 2013 roku. Taka sama sytuacja 

występuje również w kategorii: bezrobotni mężczyźni, gdzie liczba ta spadła o 55 osób, oraz 

bezrobotni w wieku mobilnym 18-44, gdzie wartość ta spadla o 49 osób. Duży wzrost 

bezrobotnych zaobserwować możemy głównie w grupie osób niepełnosprawnych.  Poniższy 

wykres to graficzne odzwierciedlenie danych uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w 

Staszowie.  

Wykres 10: Liczba osób bezrobotnych według wybranych grup osób w latach 2013-2014 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie październik 2015r. 
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2.4 Pomoc społeczna 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach realizuje w gminie zadania pomocy 

społecznej, której celem jest  wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadającym godności 

człowieka. Podstawowym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest wykonywanie zadań 

własnych z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez gminę w tym zadania o 

charakterze obowiązkowym, zadania zlecone gminie przez administrację rządową, zadania w 

zakresie realizacji świadczeń rodzinnych w ramach upoważnień udzielanych przez Wójta 

Gminy czy też inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb 

gminy. 

Zadania OPS obejmują w szczególności: 

- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń 

- pracę socjalną 

- prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej 

- analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej 

- realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych 

- rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowania 

potrzeb. 

Realizacja zadań  

1. Ośrodek realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym do których należą: 

 opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób 

i rodzin z grup szczególnego ryzyka, 

 sporządzenie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej 

   udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym, 

  przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych 

     przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w 

wyniku zdarzenia losowego, 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia 

zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i 
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możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym 

ubezpieczeniu, 

 opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z 

zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki 

nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie 

zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem 

 praca socjalna 

  organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, 

 prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych, 

 tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, 

  dożywianie dzieci 

 sprawienie pogrzebu samotnym w tym  osobom bezdomnym 

 kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkańca gminy w tym domu 

 sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 

również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego, 

  utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków 

na wynagrodzenia pracowników. 

2.Ośrodek realizuje zadania własne gminy, do których należą: 

 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, 

 Przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie 

zasiłków, pożyczek, oraz pomocy w naturze, 

 Wprowadzenie i zapewnianie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach 

wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki, 

 Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z 

rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. 

3. Ośrodek realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, do których należą: 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 

 opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o 

powszechnym ubezpieczeniu 
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 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z 

klęską żywiołową lub ekologiczną, 

 realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających 

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

specjalistycznego wsparcia. 

 

Coraz większym problemem społecznym dla wielu rodzin z terenu Gminy Łubnice 

jest brak wystarczających środków do życia. Z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej z 

powodu ubóstwa korzysta najwięcej osób spośród wszystkich kategorii, w których udzielana 

jest pomoc społeczna mieszkańcom Gminy (138 rodzin). Liczbę osób/rodzin oraz przyczyny 

korzystania z pomocy społecznej obrazuje poniższa tabela oraz wykres.   

 

Tabela 8: Liczba rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w latach 

2012-2014 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

Bezrobocie 95 309 116 374 120 375 

Ubóstwo 167 589 155 565 138 476 

Niepełnosprawność  24 61 26 64 27 60 

Długotrwała lub ciężka 

choroba 

90 208 96 230 128 324 

Przemoc 0 0 0 0 0 0 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych 

w tym: 

- rodziny niepełne 

- rodziny wielodzietne 

36 

 

 

18 

14 

140 

 

 

49 

80 

33 

 

 

17 

13 

128 

 

 

45 

74 

47 

 

 

22 

10 

169 

 

 

60 

56 

Trudności po opuszczeniu 

zakładów karnych 

3 4 4 5 2 8 

Alkoholizm 6 11 6 11 8 14 

Sytuacja kryzysowa 0 0 0 0 0 0 

Zdarzenia losowe 1 4 2 14 5 19 

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach październik  2015r  
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 Wykres 11: Najczęstsze przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2014r. 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Łubnicach  październik 2015r. 

 

Podsumowując warto zauważyć, że w 2014 roku 33,67 % mieszkańców Gminy korzysta z 

pomocy społecznej udzielanej przez OPS Łubnice. 

Ogółem liczba mieszkańców Gminy 

Łubnice 
4292 

Liczba osób korzystających z OPS Łubnice 1445 

Procent osób korzystających z OPS Łubnice 33,67 % 

 

Od sierpnia 2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach realizuje projekt systemowy 

pn.: „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w Gminie Łubnice” w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską – ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej 

Działanie:7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 

Poddziałanie:7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy 

Społecznej 

Projekt skierowany jest do osób: 

 bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zarejestrowanych i niezarejestrowanych w 

PUP oraz rolników, 

 korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, 

 w wieku od 15 – 64 lat, 

375 

476 

324 

169 

60 

Bezrobocie

Ubóstwo

Długotrwała lub ciężka choroba

Bezradność w sprawach

opiekuńczo -wychowawczych

Niepełnosprawność
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 posiadających wykształcenie podstawowe, zawodowe lub średnie, 

 zamieszkałych na terenie Gminy Łubnice. 

Projekt obejmuje: 

 warsztaty komunikacji społecznej 

 warsztaty doradztwa zawodowego 

 szkolenia zawodowe 

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy osób korzystających z pomocy 

społecznej oraz wzmocnienie i poprawa skuteczności funkcjonowania Ośrodka. Uczestnicy 

projektu otrzymują wszechstronne wsparcie zwłaszcza w obszarze umiejętności społecznych i 

poruszania się na rynku pracy.  
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2.5 Bezpieczeństwo 
 

Poniżej przedstawiamy tabele obrazującą liczbę przestępstw popełnionych na terenie 

Gminy Łubnice w latach 2013-2014. 

Tabela 9: Przestępczość w latach 2013-2014 

 2013 2014 

Bójki i pobicia 1 - 

Kradzieże rzeczy 4 6 

Kradzieże z włamaniem 5 4 

Przemoc w rodzinie/znęcanie 2 - 

Inne 17 14 
Źródło: Urząd Gminy Łubnice, listopad 2015 rok 

Tabela 10: Przestępstwa odnotowane na terenie Gminy w latach 2013-2014 

Kategoria przestępstwa 2013 2014 

Nietrzeźwi kierujący 5 6 

Znęcanie się nad osobą najbliższą 2 - 

Kradzież z włamaniem 5 4 

Wypadek drogowy - 2 

Kradzież mienia 4 6 

Naruszenie zakazu sądowego - 2 

Oszustwo 3 2 

Niealimentacja 1  

Uszkodzenie ciała - 1 

Samobójstwo 1  

Nieumyślne spowodowanie śmierci - 1 

Kradzież dokumentu 1 - 

Pobicie 1 - 

Kradzież linii telefonicznej 4 - 

Źródło: Urząd Gminy Łubnice, listopad 2015 rok 

Jak wynika z powyższej tabeli w latach 2013-2014 funkcjonariusze najczęściej zajmowali 

się wykroczeniami dotyczącymi kategorii – nietrzeźwi kierujący, kradzież z 

włamaniem, kradzież mienia, oszustwo oraz kradzież linii telefonicznej.  
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Poniższy wykres obrazuje miejscowości najbardziej zagrożone przestępczością na terenie 

Gminy Łubnice. Łubnice to miejscowość, gdzie jest największa liczba zagrożeń tj. 7 w 2014 

roku natomiast żadnych zagrożeń nie odnotowano w miejscowościach: Borki, Grabowa, 

Orzelec Duży, Orzelec Mały, Rejterówka i Zalesie.  

Wykres 12: Miejscowości najbardziej zagrożone przestępczością na terenie Gminy Łubnice 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Łubnice, listopad 2015 rok 
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III.  Sfera gospodarcza 

3.1 Struktura przedsiębiorstw 
 

W Ewidencji Działalności Gospodarczej na koniec 2014r. w rejestrze było 110 firm. 

Tabela 11: Liczba podmiotów zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej 

prowadzonej przez Urząd Gminy w latach 1989-2014 

Rok Liczba 

zarejestrowanych 

przedsiębiorstw 

Liczba 

wyrejestrowanych 

przedsiębiorstw 

Liczba przedsiębiorstw 

figurujących w ewidencji 

na koniec roku 

1989 10 4 71 

1990 31 10 82 

1991 28 15 89 

1992 30 47 90 

1993 22 21 92 

1994 16 19 88 

1995 16 10 92 

1996 21 15 98 

1997 23 19 102 

1998 10 9 108 

1999 14 5 111 

2000 7 12 105 

2001 16 11 112 

2002 15 13 106 

2003 11 8 113 

2004 12 17 105 

2005 12 14 108 

2006 20 10 117 

2007 16 13 120 

2008 15 6 129 

2009 14 13 130 

2010 19 14 135 

2011 19 14 120 

2012 14 22 112 

2013 11 13 110 

2014 14 14 110 
Źródło: Urząd Gminy Łubnice październik 2015 rok 

Statystyki na koniec każdego roku kalendarzowego wskazują, iż co roku odnotowuje się 

określoną liczbę nowych rejestrowanych przedsiębiorstw oraz liczbę wyrejestrowanych. W 

latach 1989 – 1999 liczba podmiotów z roku na rok rosła. Od roku 2000 – 2005 możemy 

zaobserwować znaczne wahania wzrostowo –spadkowe. Lata 2006- 2010 to okres corocznych 

wzrostów natomiast cztery ostatnie lata wykazują tendencje spadkową. Najwięcej 

przedsiębiorstw, bo 135 zanotowano na koniec 2010 roku, najmniej 71 w 1989 roku. Liczba 

nowopowstałych i wyrejestrowywanych przedsiębiorstw wpływa na sytuację na rynku pracy 
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dla mieszkańców Gminy Łubnice. Powstające podmioty gospodarcze dają, bowiem 

zatrudnienie nie tylko ich właścicielom, ale również są szansą mieszkańców Gminy na 

podjęcie pracy zawodowej.  

 

Wykres 13: Liczba osób pracujących na terenie Gminy Łubnice z podziałem na płeć  

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego http://www.stat.gov.pl październik 

2015r. 
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3.2 Baza turystyczno-gastronomiczna 
 

Mimo atrakcyjnego położenia oraz posiadanych walorów na terenie Gminy Łubnice 

znajdują się tylko trzy gospodarstwa agroturystyczne: Gospodarstwo agroturystyczne Ryszard 

Mazur, Rejterówka 26, Gospodarstwo Agroturystyczne Bożena Tomasik, Szczerzysz 7, 

Gospodarstwo Agroturystyczne w Grabowej Jadwiga Paruch. Na terenie gminy brak jest bazy 

turystycznej i usług hotelarskich jak również pensjonatów. Brakuje również zaplecza 

gastronomicznego.  

3.3 Rolnictwo 
 

Ogólna powierzchnia gruntów ornych w Gminie Łubnice wynosi 6002 ha. W 

poniższych tabelach przedstawiono dane dotyczące rodzajów użytkowania gruntów w gminie. 

Tabela 12: Rodzaje gruntów w Gminie 

Rodzaje gruntów Powierzchnia 

ha % 

Grunty orne 6002 71,44% 

Sady 61 0,73% 

Łąki 260 3,09% 

Pastwiska 247 2,94% 

Lasy  1176 14,00% 

Pozostałe 655 7,80 % 

Powierzchnia ogółem 8401 100% 
Źródło: Urząd Gminy Łubnice październik 2015 rok 

Wykres 14: Rodzaje gruntów na terenie Gminy Łubnic 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urząd Gminy Łubnice 

6002 

61 260 247 

1176 
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8401 

Grunty orne Sady Łąki Pastwiska Lasy Pozostałe Powierzchnia

ogółem
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Największa liczba gospodarstw, bo aż 263 znajduje się w sołectwie Słupiec zaraz za nim są 

Budziska gdzie zlokalizowanych jest 257 gospodarstw a następnie Łubnice – 164. 

Najmniejszą liczbę gospodarstw ma sołectwo Góra – 38 oraz sołectwo Rejterówka – 47.  

Jakość gruntów ornych na terenie Gminy Łubnice jest bardzo wysoka, podobnie jak 

przydatność rolnicza. Przeważają tu gleby najwyższej, jakości zaliczane do kompleksów 

pszennego dobrego oraz żytniego bardzo dobrego lub pszenno-żytniego. Mady, 

występujące na obszarach dolin rzecznych są okresowo nadmiernie uwilgotnione. Głównymi 

kierunkami specjalizacji rolniczej gminy jest gospodarka zbożowa z nastawieniem na 

produkcję towarową zbóż oraz trzody chlewnej. Kierunkiem uzupełniającym jest uprawa 

warzyw gruntowych, w tym pod folią. Na terenie Gminy uprawia się głównie zboża I 

truskawki. Pokrywa glebowa tworzy korzystne warunki dla rolnictwa w obszarze 

międzydoliną Wisły i doliną Wschodniej. Gleby gminy charakteryzują się niską zawartością 

metali ciężkich i innych substancji niebezpiecznych (na poziomie naturalnej zawartości w 

glebie), co wiąże się z małą skalą zanieczyszczeń przemysłowych i komunikacyjnych oraz 

niewielką chemizacją rolnictwa. Wskazuje na to ilość gospodarstw ekologicznych z 

tendencją wzrostową (2009r-32; 2010r-35; 2011r-35 i 2012r-48) posiadających odpowiednie 

certyfikaty. Usługi w zakresie mechanizacji i chemizacji rolnicy wykonują we własnym 

zakresie. Posiadają dobre wyposażenie w ciągniki rolnicze, kombajny i inne maszyny 

rolnicze. Ilość użytków rolnych przypadająca na 1 ciągnik wynosi około 10 ha. Na terenie 

gminy zorganizowane są sezonowe punkty skupu owoców. 

 

Zdjęcie 39. Grunty orne w sołectwie Rejterówka 

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r.  
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IV. Infrastruktura techniczna  

4.1 Infrastruktura drogowa 
 

Przez teren Gminy przebiegają drogi o różnym zasięgu administracyjnym: 

 gminne 128,706 km 

 powiatowe  o długości 53,72 km 

 krajowe 11 km.  

Brak jest w Gminie dróg wojewódzkich.  
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4.2 Infrastruktura wodociągowa 
 

Gmina Łubnice jest w 100% zwodociągowana. Poniższa tabela prezentuje podstawowe 

wskaźniki odnośnie wodociągów. 

Tabela 13: Wskaźniki zwodociągowania w gminie 

Wskaźniki zwodociągowania w Gminie 

Wyszczególnienie Jednostka miary Stan na dzień 

31.12.2014 

Wskaźnik zwodociągowania 

gminy 

% 100 

Długość sieci wodociągowej 

rozdzielczej 

km 119,7 

Podłączenia wodociągowe 

prowadzące do budynków 

mieszkalnych 

szt. 1250 

Zużycie wody z wodociągów w 

gospodarstwach domowych 

m3/mieszk./rok 41 

Źródło: Urząd Gminy Łubnice, październik 2015 rok 

 

Tabela 14: Ujęcia wody pitnej i stacje uzdatniania wody 

L.

p. 

Ujęcia wody pitnej Stacje uzdatniania wody Powierzchn

ia strefy 

ochronnej 
Nazwa 

ujęcia/lokaliz

acja 

Rodzaj wody 

podziemne 

lub wody 

powierzchnio

we 

Wydajnoś

ć 

m
3
 /dobę 

Nazwa/lokali

zacja 

Wydajność 

m
3
 /dobę 

1. Łubnice 

Kapkaz 

podziemne 1941,6 Łubnice 

Kapkaz 

1440 1996m
2
 

Źródło: Urząd Gminy Łubnice, październik 2015 rok 

 

  



Strategia Rozwoju Gminy Łubnice na lata 2016-2024 
 

Strona 72 z 130 
 

4.3 Infrastruktura sanitarna 
 

Na terenie gminy nie istnieje sieciowy system odprowadzania ścieków. Istniejące 

zakłady, instytucje oraz część gospodarstw indywidualnych posiada lokalne systemy 

odprowadzające ścieki do zbiorników bezodpływowych (tzw. szamba). 

Na terenie gminy nie ma oczyszczalni ścieków komunalnych. Zbiorniki bezodpływowe 

opróżniane są okresowo. 

W latach 2010-2015 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie 

gminy podjęto realizację 520 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków typu SBR. Jest to 

instalacja biologicznego oczyszczania ścieków sanitarnych pracujących na bazie osadu 

czynnego z odprowadzaniem wód oczyszczonych do studni chłonnych lub istniejących 

zbiorników. 

Tabela 15: Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy  

Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy 

L.p. Wyszczególnienie Jednostka 

miary 

Długość na 

terenie Gminy 

1. Wskaźnik skanalizowania gminy % 0 

2. Długość sieci kanalizacji sanitarnej km 0 

3. Podłączenia kanalizacyjne prowadzące do 

budynków mieszkalnych 

szt. 0 

4. Ilość zbiorników bezodpływowych na ścieki szt. 450 

5. Przydomowe oczyszczalnie ścieków szt. 536 

6. Ścieki odprowadzane do kanalizacji m3 

/mieszk./rok 

0 

Źródło: Urząd Gminy Łubnice, październik 2015 rok 
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4.4 Gospodarka odpadami 
Od 1 lipca 2013 roku obowiązują nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania 

umowy z firmą wywozową przejmuje gmina. Zgodnie Ustawą z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.), z dniem 1 

stycznia 2012 r. gminy są zobowiązane objąć wszystkich mieszkańców systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

W praktyce oznacza to, że od 1 lipca 2013 r., gmina jest odpowiedzialna za zorganizowanie 

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

a mieszkaniec (lub w jego imieniu administrator lub zarządca nieruchomości) wpłaca na 

konto gminy opłatę za gospodarowanie odpadami. Gmina ma za zadanie sprawować nadzór 

nad prawidłowym zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odebranych od mieszkańców 

odpadów komunalnych. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

które obejmują koszty:  

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;  

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  

3) obsługi administracyjnej tego systemu.  

Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku w 

obrębie nieruchomości. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli 

nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczanie w odpowiednich pojemnikach i 

workach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, wyłonionego 

w drodze przetargu, zgodnie z ustalonym odrębnie harmonogramem.  

Wykres 15: Zmieszane odpady komunalne zbierane w ciągu roku na terenie Gminy Łubnice 

 

Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach Statystyczne Vademecum Samorządowca 2014 
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Zdjęcie 40: Pojemniki typu dzwon na terenie sołectwa Słupiec 

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r. 
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4.5 Energia elektryczna i telekomunikacja 
 

Obszar gminy obsługiwany jest pod względem elektroenergetycznym przez PGE 

Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów –– Rejon Energetyczny Staszów. Obszar gminy zasilany 

jest napięciem 15kV. Głównymi punktami zasilania gminy w energię elektryczną są GPZ 

110/15kV „Połaniec” i „Grzybów”. Obszar gminy zasilany jest napięciem 15kV. Energia 

elektryczna wyprowadzana jest z w/w GPZ-tów liniami napowietrznymi:  

 15kV „Połaniec – Ruszcza”  

 15kV „Połaniec – Łubnice”  

 15kV „Grzybów – Sichów””  

do 55 stacji transformatorowych 15/0,4kV znajdujących się w poszczególnych 

miejscowościach gminy. Stacje te są głównym źródłem zasilania odbiorców bytowo – 

komunalnych, drobnego przemysłu, usług, handlu i sieci oświetleniowej. Wszystkie stacje 

transformatorowe są stacjami napowietrznymi
11

. 

Gmina znajduje się w Okręgu Telekomunikacyjnym Staszów. Automatyczna centrala 

telefoniczna zlokalizowana w sołectwie Łubnice. Linia telefoniczna relacji Łubnice-Staszów 

prowadzona jest, jako światłowód. Istniejąca stacja wieżowa telefonii komórkowej w 

sołectwie Łyczba zabezpiecza potrzeby gminy w tym zakresie.  

                                                           
11

 Dane: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego- Łubnice 
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4.6 Transport i komunikacja  
 

Na terenie Gminy Łubnice obsługę komunikacji zbiorowej realizują autobusy 

Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej i prywatni przewoźnicy. Polityka 

komunikacyjna gminy zakłada podporządkowanie układu komunikacyjnego dla swobodnego 

korzystania z samochodu osobowego. Nie stwarza się ograniczeń odnośnie użytkowania 

samochodów osobowych, ciężarowych i parkowania. Gmina dysponuje dość dobrze 

rozwiniętą ofertą miejsc do parkowania. Są to wydzielone place o nawierzchni utwardzonej 

lub ulepszonej gruntowej, zlokalizowane w miejscach występowania potrzeb parkingowych. 

Przez teren gminy nie przebiega żadna linia kolejowa. Najbliższe sieci kolejowe znajdują się 

w obrębie gminy Połaniec i Staszów.   
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V. Infrastruktura społeczna 

5.1 Edukacja 
 

Na terenie Gminy Łubnice funkcjonują 4 Publiczne Szkoły Podstawowe oraz 1 Publiczne 

Gimnazjum.  Szkoły umożliwiają dzieciom z terenu Gminy:  

 rozwój umiejętności porozumiewania się w mowie i piśmie;  

 poznawanie i rozumienie świata;  

 ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;  

  rozumienie siebie, innych ludzi i ich poglądów;  

 kształtowanie i ocenę własnej wartości;  

 samoidentyfikację narodową i kulturową; 

 kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności lokalnej, narodu;  

 zdobycie wykształcenia umożliwiającego dalsze kształcenie  

Ponadto szkoły zapewniają: opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia ucznia 

warunki edukacji; poszanowanie praw dziecka i ucznia czy warunki prawidłowego rozwoju 

psychofizycznego. W poniższych tabelach przedstawiono szczegółowe informacje na temat 

poszczególnych placówek.  

 

Tabela 16: Wykaz szkół oraz liczba uczniów w poszczególnych szkołach na terenie gminy 

Lp. Szkoła Adres siedziby oraz e-mail Liczba 

uczniów 

Liczba 

nauczycieli 

Liczba 

etatów 

1. Publiczne Gimnazjum 

im. Wojciecha Skuzy w 

Łubnicach 

Łubnice,  28-232 

Łubnice/gimnazjumlubnice1

@wp.pl 

112 15 12,78 

2. Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Gacach 

Słupieckich  

Gace Słupieckie 35, 28-232 

Łubnice/szkola_gace_slupieck

ie@wp.pl 

77 10 9,55 

3. Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. 

Wojciecha Skuzy 

Łubnice, 28-232 Łubnice/ 

psplubnice62@poczta.fm 

50 7 6,06 

4. Publiczna Szkoła 

Podstawowa w 

Wilkowej  

Wilkowa, 28-232 

Łubnice/spwilkowa@wp.pl 

68 11 10,17 

5. Publiczna Szkoła 

Podstawowa w 

Budziskach 

Budziska, 28-232 

Budziska/pspbudziska@wp.pl 

45 10 8,56 

Źródło: Urząd Gminy Łubnice, październik 2015 rok 
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Tabela 17: Wykaz oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie Gminy 

Lp. Przedszkola Adres siedziby i e-mail Liczba dzieci 

1 Oddział Przedszkolny w 

Gacach Słupieckich (przy 

szkole)  

Gace Słupieckie 35, 28-232 

Łubnice 

22 

2 Oddział przedszkolny w 

Łubnicach (2 oddziały przy 

szkole)  

Łubnice, 28-232 Łubnice 13 + 20 

3 Oddział przedszkolny w 

Wilkowej (przy szkole) 

Wilkowa, 28-232 Łubnice 16 

4 Oddział przedszkolny w 

Budziskach (przy szkole) 

Budziska, 28-232 Łubnice 11 

Źródło: Urząd Gminy Łubnice, październik 2015 rok 

Tabela 18: Wykaz projektów realizowanych na terenie Gminy  

Nazwa szkoły Tytuł/osiągnięty rezultat Rok/Lata 

realizacji 

Wartość 

w zł 

Publiczne 

Gimnazjum im. 

Wojciecha Skuzy w 

Łubnicach 

Nauki ścisłe szansa na lepszą przyszłość 2009-2010 233 408,80  

 

 

 

 

 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa w 

Gacach Słupieckich 

 

Pierwsze uczniowskie doświadczenia droga do 

wiedzy/ Wyposażenie dziecięcych ośrodków 

zainteresowań 

2009-2011 6 305,56 

Pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. 

„Radosna szkoła”/Zakup pomocy dydaktycznych 

do kącików zabaw w celu wykorzystania ich 

podczas zajęć lekcyjnych i zajęć opieki 

świetlicowej  

2009 6 000,00  

Szkolny plac zabaw- rządowy program „Radosna 

szkoła”/ utworzenie szkolnego placu zabaw  

2011 103 082,37 

„Małym krokiem w wielki świat”/Wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w 

jakości usług edukacyjnych  

2013-2015 332 414,00  

 

 

 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. 

Wojciecha Skuzy 

Pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. 

„Radosna szkoła”/Zakup pomocy dydaktycznych 

do kącików zabaw w celu wykorzystania ich 

podczas zajęć lekcyjnych i zajęć opieki 

świetlicowej 

2009 6 000,00  

„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do 

wiedzy” 

2009-2011 16 000,00 

Rządowy program „Radosna szkoła”- miejsca 

zabaw 

2010 6 000,00 
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„Pomoce do matematyki na uczniowskie stoliki” 2011 11 016,60  

Rządowy program „Radosna szkoła”- Plac zabaw - 125 794,02 

 

 

 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa w 

Budziskach 

Pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. 

„Radosna szkoła”/Zakup pomocy dydaktycznych 

do kącików zabaw w celu wykorzystania ich 

podczas zajęć lekcyjnych i zajęć opieki 

świetlicowej 

2009 6 000,00 

Zakup interaktywnego zestawu multimedialnego  2009 15 790,00 

Mobilny zestaw komputerowy 2010 32 508,49 

„Język angielski otwiera drzwi Europy” 2011-2012 42 011,00 

„Raźnym krokiem z małej ojczyzny do wielkiej 

Europy” 

2008-2009 139 812,00 

 

 

 

 

 

 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa w 

Wilkowej 

Nowa Pracownia komputerowa 2007 - 

Pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. 

„Radosna szkoła”/Zakup pomocy dydaktycznych 

do kącików zabaw w celu wykorzystania ich 

podczas zajęć lekcyjnych i zajęć opieki 

świetlicowej 

2009 6 000,00 

„Świętokrzyski Program Edukacji Wspierania 

Rozwoju na obszarach wiejskich”/ Zakup m.in. 

pomocy edukacyjnych, urządzeń, pomocy do zajęć 

ruchowych, pomocy multimedialnych, instrumenty, 

klocki, puzzle oraz wyposażenie kącików 

zainteresowań. 

2009-2010 20 000,00 

„Radosna Szkoła”/ Środki na pomoce do 

rozwijania motoryki dużej 

2009-2010 6 000,00 

„Wszechstronny rozwój Jasia szansą na sukces 

Jana”/ Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, 

podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności oraz 

kształtowanie postaw. 

2010-2011 214 530,69 

Wszystkie oddziały 

przedszkolne 

zlokalizowane przy 

szkołach 

„Zmniejszenie nierówności w stopniu 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej” 

2013-2014 343 346,50 

Źródło: Urząd Gminy Łubnice, październik 2015 rok 
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5.2 Infrastruktura sportowa 
 

W skład infrastruktury sportowej zlokalizowanej na terenie Gminy Łubnice wchodzą 4 

boiska, które są zlokalizowane przy obiektach edukacji szkolnej.  

  

Tabela 19: Wykaz boisk z terenu Gminy  

Lp. Lokalizacja boisk sportowych 

1 Kompleks boisk przy Publicznym Gimnazjum w Łubnicach 

2 Kompleks boisk przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gacach 

Słupieckich 

3 Kompleks boisk przy Publicznej Szkole Podstawowej w Budziskach 

4 Kompleks boisk przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowej 
Źródło: Urząd Gminy Łubnice październik 2015r. 

 

 

 

Zdjęcie 41: Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Gacach Słupieckich 

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r. 
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5.3 Ochrona zdrowia  

Na terenie Gminy funkcjonuje jeden Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Łubnicach, w skład którego wchodzą dwa Ośrodki Zdrowia w Łubnicach i Gacach 

Słupieckich. które zapewnią opiekę lekarską i pielęgniarską. W NZOZ przyjmuje: 2 lekarzy 

chorób wewnętrznych, 1 pediatra, l lekarz medycyny rodzinnej, 1 lekarz stomatolog, 6 

pielęgniarek. Poniżej przedstawiamy tabelę obrazującą liczbę osób z podziałem na wiek 

podlegających pod NZOZ w Łubnicach. 

Tabela 20: Liczba osób podlegających pod NZOZ Łubnice 

 

Grupy wiekowe 

NZOZ Łubnice    

 mężczyźni kobiety 

0 - 6 110 111 

7 - 15 158 155 

16 - 19 90 90 

20- 65 1005 1028 

Powyżej 65 280 450 

Razem 1643 1834 

Źródło: Ośrodek Zdrowia październik 2015r. 

 

 

Zdjęcie 42: NZOZ Łubnice 

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., październik 2015r.  
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5.4 Centrum Kultury 
 

Centrum Kultury z siedzibą w Łubnicach 74 jest działalnością rozwijającą i 

zaspokajającą potrzeby kulturalne mieszkańców gminy. Nadzór nad działalnością sprawuje 

Wójt Gminy natomiast osobą kierującą jest Dyrektor. Pozostali pracownicy to m.in. Główny 

księgowy, Starszy bibliotekarz, Specjalista ds. administracji i promocji, Rzemieślnik-kasjer, 

Pracownik gospodarczy zatrudniony z Urzędu Pracy.   

Do podstawowych zadań Centrum Kultury należy:  

 Organizacja różnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę 

 Organizacja konkursów, festiwali, spektakli, wystaw itp.  

 Organizowanie kół zainteresowań, zespołów  

 Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego 

zaspokajania potrzeb kulturalnych 

 Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa 

Działalność kulturalna Centrum Kultury to organizacja takich imprez jak m.in. Biesiada 

Łubnicka, Przegląd Kolęd i Pastorałek, Choinka Samorządowa, Dzień Wiosny, Światowy 

Dzień Książki-  spotkanie autorskie, Dyskotekowe Powitanie Lata, Piknik Ekologiczny, 

Akcja – wakacje w gminie, Dożynki gminne,  Dyskoteka Andrzejkowa, O kobietach i dla 

kobiet – wieczór poetycko - taneczny. 

Tabela 21: Wykaz zajęć w Centrum Kultury wraz z liczbą osób uczęszczających 

L.p. Nazwa koła zainteresowań Liczba osób 

uczęszczających 

1. Taniec 16 

2. Wokal 12 

3. Karate 16 

4. Angielski 20 

5. Nauka gry na instrumentach 5 

Razem 69 
Źródło: Centrum Kultury w Łubnicach  październik 2015 rok 

We wszystkich miejscowościach na terenie gminy występują  obiekty pełniące funkcje 

kulturalne.  
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Tabela 22: Projekty realizowane przez Centrum Kultury w Łubnicach w latach 2007-2014 

L.p. Nazwa projektu Okres 

realizacji 

Wartośc 

projektu 

Osiągniete rezultaty 

1 Łubnice Artystycznie -

Biesiada Łubnicka i 

Miedzynarodowy Plener 

Rzeźbiarsko –Fotograficzny 

08.06.2012- 

28.02.2013 

30 418,71 Cykliczne wydarzenie kulturalne 

służące integracji mieszkańców 

2 Zakup sprzętu 

nagłaśniającego do Centrum 

Kultury w Łubnicach 

06.02.2013-

30.09.2013 

53 494,04 Wyposażenie obiektu pełniacego 

funkcje społeczno-kulturalne w 

sprzęt nagłaśniający służący 

aktywizacji mieszkańców 

3 Zakup sprzetu 

oświetleniowego do 

Centrum Kultury w 

Łubnicach 

13.07.2012-

30.09.2013 

41 990,03 Wyposażenie obiektupełniacego 

funkcje społeczno-kulturalne w 

sprzęt oświetleniowy służący 

aktywizacji mieszkańców 

4 Bliżej kultury – 

wyposażenie świetlicy 

wiejskiej w Orzelcu Dużym 

08.06.2012-

30.04.2013 

8 702,00 Wyposażenie obiektu pełniącego 

funkcje społeczno – kulturalne w 

sprzęt słuzacy aktywizacji i 

integracji mieszkańców 

5 Bliżej kultury- wyposażenie 

świetlicy wiejskiej w 

Borkach 

08.06.2012-

30.04.2013 

6 933,61 Wyposażenie obiektu pełniącego 

funkcje społeczno –kulturalne w 

sprzet słuzący aktywizacji i 

integracji mieszkańców 

6 Bliżej kultury – 

wyposażenie świetlicy 

wiejskiej w Zofiówce 

08.06.2012-

30.04.2013 

5 347,66 Wyposażenie obiektu pełniącego 

funkcje społęczno – kulturalne w 

sprzęt służący aktywizacji i 

integracji mieszkańców 

7 Bliżej kultury- wyposażenie 

świetlicy wiejskiej w 

Przeczowie 

08.06.2012-

30.04.2013 

7 017,29 Wyposażenie obiektu pełniącego 

funkcje społeczno-kulturalne w 

sprzet służacy aktywizacji i 

integracji mieszkańców 

8 Bliżej kultury- wyposażenie 

świetlicy wiejskiej w 

Beszowej 

08.06.2012-

30.04.2013 

6 674,16 Wyposażenie obiektu pełniącego 

funkcje społeczno-kulturalne w 

sprzet służacy aktywizacji i 

integracji mieszkańców 

9 Bliżej kultury- remont i 

wyposażenie świetlicy 

wiejskiej w Słupcu 

29.04.2013- 

26.09.2014 

78 499,19 Remont budynku, 

zagospodarowanie ternu i 

wyposażenie obiektu pełniącego 

funkcje społeczno-kulturalne 

celem aktywizacji i integracji 

mieszkańców i poprawy jakości 

życia na obszarach wiejskich 

10 Kultura w obiektywie – 

wyposażenie Cemtrum 

Kultury w Łubnicach  

16.09.2013-

30.05.2014 

5 032,00 Wyposażenie obiektu pełniącego 

funkcje społeczno – kulturalne w 

sprzęt służący aktywizacji i 

integracji mieszkańców 
Źródło: Centrum Kultury w Łubnicach  październik 2015 rok 
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5.5 Biblioteka Publiczna  
 

Na terenie gminy znajduje się jedna biblioteka publiczna, która pracuje 4 dni w 

tygodniu po 5 godzin. Od 1992 biblioteka znajduje się w strukturze Centrum Kultury w 

Łubnicach. Biblioteka znajduje się na parterze budynku i zajmuje 2 pomieszczenia o łącznej 

powierzchni 60 m
2
. Wyposażona jest m.in. w stoliki, krzesełka, biurka pod komputery i 

fotele, ladę biblioteczną, regały.  W bibliotece jest wydzielony kącik malucha pełniący 

funkcję czytelni z zielonymi regałami, na których są umieszczone książeczki dla dzieci. 

Biblioteka jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stan księgozbioru na dzień 

31.12.2014 wyniósł 9761 woluminów.  

 

Tabela 23: Czytelnicy Biblioteki Publicznej według wieku i rodzaju wykonywanego zajęcia 

L.p. Przedział 

wieku 

Liczebność Rodzaj 

wykonywanego 

zajęcia 

Liczebność 

1. 1 – 5 lat 11 Dzieci 11 

2. 6 – 12 lat 27 Uczniowie 96 

3. 13 – 15 lat 32 Studenci 13 

4. 16 – 19 lat 40 Pracownicy 

umysłowi 

20 

5. 20 – 24 lata 14 Robotnicy 6 

6. 25 – 44 lata 43 Rolnicy 23 

7. 45 – 60 lat 21 Inni zatrudnieni 0 

8. 60 lat i więcej 9 Emeryci, renciści 20 

9. - - Pozostali, 

niezatrudnieni 

8 

Źródło: Biblioteka Publiczna w Łubnicach październik 2015 

 

W 2014 roku biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 2 752 złotych ze środków 

finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

– Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Celem programu, realizowanego 

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest wzbogacenie 

i odnowienie księgozbioru poprzez dopływ nowości wydawniczych, a konsekwencji 

zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników biblioteki.  
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Poniższy wykres przedstawia liczbę czytelników na 1000 mieszkańców na terenie 

województwa, powiatu i gminy w poszczególnych latach. Analizując wykres należy 

stwierdzić,  iż w gminie Łubnice liczba osób czytających  z roku na rok wzrasta. 

Wykres 16: Liczba czytelników na 1000 mieszkańców w latach 2011-2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych http://www.stat.gov.pl październik 2015r. 
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5.6 Organizacje pozarządowe  
 

Obecnie na terenie Gminy Łubnice funkcjonuje 9 organizacji społecznych 

(pozarządowych i grup nieformalnych).  

Tabela 24: Wykaz organizacji pozarządowych 

L.p. Nazwa organizacji  Miejscowość 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Łubnicach -  

Prezes Józef Dulęba  

Łubnice 

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Budziskach –

Prezes Grzegorz Oleś  

Budziska 

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Beszowej – 

Prezes Jan Szałach  

Beszowa 

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Słupcu – Prezes 

Robert Kowynia  

Słupiec 

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowej – 

Prezes Hubert Woś  

Wilkowa 

6. Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowej – 

Prezes Ewa Strzępek  

Wilkowa 

7. Koło Gospodyń Wiejskich w Słupcu –

Bożena Dudzińska  

Słupiec 

8. Stowarzyszenie na rzecz wsparcia i rozwoju 

Sołectwa Czarzyzna- Prezes Jerzy 

Karwasiński  

Czarzyzna 

9. Łubnicka Nuta – zespól estradowo ludowy Łubnice   
Źródło: Urząd Gminy Łubnice październik 2015r. 
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VI Obszar problemowy  

6.1 Analiza SWOT 
Analiza SWOT jest narzędziem służącym do analizy wewnętrznej sytuacji gminy, jak 

również jej otoczenia i czynników mających na nią wpływ. Nazwa SWOT pochodzi od 

pierwszych liter angielskich słów:   

 strenghts – silne strony – w postaci przewagi zjawisk i procesów pozytywnych dla 

rozwoju Gminy Łubnice, które powinny być kontynuowane i wzmacniane,  

 weaknesses - słabe strony – w postaci procesów i barier, wad, ograniczających 

możliwości rozwojowe, które powinny być zmniejszone bądź niwelowane,  

 opportunities - szanse/możliwości – w postaci czynników obiektywnych, 

zewnętrznych, na które nie ma bezpośredniego wpływu sprawczego oraz wyjątkowej 

sytuacji jaką daje możliwość wykorzystania znacznych środków pomocowych UE, 

 threats – zagrożenia – wynikające przede wszystkim z czynników zewnętrznych. 

   

Głównym celem tej analizy jest określenie aktualnej pozycji gminy i jej perspektyw, a wraz z 

tym najlepszej strategii działania. Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń 

stanowi pomocne narzędzie do dokonania analizy zasobów i otoczenia gminy oraz 

dokładniejszego określenia priorytetów jej rozwoju. Poniżej przedstawiona analiza powstała 

w oparciu o zdiagnozowaną w pierwszej części dokumentu bieżącą sytuację społeczno – 

gospodarczą gminy. 

Tabela 25: Analiza SWOT 

MOCNE STRONY (S) SŁABE STRONY (W) 

1. Wysoki stopień zwodociągowania 

gminy 100% 

2. Dobrze działający samorząd gminy 

3. Dobry dostęp do edukacji dzięki 

publicznym szkołom podstawowym 

oraz gimnazjum   

4. Walory przyrodniczo - krajobrazowe 

predysponujące Gminę do rozwoju 

turystyki 

5. Działalność Centrum Kultury wraz z 

Biblioteką Publiczną 

6. Wysoka, jakość gleb, korzystna dla 

rozwoju rolnictwa 

7.  Dobre warunki klimatyczne 

stanowiące o dużych możliwościach 

rozwoju gospodarstw ekologicznych 

1. Duży odsetek ludności korzystający 

ze środowiskowej pomocy 

społecznej  

2. Niezadawalający stan infrastruktury 

drogowej oraz towarzyszącej (m.in. 

chodniki, oświetlenie itp.)  

3. Niezadawalający stan świetlic 

wiejskich/domów wiejskich 

4. Niezadowalająca ilość placów zabaw 

na terenie gminy  

5. Niewystarczająca rozwinięta baza 

turystyczno- gastronomiczna, 

6. Brak kanalizacji  

7. Wysokie bezrobocie i ubóstwo 

wśród społeczeństwa  

8. Mała liczba miejsc pracy na terenie 
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8.  Liczne zabytki kultury Gminy (brak m.in.  dużych zakładów 

pracy na terenie gminy) 

SZANSE (O) ZAGROŻENIA (T) 

1. Dostępne zewnętrzne środki 

finansowe, w tym UE dla 

przedsięwzięć realizowanych przez 

Gminę 

2. Pobudzenie przedsiębiorczości 

wśród mieszkańców  

3. Powstawanie nowych organizacji 

pozarządowych działających na 

rzecz społeczności lokalnej  

4. Wzrost społecznej świadomości nt. 

ochrony środowiska (np. w aspekcie 

segregacji odpadów)  

5. Promocja innowacyjnych pomysłów 

na rozwój gospodarczy gminy  

6. Modernizacja rolnictwa, zmiana 

struktury gospodarstw rolnych 

zgodnie z wspólną polityką rolną UE  

7. Wzrost popularyzacji ekologicznych 

stylów życia – w zgodzie z naturą  

8. Pozyskanie inwestorów, którzy 

stworzą miejsca pracy 

 

1. Mała ilość inwestorów zewnętrznych  

2. Coraz częstsze klęski żywiołowe 

(susza, powódź)  

3. Małe możliwości zatrudnienia dla 

młodych osób,  

4. Powiększenie się ilości osób 

emigrujących poza granice Gminy, 

regionu i kraju,  

5. Ograniczony dostęp do środków UE 

i trudne procedury aplikacyjne 

6. Niestabilne, niespójne i niejasne 

przepisy prawne 

7. Mała opłacalność produkcji rolnej 

8. Starzenie się społeczeństwa  

9. Kryzys finansów publicznych kraju i 

jej wpływ na strukturę finansowania 

budżetu Gminy dotacjami i 

subwencjami 

10. Brak gazociągu i kanalizacji 
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6.2 Analiza SWOT/TOWS  
 

Poniżej przedstawione zostały macierze, które obrazują zachodzące relacje pomiędzy 

czynnikami analizy SWOT. Analiza tego oddziaływania oceniona została według skali 0-2, 

gdzie 0 oznaczało brak zależności, 1 zależność słabą, a 2 zależność silną. 

Macierz SWOT służy do badania wpływu czynników wewnętrznych na czynniki zewnętrzne, 

co można sprowadzić do próby odpowiedzenia na pytania: 

1. Czy mocne strony pozwolą wykorzystać szanse? 

2. Czy słabe strony zablokują wykorzystanie szans? 

3. Czy mocne strony pozwolą przezwyciężyć zagrożenia? 

4. Czy słabe strony wzmocnią negatywny skutek zagrożeń? 

 

Tabela 26: Macierz oddziaływania mocnych stron gminy (S) na jej szanse rozwojowe (O) 

  O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 SUMA 

S1 1 1 0 0 1 1 1 2 7 

S2 2 2 1 2 2 2 1 2 14 

S3 2 1 1 2 1 0 1 1 9 

S4 2 2 0 0 2 0 2 2 10 

S5 2 1 1 1 0 0 1 0 6 

S6 0 1 0 0 1 2 2 1 7 

S7 0 2 0 0 1 2 2 1 8 

S8 1 1 0 0 1 0 0 0 3 

SUMA 10 11 3 5 9 7 10 9 64 
Źródło: Opracowanie własne listopad 2015r. 

Tabela 27: Macierz oddziaływania słabych stron gminy (W) na jej szanse rozwojowe (O) 

  O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 SUMA 

W1 0 1 1 0 1 0 0 0 3 

W2 0 1 0 0 1 0 0 1 3 

W3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

W4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

W5 0 0 0 0 2 0 0 1 3 

W6 0 0 0 0 1 1 0 1 3 

W7 0 2 1 1 1 1 0 1 7 

W8 0 1 1 0 1 1 0 0 4 

SUMA 0 5 3 1 9 3 0 4 25 

Źródło: Opracowanie własne listopad 2015r. 
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Tabela 28: Macierz oddziaływania mocnych stron gminy (S) na zagrożenia jej rozwoju (T) 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 SUMA 

S1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

S2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4 

S3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

S4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

S5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

S6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 

S7 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 

S8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUMA 0 0 2 7 2 1 3 0 0 15 
Źródło: Opracowanie własne listopad 2015r. 

 

Tabela 29: Macierz oddziaływania słabych stron gminy (W) na zagrożenia jej rozwoju (T) 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 SUMA 

W1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

W2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

W3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

W4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

W5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 

W6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

W7 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 

W8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

SUMA 4 0 4 8 0 0 0 0 0 16 

Źródło: Opracowanie własne listopad 2015r. 

 

Dopełnieniem analizy SWOT jest analiza TOWS, czyli ocena oddziaływania na siebie 

czynników „z zewnątrz do wewnątrz”. Kluczowe pytania, na które należy odpowiedzieć:  

1. Czy zagrożenia osłabią siły? 

2. Czy szanse spotęgują siły? 

3. Czy zagrożenia spotęgują słabości? 

4. Czy szanse pozwolą przezwyciężyć słabości? 

 

Tabela 30: Macierz oddziaływania zagrożeń rozwoju gminy (T) na jej mocne strony (S) 

  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 SUMA 

T1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T2 0 0 0 1 0 1 1 1 4 

T3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
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T4 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

T5 0 1 1 1 1 0 1 0 5 

T6 0 1 1 0 1 0 0 0 3 

T7 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

T8 0 1 1 0 1 0 0 0 3 

T9 0 1 0 1 0 1 1 0 4 

SUMA 0 5 5 3 3 3 4 1 24 

Źródło: Opracowanie własne listopad 2015r. 

 

Tabela 31: Macierz oddziaływania szans rozwojowych gminy (O) na jej mocne strony (S) 

  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 SUMA 

O1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

O2 0 1 1 1 1 1 1 0 6 

O3 0 1 1 1 1 0 0 0 4 

O4 0 1 1 1 0 0 0 0 3 

O5 0 1 1 1 0 0 0 0 3 

O6 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

O7 0 0 0 1 1 0 1 1 4 

O8 0 2 1 1 1 0 1 0 6 

SUMA 0 7 6 6 4 2 4 1 30 

Źródło: Opracowanie własne listopad 2015r. 

 

Tabela 32: Macierz oddziaływania zagrożeń rozwoju gminy (T) na jej słabe strony (W) 

  W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 SUMA 

T1 1 0 0 0 1 1 1 0 4 

T2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T3 2 0 0 0 1 0 0 1 4 

T4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

T5 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

T6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

T7 1 0 0 0 0 0 1 1 3 

T8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

T9 0 0 1 0 1 1 0 1 4 

SUMA 8 3 4 3 6 5 5 5 39 

Źródło: Opracowanie własne listopad 2015r. 

Tabela 33: Macierz oddziaływania szans rozwojowych gminy (O) na jej słabe strony (W 

  W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 SUMA 

O1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

O2 1 0 1 1 1 0 1 1 6 
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O3 1 0 1 1 0 0 1 1 5 

O4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O5 1 1 0 0 1 0 1 1 5 

O6 1 0 0 0 0 0 1 1 3 

O7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

O8 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

SUMA 7 3 4 4 4 1 6 6 35 

Źródło: Opracowanie własne listopad 2015r. 

Finalne zestawienie zbiorcze analiz SWOT oraz TOWS wskazuje optymalną strategię – 

dobraną zgodnie z poniższą tabelą. 

 

Tabela 34: Macierz normatywnych strategii działania 

 SZANSE ZAGROŻENIA 

MOCNE 

STRONY 

Strategia agresywna 

(maxi – maxi) 

Wykorzystanie okazji przy pomocy 

silnych stron 

Strategia konserwatywna 

(maxi – mini) 

Wykorzystanie mocnych stron, aby 

poradzić sobie z zagrożeniami lub 

żeby ich unikać 

SŁABE 

STRONY 

Strategia konkurencyjna 

(mini – maxi) 

Przezwyciężanie słabości w celu 

wykorzystania okazji 

Strategia defensywna 

(mini – mini) 

Redukcja lub likwidacja 

 

 

Strategia agresywna (maxi – maxi) polega na maksymalnym wykorzystaniu synergii 

pomiędzy mocnymi stronami oraz szansami występującymi w otoczeniu. 

Strategia konkurencyjna (mini – maxi) polega na eliminowaniu słabych stron oraz 

budowaniu przewagi dzięki wykorzystaniu szans rozwojowych. 

Strategia konserwatywna (maxi – mini) polega na zminimalizowaniu negatywnych 

zagrożeń poprzez wykorzystanie mocnych stron. 

Strategia defensywna (mini – mini) polega na minimalizowaniu słabych stron gminy oraz 

zagrożeń ze strony otoczenia. 

Otrzymane wyniki z przeprowadzonych analiz pozwolą określić strategię rozwoju Gminy 

Łubnice oraz zidentyfikują zależności pomiędzy czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi. 

 Tabela 35: Macierz SWOT/TOWS dla Gminy Łubnice 

 
Szanse (O) Zagrożenia (T) 

Mocne strony (S) 94 39 
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Słabe strony (W) 60 55 

Źródło: Opracowanie własne, listopad 2015r. 

 

Wykres 17: Wynik analizy SWOT/ TOWS dla Gminy Łubnice 

 

Źródło: Opracowanie własne listopad 2015r. 

 

Jak wynika z wyżej przeprowadzonych analiz optymalną strategią rozwoju Gminy Łubnice 

jest strategia agresywna, czyli maxi-maxi (wykorzystanie synergii między mocnymi stronami 

oraz szansami). Powyższe potwierdzają zarówno analiza SWOT, jak i TOWS, gdzie ćwiartki 

strategii agresywnej uzyskały najwyższe wyniki. Zgodnie z niniejszą strategią, działania 

gminy powinny koncentrować się na wykorzystaniu atutów gminy oraz szans powstających w 

otoczeniu. Gmina powinna wzmacniać swoje mocne strony, które stanowią jej przewagę 

konkurencyjną.   

94 

39 

60 

55 

Mocne strony (S)/Szanse(O) Mocne strony(S)/Zagrożenia (T)

Słabe strony(W)/Szanse(O) Słabe strony(W)/Zagrożenia (T)
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VII. Zarządzanie 

7.1. Analiza budżetu gminy 
 

Władze Gminy Łubnice podejmują decyzje dotyczące gminy w drodze partycypacji 

społecznej, dlatego też wnikliwa analiza uwag mieszkańców zgłaszanych również w trakcie 

wdrażania strategii może stanowić cenne wskazówki do ewentualnych korekt planów 

działania. Warto także zwrócić uwagę, że Urząd Gminy Łubnice jest instytucją, która 

„pragnie” się rozwijać, podnosząc przy tym standardy wykonywanych usług na rzecz 

mieszkańców. 

 

Analiza zdolności inwestycyjnej  

Na zdolność gminy do inwestowania składa się głównie wielkość dochodów oraz struktura 

wydatków w budżecie gminy. Poniżej przedstawiamy wykresy obrazujące wybrane kategorie  

wydatków i dochodów Gminy Łubnice w roku 2012 i 2014. 

 

 

Wykres 18:Wybrane kategorie dochodu Gminy Łubnice w roku 2012 w mln zł 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego http://www.stat.gov.pl listopad 2015r. 
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Wykres 19: Wybrane kategorie wydatków Gminy Łubnice w roku 2012 w mln zł 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego http://www.stat.gov.pl listopad 2015r. 

 

 

 

. 

Wykres 20:Wybrane kategorie dochodu Gminy Łubnice w roku 2014 w mln zł 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego http://www.stat.gov.pl listopad 2015r. 
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Wykres 21: Wybrane kategorii wydatków Gminy Łubnice w roku 2014 w mln zł 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego http://www.stat.gov.pl listopad 2015r. 

 

 

Poniżej przedstawiamy tabele przedstawiającą inwestycje zrealizowane w ostatnich 

latach na terenie Gminy Łubnice. 

 

Tabela 36: Wykaz projektów realizowanych na terenie Gminy Łubnice w okresie 2009-2014r. 

L.p. Nazwa projektu Okres 

realizacji 

Wartość 

projektów 

1 Przebudowa dróg gminnych nr 001944T Borki oraz nr 

001988T Borki – Grabowa od km 0+000 do km 0+650 

oraz od km 0+000 do km 2+125  w ramach 

Narodowego Programu Dróg Lokalnych 

2009 542.634,17 

2 Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku 

powodzi maj – czerwiec 2010 na terenie Gminy 

Łubnice: 001722T Zofiówka –Granica, 001801T 

Łyczba- Czarzyzna,,001868T Słupiec- 

Czarzyzna,001890T Budziska Niwa,001891T Budziska 

pod wałem,001973T Zofiówka-Rejterówka,001789T 

Przeczów-Kanał II,001792T Przeczów cmentarz,  

001800T Orzelec Duży – Czarzyzna,001716T 

Zofiówka-Gace Słupieckie’’001724T Orzelec Duży do 

mostu,001809T Budziska Kępa, 001784T Przeczów-

Kanał, 001807T Czarzyzna-Ogrody,001884T Zalesie-

Zakupne,001721T Zofiówka-Rotówka oraz 01666T 

Orzelec Mały 

2010 3.653.889,51 

3 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Beszowa 

nr.001937T, nr 001662T i 001661T” które zostały 

uszkodzone w wyniku powodzi maj-czerwiec 

2011 610.088,43 

1,8 

4,5 

2,7 

0,5 

wydatki na administracje

publiczną

wydatki na oświatę i

wychowanie

wydatki na pomoc społeczną
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2010roku. 

4 Przebudowa dróg gminnych  o numerach 001729T-dł 

535, 001725T –dł 1000m w m. Orzelec Duży, 

001789T-dł 1000m w m Przeczów, 001857T-dł 

1075m, 001866T-dł 630m w m. Słupiec 002018T-dł 

220m, 002019T- dł 380m w m. Wilkowa, 001897T-dł 

250m w m Budziska. 

2009 925.553,50 

5 Przebudowa drogi gminnej nr. 001800T- Orzelec Duży 

– Łyczba  

2009 213.725 

6 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 

nr(4226270)001926T Zalesie 

2008 rok 287.264,86zł 

brutto 

7 Przebudowa dróg gminnych nr.001977T-

dł462mb,001983T-o dł  650mb, 002022T- o dł 600mb 

w m. Wolica i nr 001929T- o dł.470mb,nr 001924T- o 

dł 800mb w m. Orzelec Mały, nr001985T- o dł 342mb 

i 001681T o dł 217mb w m. Łubnice oraz nr 001897T- 

o dł 500mb w m. Budziska. 

2008rok 625.285,20zł 

brutto 

8 Odbudowa drogi gminnej  nr 001877T w miejscowości 

Gace Słupieckie 

2011 158.011,95 

9 Odbudowa dróg gminnych Łubnice nr.001675T, 

Wolica-Góra nr. 001979T, Wilkowa nr.001940T 

2011 748.744,98 

10 „Przebudowa  drogi gminnej nr.001949T Orzelec Duży 

przez wieś w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 

2011 754.325,54 

11 Odbudowa drogi gminnej nr 001914T Rejterówka 

przez wieś od 0+000 do km.0+565  Odbudowa drogi 

gminnej nr 001765T Słupiec –Tarnowce I  od 0+005 

do km.0+450   Odbudowa drogi gminnej nr 001763T 

Słupiec- Tarnowce I I od 0+005 do km.0+830 

Odbudowa drogi gminnej nr 001890T Budziska-Kępa  

od 0+684 do km 2+255     odbudowa drogi gminnej nr 

001927T Zalesie-Warszawa od 0+000 do km.0+915 

2012 413.993,76 

12 Odbudowa drogi gminnej nr 002011T Beszowa przez 

wieś od km 0+017 do km 1+080 

Odbudowa drogi gminnej nr 001968T Zofiówka- 

Słupiec od km 0+000 do km 0+685 i od km1+590 do 

km 2+303 I etap 

2012 376.217,20 

13 Przebudowa dróg gminnych 00186T Słupiec  001959T 

Budziska Górajki 

2010 294.041,22 

14 Odbudowa dróg gminnych 01984T Łyczba,01791T 

Przeczów,01841T Słupiec 

2012 308.246,42 

15 Odbudowa dróg gminnych 0166T Orzelec 

Mały,01800T Orzelec Duży,01808T 

Czarzyzna,01837T Szczebrzusz 

2012 351.587,24 

16 Odbudowa drogi gminnej nr 001759T Wolica    od km 

0+000 do km 0+750 

Odbudowa drogi gminnej nr 001934T Wilkowa od km 

1+730 do km 2+300 

Odbudowa drogi gminnej nr 001968T Zofiówka – 

Słupiec od km 0+680 do km 1+590 

2013 

 

 

 

 

2013 

272.196,37 

 

 

 

 

69.088,25 
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Odbudowa drogi gminnej nr 001684T Łyczba od km 

0+200 do km0+750 

17 Przebudowa drogi gminnej nr 001934T Wilkowa od 

km 0+000 do km 1+700 

2014 251.863,90 

18 Przebudowa drogi gminnej nr 001624T Orzelec Mały 

od km 0+017 do km 0+730 

Przebudowa drogi gminnej nr 001886T Zalesie    od 

km 0+570 do km 1+070” 

Przebudowa drogi gminnej nr01886T Zalesie od 

km0+ooo do km 0+570 

2014 

 

2014 

168.686,87 

 

55.568,88 

19 Remont drogi gminnej nr 001893T Słupiec - Budziska 

od km 0+460 do km 3+215 

Remont drogi gminnej nr 001761T Słupiec – Gace 

Słupieckie od km 0+000 do km 1+200  Remont drogi 

gminnej nr 001764T Słupiec - Zakupniki od km 0+000 

do km 0+450 

Przebudowa drogi gminnej nr 01893T Słupiec-

Budziska od km 3+831 do km 4+291 

2014 

 

 

2014 

572.044,90 

 

 

62.773,12 

 

20 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 

gminy Łubnice”. 

2012 1.895.736,52 

21 Budowa oczyszczalni ścieków przy Publicznej Szkole 

Podstawowej w Gacach Słupieckich 

2012 112.088,77 

22 Wykonanie termomodernizacji budynków: Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Beszowej oraz świetlicy wiejskiej w 

Przeczowie 

2013 94.823,27 

23 Modernizację 5 oddziałów przedszkolnych w gminie 

Łubnice 

2014 340.907,00 

24 Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 2011 165.760,00 

25 Budowa obiektów małej architektury –plac zabaw dla 

dzieci – Radosna Szkoła –Budziska  i Gace Słupieckie 

Gm. Łubnice 

2011 245.901,35 

26 Budowa otwartej strefy rekreacji w miejscowości 

Budziska i Gace Słupieckie Gm. Łubnice 

2011 625.838,13 

27 Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz adaptacja 

pomieszczenia na świetlicę wiejską w miejscowości 

Wilkowa, gm. Łubnice 

2011 558.516,94 

28 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie Gminy Łubnice” 

2011 2.665.317,13 

29 Budowa Zespołu Obiektów Sportowych w Łubnicach 2011 2.356.479,00 

30 Rozbudowa i modernizacja centrum Kultury w 

Łubnicach 

2009 1.228.360,93 

31 Doposażenie Centrum Kultury w Łubnicach 2010 154.818,00 

32 Przebudowa drogi powiatowej nr 0825T Słupiec- 

Łubnice 

2010 3.762.834 

33 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej w Łubnicach 

2009 630.311 

34 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie Gminy Łubnice 

2014 881.910,00 
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35 Budowa placu zabaw wraz z elementami 

małej architektury przy publicznej szkole podstawowej 

w Łubnicach w ramach rządowego programu „Radosna 

Szkoła”. 

2012 125.794,02 

36 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Budziskach 2014 38.014zł + 

17.958 roboty 

dodatkowe 

37 Stacja uzdatniania Wody 2011 115.420,31  

38 Popowodziowy remont budynku publicznej szkoły 

podstawowej w Gacach Słupieckich  

2011 174.023,70  

39 Popowodziowy remont budynku publicznej szkoły 

podstawowej w Budziskach 

2011 181.923,11 

40 Popowodziowy remont budynku publicznej szkoły 

podstawowej i publicznego gimnazjum w Łubnicach 

2011 268.430,27 

Źródło: Urząd Gminy Łubnice październik 2015r. 
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7.2 Jakość kapitału społecznego 

 

Jednym z głównych przejawów dobrego zarządzania na poziomie lokalnym jest jakość 

kapitału społecznego i jego zaangażowanie w proces zarządzania wspólnotą Gminy. Kapitał 

społeczny zwykle oceniany jest w następujących kategoriach: aktywność obywatelska, 

mierzona między innymi udziałem w wyborach i organizacjach społecznych, zaradność 

mieszkańców, połączona z chęcią współpracy i pomagania innym (np. pomoc sąsiedzka), 

wzajemny poziom zaufania i bezpieczeństwa mieszkańców (również socjalnego) oraz niski 

poziom występowania patologii społecznych. 

Jakość kapitału społecznego w Gminie Łubnice przedstawia się następująco: 

Gmina Łubnice posiada stosunkowo niewielką ilość aktywnie działających organizacji 

pozarządowych. Na terenie Gminy działa 9 organizacji społecznych. 

Najczęściej występujące patologie na terenie Gminy, którymi zajmowali się funkcjonariusze 

Policji na przełomie lat 2013-2014 dotyczyły: nietrzeźwi kierujący, kradzież z włamaniem,  

kradzież mienia, oszustwo oraz kradzież linii telefonicznej.  

Jakość kapitału społecznego hamuje albo przyspiesza rozwój społeczny i gospodarczy. 

Faktem jest, że sam kapitał ludzki nie wystarcza, równie ważne są zasoby danego obszaru.  
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VIII. Wizja, misja, cele i działania  

8.1 Misja strategii 
 

Misja strategii warunkuje sformułowanie kierunków bezpośrednich i pośrednich 

działań – celów strategicznych i operacyjnych. Gmina Łubnice za pomocą wyznaczonych 

celów będzie dążyć do podwyższenia, jakości życia mieszkańców w taki sposób, aby 

poszczególne dziedziny życia i gospodarki wzajemnie się uzupełniały i przenikały tak, aby 

stworzyć kompleksową poprawę warunków. Położenie geograficzne oraz bogate walory 

przyrodniczo – kulturowe, powodują, iż gmina jest atrakcyjnym miejscem zarówno pod 

względem turystycznym, jak i gospodarczym.  

 

Kreowanie zrównoważonego i spójnego rozwoju gminy 

atrakcyjnej turystycznie, ekonomicznie i inwestycyjnie dzięki 

racjonalnemu i efektywnemu wykorzystaniu istniejących 

zasobów przyrodniczych, kulturowych, nowoczesnej 

infrastrukturze technicznej, wyspecjalizowanemu rolnictwu, 

przedsiębiorczym i wykształconym mieszkańcom dla 

stworzenia przestrzeni życiowej wysokiej jakości. 
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8.2 Wizja strategii (cel generalny) 
 

Wizja rozwoju Gminy Łubnice jest stanem docelowym, który zostanie osiągnięty 

z wykorzystaniem możliwości i zasobów gminy. Zdefiniowana wizja stawia do realizacji cele 

i wyznacza kierunki działania, obszary interwencji, które wygenerują wzrost poziomu, jakości 

życia obecnych mieszkańców, a także zachęci do osiedlania się nowych. Spowoduje tym 

samym wzrost atrakcyjności turystycznej a także atrakcyjności gminy, jako inkubatora 

działalności gospodarczej i przedsiębiorczości. 

 

Inteligentna gmina – znaczący, nowoczesny i przyjazny 

dla środowiska ośrodek rolniczo - gospodarczo - 

turystyczny tworzący wysokiej jakości przestrzeń do 

życia i działania wychodzący naprzeciw dążeniom 

lokalnej społeczności. 
 

 

 

 

 

  



Strategia Rozwoju Gminy Łubnice na lata 2016-2024 
 

Strona 103 z 130 
 

 

8.3 Strategiczny Program Rozwoju – cele strategiczne i cele operacyjne  
 

Cele strategiczne są odpowiedzią na problemy zidentyfikowane w Gminie Łubnice na 

podstawie analizy stanu społeczno-gospodarczego Gminy. Cele strategiczne wynikają ze 

sformułowanej wcześniej wizji rozwoju Gminy. Wytyczają ścieżki, którymi trzeba podążać, 

by osiągnąć założony w niej plan. Cele strategiczne będą osiągnięte poprzez realizację 

konkretnych celów operacyjnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFRASTRUKTURA 

Cel strategiczny I. 

Zintegrowana i 

nowoczesna 

infrastruktura 

techniczna 

 

LUDZIE 

Cel strategiczny II. 

Otwarty, kreatywny 

i konkurencyjny 

kapitał ludzki 

 

GOSPODARKA 

Cel strategiczny III. 

Innowacyjna i 

efektywna 

wielosektorowa 

gospodarka 

 

ŚRODOWISKO 

Cel strategiczny IV. 

Środowisko 

naturalne wysokiej 

jakości 

CELE 

STARTEGICZNE  
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8.4 Zadania w ramach poszczególnych celów 
 

W oparciu o zidentyfikowane problemy/potrzeby wskazane przez radnych i sołtysów 

reprezentujących poszczególne sołectwa Gminy Łubnice oraz po wyznaczeniu wizji rozwoju 

gminy oraz celów strategicznych w niniejszym punkcie został zaprezentowany wykaz 

przedsięwzięć (projektów) zaplanowanych do realizacji na terenie gminy. 

 

Na etapie tworzenie Strategii nie wyznacza się harmonogramu realizacji poszczególnych 

inwestycji (ich podziału na poszczególne lata), gdyż, jako zasadę przyjęto, że właściwie 

zdecydowana większość z nich ma być realizowana w oparciu o środki zewnętrzne 

głównie Unii Europejskiej z perspektywy finansowej 2014-2020.  
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CEL STRATEGICZNY  CELE OPERACYJNE ZADANIA  

 

 

 

 

INFRASTRUKTURA 

Cel strategiczny I. 

 

Zintegrowana i nowoczesna 

infrastruktura techniczna 
 

 

 

 

 

I.1 – Poprawa, jakości dróg na 

terenie gminy wraz z ich 

infrastrukturą towarzyszącą 

(budowa chodników, oświetlenia, 

odwodnienie itp.) 

I.2 – Poprawa estetyki Gminy.  

I.3 – Inwestycje w infrastrukturę 

edukacyjną, sportową i 

rekreacyjno-turystyczną.  

 

1. Modernizacja/remont dróg gminnych, powiatowych na terenie 

gminy Łubnice 

2. Remont/modernizacja chodników, oświetlenia, odwodnienie na 

terenie gminy Łubnice 

3. Budowa parkingów m.in. Łubnice 

4. Remont/budowa przystanków autobusowych/wiat 

przystankowych na terenie gminy Łubnice 

5. Zagospodarowanie terenów/placów (poprawa estetyki) na 

terenie gminy Łubnice   

6. Budowa infrastruktury sportowej oraz integracyjno- rekreacyjnej 

na terenie gminy Łubnice 

7. Budowa placów zabaw na terenie gminy Łubnice 

8. Remont/wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne na 

terenie gminy Łubnice. 

9. Doposażenie szkół i przedszkoli w sprzęt/pomoce dydaktyczne.  

10. Przygotowanie tras turystycznych z pełną infrastrukturą m.in. 

ścieżki zdrowia, rowerowe, zatoki postojowo-rekreacyjne itd. 

11. Odbudowa zbiorników retencyjnych w miejscowości 

Czarzyzna i Rejterówka oraz regulację cieków wodnych na terenie 

gminy Łubnice. 

12. Opracowanie i realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji. 

13. Rewitalizacja Parku lipiny w Łubnicach 
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LUDZIE 

Cel strategiczny II. Otwarty, 

kreatywny i konkurencyjny 

kapitał ludzki 
 

 

 

II.1 - Zwiększenia liczby działań 

edukacyjnych na rzecz dzieci i 

młodzieży.  

II.2 - Zwiększenie liczby 

inicjatyw na rzecz aktywności 

osób starszych/samotnych.  

II.3 – Zwiększenie form pomocy 

dla osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym.  
 

 
1.Realizacja projektów z udziałem środków zewnętrznych na rzecz 

rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży. 

2. Organizacja większej liczby godzin zajęć pozalekcyjnych w 

szkołach na terenie Gminy. 

3.  Organizacja spotkań dot. potrzeb osób starszych/ samotnych. 

4. Zakładanie i działalność na terenie Gminy Klubów Seniora. 

5. Realizacja projektów z udziałem środków zewnętrznych dla 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

6.Organizacja imprez profilaktycznych (festyny, wycieczki, rajdy). 

7. Organizacja gminnych kampanii edukacyjnych np. „Trzeźwy za 

kierownicą”. 

8. Wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich i OSP. 

9. Zakup dla OSP wyposażenia specjalistycznego i wozów 

strażackich. 

 

 

GOSPODARKA 

Cel strategiczny III. 

Innowacyjna i efektywna 

wielosektorowa gospodarka 
 

 

 

III.1 Rozwój i wzrost mikro, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw.  

III.2 Wsparcie rozwoju sektora 

usług rolno – spożywczych  

III.3 Opracowanie i wdrożenie 

systemu promocji gospodarczej i 

inwestycyjnej.  

III.4 Stopniowy rozwój turystyki 

na terenie Gminy  

1.Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego całą gminę, uwzględniającego wyznaczenie terenów 

przeznaczonych pod inwestycje. 

2. Wsparcie rozwoju działalności gospodarczych, w tym nowo 

powstałych. 

3. Zwiększenie liczby osób z terenu Gminy Łubnice biorących 

udział w projektach mających na celu wejście lub powrót na rynek 

pracy. 

4. Organizacja Forum Rolniczych (spotkań z rolnikami, podczas 

których są omawiane i analizowane ich problemy). 

5. Wspieranie rozwoju gospodarstw ekologicznych na terenie 

gminy.  

6. Realizacja projektów z zakresu turystyki realizowanych przez 

różne podmioty na terenie Gminy. 

7.Powstanie i wspieranie gospodarstw agroturystycznych. 
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ŚRODOWISKO 

Cel strategiczny IV. 

Środowisko naturalne 

wysokiej, jakości 

 

 

 

IV.1 Zwiększenie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii oraz 

termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej  

IV.2 Promocja ochrony 

środowiska, postaw 

proekologicznych i zdrowego 

trybu życia.  

IV. 3 Inwestycje 

kanalizacyjne/przydomowe 

oczyszczalnie ścieków 

 

1. Wykorzystanie energii odnawialnej na terenie Gminy (kolektory 

słoneczne, baterie fotowoltaicznych) oraz termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej i prywatnych.  

2. Organizacja spotkań i imprez edukacyjnych nt. szeroko 

rozumianej ochrony środowiska. 

3. Organizacja w szkołach akcji ekologicznych np. Dzień Ziemi, 

Dzień sprzątania Świata itp.  

4. Organizacja wydarzeń propagujących zdrowy tryb życia. 

5. Pozyskanie środków zewnętrznych i organizacja zajęć 

ekologicznych dla mieszkańców, w tym w szczególności dla dzieci 

i młodzieży dotyczących ochrony środowiska. 

6.  Budowa kanalizacji/przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie Gminy Łubnice.  

7. Budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łubnice. 

8. Opracowanie i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 
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Infrastruktura -  Ludzie – Gospodarka - Środowisko 

Infrastruktura to obszar, za który w największym stopniu odpowiada samorząd i jego 

jednostki organizacyjne. W trakcie konsultacji społecznych mieszkańcy wskazywali przede 

wszystkim potrzeby drogowe jako główny kierunek rozwoju zintegrowanej i nowoczesnej 

infrastruktury technicznej. W nowej perspektywie dotacji UE istnieje możliwość 

dofinasowania dróg lokalnych w ramach dotacji PROW (Regionalny Program Operacyjny 

2014-2020 nie przewiduje takiej możliwości). 

Jednym z priorytetowych zadań dla gminy powinna być wymiana oświetlenia ulicznego na 

bardziej energooszczędne, dzięki temu skorzysta środowisko, ale również budżet gminy 

(zmniejszenie kosztów). Innym działaniem „oszczędnościowym” jest głęboka 

termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (wymiana okien, docieplenie 

budynku, wymiana systemów ogrzewania, wodno - kanalizacyjne. Inwestycja w zakresie 

OZE, termomodernizacji budynków czy wymiany oświetlenia ulicznego musi wynikać  

z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej to kolejna grupa potrzeb, które nie są jeszcze 

zaspokojone i w ciągu najbliższych  lat trudno będzie rozwiązać w pełni problem kanalizacji 

ścieków komunalnych – sugerowanym kierunkiem rozwoju jest jej  budowa wraz z 

oczyszczalnią ścieków.  

Na terenie gminy jest jedynie 9 organizacji społecznych (głównie Ochotnicze Straże Pożarne) 

organizujących mieszkańców w różnych formach aktywność. Różnego rodzaju 

stowarzyszenia czy też zorganizowane (ale nie zarejestrowane) grupy nieformalne pełnią 

bardzo ważną rolę, bowiem od ich aktywności zależy m.in. wizerunek gminy na zewnątrz, 

częściowo jakość życia oraz budowanie zaufania i więzi międzyludzkich. Ważna w tym 

obszarze jest zmiana mentalności ludzi oraz budowanie poczucia przynależności (tożsamości) 

do wspólnoty lokalnej poprzez ich aktywizowanie w nowe przedsięwzięcia/projekty. W 

wyniku tych działań powinna nastąpić zmiana postawy roszczeniowej na postawę, która 

stawia sobie na pierwszym miejscu pytanie: co ja mogę zrobić dla mojej gminy? 

Organizacje pozarządowe stoją przed olbrzymią szansą na realizację wielu projektów z 

dotacji głównie UE, gdzie wkład własny może być całkowicie wkładem niefinansowym (czyli 

nie stanowi to aż tak dużej bariery) – wystarczą chęci i zaangażowanie. Regionalny Program 

Operacyjny w ramach tzw. osi „miękkich” 8-10 oferuje wiele różnych ciekawych dotacji na: 

 wsparcie profilaktyki zdrowotnej 

 edukację formalną i pozaformalną osób dorosłych 
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 aktywną integrację zwiększającą szanse na zatrudnienie 

 organizację różnego rodzaju kursów, szkoleń, warsztatów, wyjazdów edukacyjnych, 

itp. 

Dużą rolę w tym obszarze do odegrania mają również szkoły. Tak jak dotychczas muszą one 

wykazywać się dużą aktywnością w pozyskiwaniu dotacji zewnętrznych (możliwości w 

nowej perspektywie UE 2014-2020 będą większe niż w latach 2007-2013). Ważne jest 

również to, aby szkoły/przedszkola zwiększyły swoją aktywność np. biorąc udział w 

konkursach ogólnopolskich (nie tylko tych organizowanych przez Kuratorium) promując w 

ten sposób Gminę.  
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8.5 Źródła finansowania  
 

Głównym źródłem finansowania części działań zaplanowanych w strategii będą środki 

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przy współudziale środków z budżetu gminy, które 

będą stanowić tzw. wkład własny. Gmina aplikowała o środki zewnętrze we wcześniejszym 

okresie, w przyszłości również będzie ubiegać się o dofinansowanie realizowanych 

przedsięwzięć z tych źródeł. Część zadań ze względu na znaczne koszty realizacji i 

ograniczenia budżetowe gminy, może być realizowana tylko przy wsparciu środków 

zewnętrznych. 

Konsekwentna realizacja założeń "Strategii...", umiejętne wykorzystanie lokalnych zasobów 

oraz wychwytywanie wszystkich pojawiających się w otoczeniu szans na pozyskanie środków 

finansowych na realizację zaplanowanych zadań z pewnością przyspieszy zarówno społeczny 

jak i gospodarczy rozwój gminy. 

Istnieje wiele możliwości finansowania powyższych zadań. Główne z nich to Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 oraz Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2014-2020.  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 

Działanie 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.  

 Poddziałanie 7.1: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w 

oszczędzanie energii. Typ operacji:  

 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych i  

 Gospodarka wodno-ściekowa 

 Poddziałanie 7.4 - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie 

podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i 

powiązanej infrastruktury. 

              Typ operacji: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne. 

Regionalny Program Operacyjne Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 

Oś priorytetowa 2  

 działanie 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych 

Oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia  
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 działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

 działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych 

źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym 

Oś priorytetowa 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe 

 działanie 4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich 

skutków 

 działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 

 działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

 działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo 

Oś priorytetowa 7 Sprawne usługi publiczne 

 działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego, jako element strategii terytorialnej 

dla określonych obszarów  

 działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna 

 działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo  

 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych 

 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK 

 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji 

kluczowych 

 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i 

języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych,  

 8.5.3 Edukacja formalna i poza formalna osób dorosłych 

Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem  

 działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie 

Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy  

 Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie 

instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych 

 

Gmina może również finansować inwestycje m.in. z następujących źródeł: 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
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 Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisły”  

 Ministerstwo Sportu i Turystyki  

 Świętokrzyski  Wojewódzki Konserwator Zabytków 
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IX. Monitorowanie, ewaluacja i wdrażanie strategii 

9.1 Powołanie zespołu  
 

Osobą  odpowiedzialną za wdrażanie Strategii będzie Wójt Gminy, który powoła w 

drodze zarządzenia Zespół Monitorujący, w skład którego wejdą m.in. kierownicy 

wydziałów/referatów związanych z różnymi dziedzinami życia społeczno-gospodarczego 

gminy Łubnice, przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Rolą 

Zespołu jest doradzanie i opiniowanie. Wybierze on ze swojego grona przewodniczącego. Do 

zadań Zespołu będzie należało w szczególności:  

1. przygotowywanie sprawozdań z realizacji Strategii,  

2. przedkładanie Radzie Gminy propozycji zmian w treści Strategii,  

3. zapoznanie się z uwagami Rady Gminy dotyczącymi sprawozdania z realizacji 

Strategii,  

4. opiniowanie wniosków przedkładanych przez organizacje pozarządowe, 

przedsiębiorców czy też mieszkańców dotyczących zadań realizowanych w ramach 

Strategii,  

5. ewaluację Strategii,  

6. podejmowanie decyzji odnośnie regulaminu prac Zespołu, wyboru sekretarza, itp.   

7. inne określone w Regulaminie i mające znaczenie dla realizacji Strategii.  

Uczestnictwo w pracach Zespołu ma charakter społeczny i za udział w nich nie przysługuje 

wynagrodzenie. Zespół spotyka się w miarę potrzeb. Jego decyzje są podejmowane  

o ile to możliwe w ramach konsensu, szczegółowy tryb podejmowania decyzji zostanie ujęty  

w Regulaminie Zespołu.  
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9.2 System monitorowania, ewaluacji i wdrażania  
 

Kluczowe znaczenie dla oceny podejmowanych działań ma ich monitoring. 

Monitorowanie Strategii to systematyczne i ciągłe zbieranie, analiza i wykorzystywanie 

informacji o przebiegu jej wdrażania na potrzeby lepszego zarządzania, oceny oraz 

podejmowania decyzji. Proces ten dostarcza niezbędnych informacji na temat postępów 

realizacji i efektywności wdrażania poszczególnych projektów inwestycyjnych i programów 

oraz diagnozuje stan wykorzystania udzielonej pomocy finansowej. Funkcję instytucji 

monitorującej wdrażanie Strategii będzie pełnić Rada Gminy Łubnice. Rada Gminy jako 

instytucja kontrolna i uchwałodawcza będzie mieć za zadanie:  

 akceptację sprawozdań z realizacji Strategii przygotowanych przez Zespół 

Monitorujący Strategię, w szczególności osiągnięcia celów, rezultatów,  

 analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę treści Strategii,   

 aktualizację Strategii,  

 uwzględnienie zadań zaplanowanych do realizacji w Strategii przy przyjmowaniu 

decyzji o budżecie gminy oraz wieloletniej prognozy inwestycyjnej lub innych 

dokumentów strategicznych o znaczeniu lokalnym.  

 

Monitoring Strategii Rozwoju Gminy Łubnice będzie skoncentrowany głównie na kontroli 

realizacji projektów inwestycyjnych. Będzie on prowadzony w dwóch zakresach: 

 rzeczowym  - ma za zadanie dostarczyć dane i informacje na temat aktualnego stanu 

wdrażania Strategii oraz przyczynić się do przeprowadzenia oceny jego wykonania na 

dany moment badawczy - na podstawie sprawozdania z realizacji Strategii 

przygotowanego przez Zespół Monitorujący Strategię. Zakres rzeczowy monitoringu 

będzie prowadzony w dwóch kategoriach i dotyczyć będzie wskaźników produktu i 

rezultatu. 

 finansowym – będą obrazować go dane finansowe realizacji projektów, które będą 

podstawą do stwierdzenia czy postęp finansowy we wdrażaniu Strategii jest osiągnięty 

na zakładanym poziomie.  

 

Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest, aby wszystkie czynności związane z procesem 

monitoringu strategicznego były wykonywane systematycznie – zgodnie ze specyfiką 
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przyjętych w strategii założeń, a wnioski z ich przeprowadzania spisywane w formie raportu 

monitoringowego.  

Monitoring realizacji strategii rozwoju oparty jest zazwyczaj m.in. na danych 

publikowanych przez Urząd Statystyczny oraz danych własnych pochodzących z 

poszczególnych komórek lub jednostek organizacyjnych Gminy. 
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9.3 Sposoby oceny Strategii 
 

Ewaluacja ma na celu poprawę: jakości, skuteczności i spójności realizacji Strategii 

Rozwoju Gminy Łubnice w odniesieniu do konkretnych problemów z jednoczesnym 

uwzględnieniem celów strategicznych Strategii i właściwego prawodawstwa lokalnego, 

krajowego i wspólnotowego dotyczącego m.in. oddziaływania na środowisko naturalne 

projektów zapisanych do realizacji w Strategii. 

Rada Gminy oceniając realizację Strategii będzie brała pod uwagę następujących 5 kryteriów:  

 skuteczność – kryterium, które pozwala sprecyzować, do jakiego stopnia cele 

przedsięwzięcia zdefiniowane na etapie Strategii zostały osiągnięte,  

 efektywność – kryterium, które pozwala ocenić rezultaty jakie zostały osiągnięte 

dzięki wdrażaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych, 

 użyteczność – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia oddziaływanie 

Strategii odpowiada potrzebom grup docelowych,  

 trafność – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia cele Strategii 

odpowiadają potrzebom i priorytetom wskazanym w odniesieniu do obszarów 

problemowych, 

 trwałość – kryterium pozwalające ocenić na ile można się spodziewać, że pozytywne 

zmiany wywołane oddziaływaniem Strategii będą trwać po jej zakończeniu.  

 

Sprawozdania z oceny realizacji Strategii powinny być sporządzane zgodnie z zaleceniami 

Rady Gminy, instytucji przyznających dofinansowanie projektów przewidzianych 

do realizacji w ramach Strategii z udziałem środków zewnętrznych. Podmiotem 

odpowiedzialnym za ewaluację będzie Rada Gminy Łubnice. Wnioski z ewaluacji będą 

prezentowane w sprawozdaniach z realizacji Strategii.  

 

Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i 

organizacjami pozarządowymi  

Zasada „partnerstwa” jest jedną z kluczowych zasad przyświecających przygotowaniu i 

wdrażaniu Strategii. Inicjowanie współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym 

stanowi kontynuację prac nad Strategią, gdzie do współpracy zostali zaproszeni 

przedstawiciele w/w sektorów. Współpraca ta będzie odbywać się także na poziomie Zespołu 

Monitorującego Strategię, gdzie zostaną zaproszeni także przedstawiciele m.in. 

przedsiębiorców i rolników. 
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W miarę możliwości i potrzeb informacje na temat wdrażania działań przewidzianych w 

Strategii w odniesieniu do obszarów problemowych będą przekazywane na zebraniach 

wiejskich, imprezach cyklicznych oraz za pomocą innych instrumentów, które przygotuje 

Zespół Monitorujący Strategię. Współpraca różnych środowisk reprezentujących 

mieszkańców Gminy Łubnice w ramach w/w Zespołu ma na celu:  

- wykorzystać potencjał organizacji i społeczności lokalnej poprzez skoordynowanie działań  

w ramach jednego, spójnego planu strategicznego akceptowanego i wspieranego przez 

wszystkich uczestników,  

- optymalne wykorzystanie kompetencji i zasobów będących w dyspozycji gminy oraz 

przedsiębiorców, 

- wsparcie innowacyjności proponowanych rozwiązań, wyrażające się zastosowaniem 

nowych podejść do problemów związanych z rozwojem lokalnym.  
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9.4 Komunikacja społeczna i promocja 
 

Promocja gminy jest jednym ze sposobów wspierania rozwoju gminy. Odpowiedni 

marketing to nie tylko mniejsze bezrobocie w regionie, czy większe wpływy z turystyki, ale 

przede wszystkim szansa na rozwój i wyższą, jakość życia mieszkańców. Promocja musi 

opierać się na realnych przesłankach, sięgać po autentyczne cechy, atuty i zalety gminy. Bez 

mocnej i skutecznej promocji gmina nie może liczyć na przyciąganie inwestorów bądź 

turystów. 

Promocja gminy to działania zmierzające do poinformowania i zachęcania określonych osób 

prawnych i/lub fizycznych do aktywności gospodarczej ukierunkowanej tak, aby dawała 

efekty pożądane przez władze gminy i zgodne z programami rozwoju przez te władze 

opracowanymi. Promocja to także cierpliwe kształtowanie wizerunku gminy, jako miejsca 

właściwego dla odpowiednich działań. 

Informacja na temat realizacji Strategii będzie przekazywana mieszkańcom:  

 na zebraniach wiejskich,  

 na sesjach Rady Gminy,  

 w Biuletynie Informacji Publicznej,  

 w serwisie informacyjnym Gminy Łubnice  

 na tablicach ogłoszeniowych,  

 podczas spotkań z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi.  

Realizacja Strategii musi opierać się na właściwym odbieraniu informacji zwrotnej, tak, aby 

móc dobrze ją modyfikować. Celem działań informacyjnych będzie:  

 zapewnienie bieżącego informowania o zakresie i wymiarze pomocy wspólnotowej 

dla poszczególnych projektów i rezultatach działań, za które odpowiada Urząd Gminy 

Łubnice 

 współpraca z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie i realizowanie Strategii 

w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych poprzez wymianę informacji i 

wspólne przedsięwzięcia,  

 wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak Internet, poczta elektroniczna, 

elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy 

podmiotami uczestniczącymi w realizacji Strategii.  

Realizacji polityki informacyjnej służyć mają następujące instrumenty:  
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  konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacje propagujące informacje o 

możliwościach wykorzystania środków unijnych,  

 wizytacje projektów, ekspozycje projektów – mogące stanowić skuteczne metody 

prezentacji osiągnięć w zakresie realizacji inicjatyw z wykorzystaniem środków Unii 

Europejskiej, a także informacje o projektach oraz ich promocja przez beneficjentów,  

 współpraca z mediami.   
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9.5 Aktualizacja Strategii  
 

Strategie należy systematycznie dostosowywać do stale zmieniających się 

uwarunkowań, zachodzi potrzeba aktualizacji jej treści i struktury, które ulegają zmianie 

zarówno w kontekście instytucjonalnym, jak i społeczno-gospodarczym. Zasadnicze 

znaczenie mają zmiany, jakie zachodzą w polityce krajowej oraz unijnej w zakresie celów, 

sposobu ich definiowania, a także sposobu ich operacjonalizacji. Aktualizacja strategii musi 

zatem następować w kontekście wydłużenia horyzontu czasowego, uaktualnienia diagnozy 

sytuacji społeczno-gospodarczej oraz analizy SWOT, poddania weryfikacji celów, 

wskaźników, a dalej zadań, dalszej koncentracji i bardziej adekwatnego powiązania z 

bieżącym ustawodawstwem krajowym i unijnym oraz polskimi i unijnymi dokumentami 

strategiczno-programowymi, stworzenia nowych ram finansowych czy przeglądu systemu 

realizacji i monitorowania strategii. 
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X. Spójność strategii z dokumentami wyższego szczebla 
 

Rozwój każdej gminy zawsze stanowi integralną część rozwoju powiatu, 

województwa w skali mikro oraz rozwoju kraju i wspólnoty europejskiej w skali makro. 

Strategiczne decyzje podejmowane na poszczególnych poziomach pozostają ze sobą w 

interakcji i są wzajemnie uwarunkowane, dlatego też Strategia Rozwoju Gminy Łubnice na 

lata 2016 – 2024 musi być powiązana z dokumentami strategicznymi obowiązującymi w 

szerszym otoczeniu Gminy. Założono, zatem komplementarność Strategii Rozwoju Gminy 

Łubnice z następującymi dokumentami strategicznymi: 

Międzynarodowe dokumenty strategiczne 

AGENDA 21  

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

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

Dokument określa obszary wspólnych działań w kwestii ochrony i kształtowania środowiska 

zwracając przede wszystkim uwagę na ochronę zasobów naturalnych oraz zrównoważony 

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

 zagadnienia społeczne i ekonomiczne,  

 gospodarowanie zasobami naturalnymi Ziemi,  

 wzmocnienie roli głównych grup społecznych,  

 środki wdrażania zaleceń.  

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

jest monitorowania przestrzegania postanowień programu. 

 

Strategia EUROPA 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającemu włączeniu społecznemu jest nową długookresową strategią rozwoju Unii 

Europejskiej na lata 2010-2020. Strategia „Europa 2020” zastąpiła realizowaną w latach 

2000-2010 Strategię Lizbońską i jest próbą odpowiedzi na słabości europejskiej gospodarki, 

które ujawniły się szczególnie podczas ostatniego kryzysu. Strategia Europa 2020 została 

zatwierdzona 17 czerwca 2010 r. przez Radę Europejską i skupia się na trzech priorytetach:  

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

 wzrost zrównoważony, czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, 

efektywnie korzystającej z zasobów naturalnych,  
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 wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, czyli wspieranie gospodarki 

charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność 

gospodarczą, społeczną i terytorialną.  

 

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

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

 

Dokumenty krajowe 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności 

(DSRK) – dokument określający główne trendy, wyzwania oraz koncepcję rozwoju kraju w 

perspektywie długookresowej, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 lutego 2013 r. 

Głównym celem dokumentu jest wytyczenie i charakterystyka działań skierowanych ku 

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

strategii jest przezwyciężenie kryzysu finansowego w możliwie najkrótszym czasie oraz 

wzrost gospodarczy kraju. 

Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, 

sprawne państwo (SRK 2020) - dokument stanowiący aktualizację Strategii Rozwoju Kraju 

2007-2015, przyjęty 25 września 2012 r. przez Radę Ministrów. Wyznacza najważniejsze 

zadania państwa, których realizacja przyczyni się do szybszego i bardziej zrównoważonego 

rozwoju kraju i poprawy jakości życia ludności poprzez wzmocnienie potencjałów 

gospodarczych, instytucjonalnych i społecznych. Główne działania obejmują trzy obszary: 

sprawne i efektywne państwo, konkurencyjną gospodarkę oraz spójność społeczną i 

gospodarczą.  

Strategie rozwoju (tzw. strategie zintegrowane):  

• Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki (Ministerstwo Gospodarki)  

• Strategia rozwoju kapitału ludzkiego (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)  

• Strategia rozwoju transportu (Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej)  

• Strategia Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko (Ministerstwo Gospodarki)  

• Strategia Sprawne państwo (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)  

• Strategia rozwoju kapitału społecznego (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)  

• Krajowa strategia rozwoju regionalnego – Regiony Miasta Obszary wiejskie (Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego)  
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• Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa (Ministerstwo Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi) 

Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP (Ministerstwo Obrony 

Narodowej).  

• Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 

(KSRR). Kompleksowy średniookresowy dokument strategiczny odnoszący się do 

prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojewódzkim, 

przyjęty 13.07.2010 r. przez Radę Ministrów  

• Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Strategia 

jest dokumentem wypełniającym lukę między horyzontalną polityką wobec wszystkich 

polskich regionów sformułowaną w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, a 

polityką rozwoju poszczególnych regionów w Polsce Wschodniej, wyrażoną w Strategiach 

Rozwoju Województw. Dokument identyfikuje dodatkowy, makroregionalny poziom potrzeb 

i celów rozwojowych w perspektywie do 2020r., jest komplementarny z krajowymi i 

regionalnymi strategiami rozwoju, przyjęta 11.07.2013 r. przez Radę Ministrów  

 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030). Dokument 

określający zasady ładu przestrzennego w Polsce, przyjęty 13.12.2012 r. przez Radę 

Ministrów. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju jest najważniejszym 

dokumentem strategicznym w kwestii zagospodarowania przestrzennego kraju. Został on 

stworzony w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania jego przestrzeni. Dokument 

zawiera cele i kierunki działań służące takiemu planowaniu przestrzennemu, który pozwoli na 

wzrost społeczno-gospodarczy państwa. Cele określone w dokumencie to:  

 Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni 

europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej 

struktury systemu osadniczego sprzyjającego spójności.  

 Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez 

promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się 

czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz 

wykorzystywanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów.  

 Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez 

rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej.  

 Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie 

wysokiej, jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski.  
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  Zwiększanie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty 

bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających 

zdolności obronne państwa.  

 Przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego.  

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: REGIONY, MIASTA, OBSZARY 

WIEJSKIE  

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

jest średniookresowym dokumentem strategicznym, który określa zasady prowadzenia 

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

w zakresie planowania i prowadzania polityki regionalnej w Polsce oraz określa zadania 

podejmowane przez poszczególne resorty. Jednostki terytorialne są tu postrzegane, jako 

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

Radę Ministrów 13 lipca 2010r.  

 Polityka Spójności  

1. Program dotyczący innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą 

przedsiębiorstw  

2. Program dotyczący gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i 

adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego  

3. Program dotyczący rozwoju cyfrowego  

4. Program pomocy technicznej  

5. Program dotyczący Polski Wschodniej – program ponadregionalny  

6. Program dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności oraz dobrego rządzenia  

7. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej  

8. Regionalne Programy Operacyjne  

Wspólna Polityka Rolna i Wspólna Polityka Rybacka składająca się z 2 programów:  

1. Program dotyczący rozwoju obszarów wiejskich  

2. Program dotyczący rozwoju obszarów morskich i rybackich 

 

Dokumenty regionalne 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 służy 

wdrażaniu projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Jest elementem realizacji polityki spójności w Polsce. Aktualną wersją 

dokumentu jest wersja V wydana w grudniu 2014r. Głównym dążeniem tego dokumentu jest 
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wsparcie realizacji założeń Unii Europejskiej o inteligentnym i zrównoważonym rozwoju, 

który ma sprzyjać włączeniu społecznemu. Dokument wykazuje zgodność z założeniami 

Umowy Partnerstwa w zagadnienia związanych ze zwiększeniem konkurencyjności 

gospodarki oraz poprawą spójności społecznej i terytorialnej, a także z pozostałymi 

dokumentami wyższego szczebla. 

 

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, Kielce 2006  

Cele strategiczne, których realizacja przewidywana jest w Strategii Rozwoju Gminy Łubnice  

na lata 2016-2024 pozostają zgodne z celami Strategii Rozwoju Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Szczególną uwagę zwrócono tu na potrzebę 

modernizacji infrastruktury drogowej Ważną kwestią zarówno dla Samorządu Województwa, 

jak i Gminy Łubnice jest rozwój infrastruktury komunikacyjnej. Dążenie to ma zostać 

osiągnięte poprzez modernizacje dróg wojewódzkich, powiatowych i lokalnych oraz 

dostosowanie ich do obowiązujących standardów, jakości. Zwrócono również uwagę na 

rozwój potencjału turystycznego całego województwa. W osiągnięciu celu ma pomóc 

udostępnienie niedostatecznie wykorzystywanych do tej pory walorów przyrody oraz 

rozbudowa bazy turystycznej. Pośród celów Strategii Rozwoju Województwa znalazły się 

również postulaty dotyczące aktywizacji rolnictwa i lepszego wykorzystania jego potencjału. 

Powyższe zamierzenie ma zostać osiągnięte poprzez rozwój specjalizacji produkcji oraz 

poprawę przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych. Realizacji wyżej wymienionego celu 

ma służyć również wspieranie młodych rolników posiadających odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe, a także wspieranie działalności innowacyjnej oraz badawczo-rozwojowej na rzecz 

rolnictwa. 

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego  

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego służy kształtowaniu 

uporządkowanej przestrzeni województwa. Zawiera on cele i kierunki gospodarowania 

przestrzenią z uwzględnieniem walorów architektonicznych i krajobrazowych, wymagań 

ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia, bezpieczeństwa oraz potrzeb ludzi 

niepełnosprawnych, a także walorów ekonomicznych przestrzeni. Przestrzeganie powyższych 

zaleceń ma skutkować wzrostem atrakcyjności i konkurencyjności regionu, ochroną bogatych 

zasobów środowiska przyrodniczego i kulturalnego, czy poprawę efektywności 

gospodarowania. 
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Program Ochrony Środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2011.  

Aktualny Program Ochrony Środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego dotyczy okresu 

od 2011 do 2015 roku z perspektywą do roku 2019. Dokument podejmuje zagadnienia 

związane ze strategią działań dla poprawy stanu środowiska naturalnego, monitoring 

realizacji programu oraz aspekty finansowe wdrażania programu. Jednym z głównych celów 

programu jest ochrona zasobów naturalnych między innymi poprzez utrzymanie 

różnorodności siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, prowadzenie szkoleń i edukacja 

ekologiczna w zakresie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej czy przeciwdziałaniu 

nielegalnej eksploatacji kopalin. Ponadto w rozpatrywanym dokumencie zwrócono uwagę na 

poprawę, jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. Realizacji powyższego celu ma 

służyć: budowa  kanalizacji, oczyszczalni ścieków komunalnych/ przydomowych 

oczyszczalni ścieków, a także rozwój odnawialnych źródeł energii. 

 

 

 Strategia Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2014-2020 

Strategia Rozwoju Powiatu Staszowskiego, jest dokumentem, w którym określono jej misję 

oraz przyjęto cel generalny, cele strategiczne i  cele operacyjne, których realizacja w latach 

2014-2020 ma się przyczynić do poprawy warunków życia mieszkańców i stanowić podstawę 

do dalszego długoletniego działania opartego na wspólnym porozumieniu różnych środowisk, 

co do zasadności przyjętych ustaleń i kierunków rozwoju. Cele w Strategii Powiatu 

Staszowskiego pozostają zgodne z celami Strategii Rozwoju Gminy Łubnice na lata 2016-

2024.  Najważniejszą kwestią, która wyznacza kierunki rozwoju powiatu  a tym samym 

wpisuję się w cele Strategii Rozwoju Gminy Łubnice jest m.in. rozbudowa infrastruktury 

drogowej, gospodarczej, technicznej; ochrona środowiska, racjonalne wykorzystanie zasobów 

przyrody, aktywizacja rolnictwa oraz rozwój obszarów  czy też wyzwalanie inicjatyw w 

zakresie przedsiębiorczości jako podstawy stabilizacji i rozwoju gospodarczego powiatu oraz 

przeciwdziałanie bezrobociu. 
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