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Podstawowe jednostki samorządu terytorialnego w Polsce – gminy – pełnią ważną 

rolę w rozwoju lokalnym. Od ich postawy w dużej mierze zależy gospodarka i warunki 

życia społeczności zamieszkującej dany teren. Zgodnie ze stanem na dzień 1 stycznia 2010 

r. w naszym kraju funkcjonuje 2479 gmin. Istotny problem stanowi zatem kwestia 

skutecznego wyróżnienia się danej gminy na tle pozostałych samorządów lokalnych i 

konkurowania w tym licznym gronie. Przejawia się to w umiejętności wytyczania i 

realizowania zadań przedsiębiorczych wykorzystujących uwarunkowania naturalne i 

walory stworzone przez człowieka. Gmina Sitkówka-Nowiny, położona w województwie 

świętokrzyskim, prezentuje postawę przedsiębiorczą głównie poprzez stymulowanie 

działań służących podwyższeniu standardów życia jej mieszkańców. Inwestuje w 

infrastrukturę, prowadzi spójną politykę w zakresie ochrony środowiska i rewitalizacji 

terenów zanieczyszczonych. Będąc jedną z najbogatszych gmin w Polsce w przeliczeniu 

na jednego mieszkańca, dba o rozwój intelektualny, kulturalny i sportowy społeczności 

lokalnej. Tworzy także przyjazny klimat dla przedsiębiorców i nowych inwestycji, często 

finansowanych ze środków unijnych i państwowych. Liczba ludności gminy stale wzrasta, 

a wysiłki władz doceniane są w prestiżowych konkursach. 

Przedsiębiorczość, zarówno w skali mikro, jak i makro, jest obecnie jednym z 

ważnych tematów gospodarczych. Jest przejawem podejmowania określonych działań, 

jakie niesie ze sobą konkurencja, globalizacja i inne formy postępu w gospodarce danego 

kraju i na świecie [Drucker, 2002, s. 34–35]. Warunki rynkowe w widoczny sposób 

przyczyniają się do kształtowania strategii rozwoju terytorialnego w skali lokalnej czy 

regionalnej, także w Polsce. Dlatego władze samorządowe niejako zmuszone są do 

podejmowania wysiłku, by gmina zarządzana była w sposób przedsiębiorczy. Według B. 

Bojewskiej przedsiębiorczość rozumiana jest jako filozofia zarządzania, która wyraża się 

w podejmowaniu działań innowacyjnych, budowaniu silnej kultury organizacyjnej, 

promowaniu wiedzy i zorientowaniu na ochronę środowiska [Bojewska, 2003, s. 272]. 

Przedsiębiorczość to de facto nic innego, jak skutecznie wdrożona strategia zarządzania 
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daną jednostką, prowadząca do osiągania celów strategicznych, które przyczyniają się do 

wzrostu jej konkurencyjności, znajdowania i wykorzystywania nowych szans, kreowania i 

identyfikowania niedostrzeżonych dotychczas wartości oraz potrzeb. Według takiej 

definicji należy rozumieć przedsiębiorczość samorządu gminnego. 

Przedsiębiorczość gminy jest silnie powiązana z rozwojem terytorialnym w skali 

lokalnej. Jak zauważają A. Jewtuchowicz i I. Pietrzyk, rozwój ten jest wypadkową 

czynników endogenicznych oraz egzogenicznych otoczenia, w którym funkcjonuje 

[Jewtuchowicz, Pietrzyk, 2003, s. 13]. Z kolei W. Kosiedowski podkreśla, że rozwój 

terytorialny jest procesem wszelkich zmian zachodzących w regionie [Kosiedowski, 2001, 

s. 14]. Jak zatem odróżnić rozwój terytorialny w ogóle od rozwoju przedsiębiorczego? 

Czynnikiem decydującym będzie tu przyczynowość czy też celowość zachodzących 

zmian. Zmiany te nie mogą występować bowiem samoistnie, wyłącznie ze względu na 

naturalne uwarunkowania istniejące w otoczeniu, lecz muszą być stymulowane przez 

gminę w dążeniu do osiągnięcia wcześniej zdefiniowanych zamierzeń. Zatem 

wyodrębnienie działań stymulowanych przez władze samorządowe pozwala na określenie, 

czy dana gmina jest gminą przedsiębiorczą. Należy ją postrzegać jako jednostkę 

samorządu terytorialnego, która samodzielnie i skutecznie realizuje zadania mające na celu 

rozwój lokalny. Ocena działań i porównanie wartości tych samych wskaźników dla 

różnych gmin polskich pozwala na wyłonienie gmin przedsiębiorczych oraz dokonanie 

analizy konkurencyjności danej gminy na tle regionu i Polski. W tym celu w pracy 

posłużono się danymi statystycznymi Banku Danych Regionalnych dla roku 2008 oraz 

informacjami ze stron 1–152 „Strategii rozwoju Gminy Sitkówka-Nowiny do 2015 r.” z 

2008 r., wydanej przez Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 

w Kielcach. Jak pisze J. Brillman, przedsiębiorczość jest życiodajną siłą każdej 

organizacji, każdej firmy, każdego społeczeństwa [Brillman, 2003, s. 348]. Ta wewnętrzna 

siła napędowa pozwala na podejmowanie wszelkich działań prowadzących do rozwoju 

przedsiębiorczego, a ten powinien być przecież celem każdej polskiej gminy. 

 
1. Opis uwarunkowań naturalnych 

Gmina Sitkówka-Nowiny jest położona w środkowej części województwa 

świętokrzyskiego, w kieleckim obszarze metropolitalnym. Należy zwrócić uwagę, że samo 

województwo świętokrzyskie znacznie różni się od pozostałych województw, niestety 

często na niekorzyść. Zajmuje ono niewielką powierzchnię – prawie 12 tys. km2 (3,7% 

obszaru kraju; 15. miejsce wśród województw, przed województwem opolskim), którą 
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zamieszkuje 4% ludności kraju (1 288 700 osób; 13. miejsce przed województwami 

podlaskim, opolskim i lubuskim). Gęstość zaludnienia także jest niższa od średniej 

krajowej. W województwie świętokrzyskim jest to 110 os./km2  kiedy przeciętnie w Polsce 

są to 122 os./km2, a na terenie Unii Europejskiej – 113 os./km2. Rozwojowi regionalnemu 

nie sprzyja także niski stopień urbanizacji. Ponad 45% ludności województwa mieszka w 

miastach w sytuacji, gdy średnio w Polsce jest to 61,4%, a jedna miejscowość wiejska 

przypada na 4,1 km2, gdy przeciętnie w Polsce jest to jedna na 5,5 km2. W strukturze 

użytkowania ziemi dominują użytki rolne – 57,5% (średnio w Polsce – 50,8%) i lasy – 

29% (średnio w Polsce – 28,4%). Te oraz inne czynniki wpływają na ocenę atrakcyjności 

inwestycyjnej obszaru. Według raportu „Atrakcyjność inwestycyjna województw i 

podregionów Polski 2008” [Kalinowski, 2008, s. 7–59] ten region Polski nie należy do 

najbardziej interesujących dla potencjalnych inwestorów. Pod względem pięciu na siedem 

badanych czynników województwo świętokrzyskie plasuje się w drugiej dziesiątce 

województw i to zwykle bliżej końcowej szesnastki. Instytut nisko ocenił dostępność 

transportową, rynek zbytu, infrastrukturę gospodarczą, infrastrukturę społeczną i 

atrakcyjność województwa względem inwestorów. Jedynie kryterium kosztów i zasobów 

pracy (8 miejsce) oraz bezpieczeństwo powszechne (3 miejsce) pozwalają wierzyć, że 

obszar ma szansę na poprawę obecnej sytuacji. W ogólnej ocenie atrakcyjności 

inwestycyjnej, województwo świętokrzyskie zajęło 14 miejsce, przed województwem 

lubelskim i podlaskim, uzyskując współczynnik -0,55. Dla porównania, najlepiej ocenione 

województwo śląskie otrzymało ogólną notę +0,85. Klimat, jaki panuje w województwie 

świętokrzyskim, nie należy zatem do najbardziej przyjaznych dla rozwijania 

przedsiębiorczości. 

Gmina Sitkówka-Nowiny to gmina wiejska powołana do życia w 1974 r.  Obecnie 

zajmuje ona powierzchnię 4,56 km2, co stanowi 0,4% powierzchni województwa 

świętokrzyskiego. Zamieszkuje ją ponad 7 tys. mieszkańców (0,54% ludności 

województwa), co daje znaczną, przewyższającą średnią gęstość zaludnienia – 155 os./km2 

(przeciętnie w Polsce – 122 os./km2, a w województwie świętokrzyskim – 110 os./km2). 

Gmina składa się z 5 sołectw, 3 kolonii oraz jednego osiedla mieszkaniowego. Położona 

jest w centralnej części województwa świętokrzyskiego, w południowo-zachodniej części 

Gór Świętokrzyskich. Pod względem szlaków komunikacyjnych jest ona bardzo dogodnie 

zlokalizowania. Przebiega przez nią droga krajowa i międzynarodowa nr 7 (trasa Gdańsk – 

Warszawa – Kielce – Kraków – Chyżne), droga wojewódzka nr 762 (trasa Kielce – 

Chęciny – Małogoszcz) oraz linia kolejowa nr 8 relacji Warszawa – Kraków (stacja 
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Sitkówka-Nowiny). Uzupełnienie stanowią drogi powiatowe, gminne i wewnętrzne 

zakładowe oraz linie kolejowe, które odgałęziają się ze stacji Sitkówka-Nowiny – linia 

dwutorowa, zelektryfikowana w kierunku Buska Zdroju, i łącznica kolejowa do Górek 

Szczukowskich, położonych na linii Kielce – Częstochowa.  

Rzeźba terenu gminy i struktura użytkowania ziemi różni się znacznie od typowej 

dla Polski. Aż 42% powierzchni gminy zajmują grunty leśne, a same lasy stanowią nieco 

ponad 19% powierzchni. Nie ma tutaj warunków sprzyjających rolnictwu. 82% 

powierzchni gminy to gleby V i VI klasy, często piaski, na których, ze względu na częste 

niedobory wody, uprawia się jedynie żyto i ziemniaki. Sitkówka-Nowiny ma bardzo 

ciekawą budowę geologiczną, co jest wykorzystywane zarówno turystycznie, np. przez 

paleontologów, jak i w celach przemysłowych. Tylko tutaj można zobaczyć w naturalnym 

środowisku skały ze wszystkich epok z ostatnich 500 mln lat (kambryjskie piaskowce, 

piaski i gliny z czwartorzędu, gipsy i siarki trzeciorzędowe). Dodatkowo w okolicach 

Nowin, Kowali i Radkowic można podziwiać skamieniałości prehistorycznych zwierząt i 

roślin z okresu jury. Bogactwa naturalne są także intensywnie wykorzystywane w celach 

przemysłowych. Eksploatowane są dolomity, wapienie, margle, łupki ilaste czy zlepieńce 

Stąd Sitkówka-Nowiny jest nazywana „gminą wykutą w kamieniu”. Samo województwo 

świętokrzyskie jest istotnym producentem dla przemysłu cementowo-wapiennego. Zajmuje 

ono pierwsze miejsce pod względem produkcji kamienia gipsowego (100% krajowej 

produkcji) oraz spoiw gipsowych (85,7%), wapna (42,2 %) i cementu (34,3%).  

Pod względem bogactwa flory i fauny na terenie gminy sytuacja zmieniła się w 

ostatnich latach na lepsze. Zachodnia część gminy leży na terenie Chęcińsko-Kieleckiego 

Parku Krajobrazowego i jest atrakcyjna turystycznie. Pod jego ochroną żyją leśne i wodne 

zwierzęta  oraz rosną rośliny stepowe, np. w rezerwacie przyrody Miedzianka. W pobliżu 

znajdują się także dwie jaskinie – Piekło i Raj. Ta druga jest jedną z najpiękniejszych 

jaskiń w Europie. Posiada bardzo bogatą szatą naciekową – stalaktyty, stalagnaty i 

stalagmity, można w niej oglądać także ślady pobytu człowieka neandertalskiego. Przez 

teren gminy przepływa rzeka Bobrza i przebiegają szlaki turystyczne i rowerowe, które w 

najbliższym czasie mają być rozbudowywane w ramach Lokalnej Grupy Działania – Perła 

Czarnej Nidy. 

Istotne dla rozwoju lokalnego oraz kierunku podejmowania przedsiębiorczych 

działań władz gminnych są fakty z historii gminy Sitkówka-Nowiny. Po lokacji Kombinatu 

Nowiny w 1958 r. tereny te były intensywnie eksploatowane przez działalność 

przedsiębiorstw z branży przemysłu cementowo-wapienniczego i chemicznego. Kilka 
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zakładów produkcyjnych i wydobywczych przyczyniło się do szybkiej degradacji 

środowiska. Nastąpiło bardzo silne zapylenie, a jego skutki wzmagało zapylenie wtórne. 

Szczególnie duże szkody poczyniły ZCW Nowiny, które przez wiele lat znajdowały się na 

liście 80 największych polskich trucicieli atmosfery. Sytuacja ta ciągnęła się latami i 

dopiero po zmianie ustroju dokonano oceny rzeczywistych skutków prowadzonej 

działalności. W 1991 r. Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Środowiska Naturalnego 

ONZ przeprowadziła audyt, który uznał Sitkówkę-Nowiny za gminę o specyfice terenów 

klęski ekologicznej. Trzydziestoletnia agresywna gospodarka na tym obszarze 

doprowadziła m.in. do degradacji 40% drzewostanu, zaniku życia w rzece Bobrza, 

wymarcia wszelkiej zwierzyny leśnej, zakwaszenia i zanieczyszczenia gleby związkami 

metali ciężkich uniemożliwiającymi uprawę i hodowlę. Sytuacja była katastrofalna, 

ponieważ woda z podziemnych ujęć nadawała się do picia. Ten dramatyczny stan rzeczy 

spowodował, że na początku lat 90. priorytetowym zadaniem, które wydawało się 

praktycznie niemożliwe do zrealizowania, było przerwanie dalszej degradacji oraz 

odbudowa środowiska naturalnego. Z dzisiejszej perspektywy należy stwierdzić, że cel ten 

został osiągnięty. 

Pod względem demograficznym gmina ma bardzo dobrą sytuację. Jej społeczność 

lokalna jest społeczeństwem młodym. Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi 

20,8% wszystkich osób zamieszkujących ten teren. To znacznie więcej niż w całym 

województwie – 19% i w Polsce – 19,3%. Ludność w wieku produkcyjnym również jest 

liczna i stanowi 65,6%, podczas gdy analogiczna wartość dla województwa 

świętokrzyskiego jest równa 63,4%, a dla kraju – 64,5%. Znacznie mniej niż przeciętnie 

jest osób po 65. roku życia – 13,6% (średnio w województwie świętokrzyskim – 17,7%, a 

w Polsce – 16,2%). Wskaźnik feminizacji jest tutaj niższy niż w Polsce, wynosi bowiem 

104 kobiety na 100 mężczyzn, a średnia krajowa to 107 kobiet na 100 mężczyzn. Jest to 

jednak zbieżne z tendencją w województwie, gdzie na 105 kobiet przypada 100 mężczyzn. 

Przyrost naturalny, jak i liczba mieszkańców na terenie gminy wykazuje tendencje 

wzrostowe. W 2008 r. przyrost naturalny wyniósł -0,3, lecz już rok później +0,15, był on 

zatem w 2008 r. dużo wyższy niż dla województwa (-0,9), jednak niższy niż średnia 

krajowa (+0,9). 

Rynek pracy gminy Sitkówka-Nowiny jest zdominowany przez mężczyzn. 

Stanowią oni 70% wszystkich zatrudnionych, co jest silnie skorelowane z typem zakładów 

produkcyjnych, jakie działają na jej terenie. W całym województwie świętokrzyskim ten 

wskaźnik wynosi ok. 54%, czyli dokładnie tyle, co średnia krajowa. Stopa bezrobocia w 
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gminie jest jednak niższa (13,5%) niż w województwie świętokrzyskim (15,3%), a 

równocześnie wyższa niż przeciętnie w kraju (11,7%). Należy jeszcze dodać, że na terenie 

gminy zatrudnionych jest ok. 63% osób w wieku produkcyjnym.  

Z powyższej analizy wynika, że gmina Sitkówka-Nowiny należy do gmin, których 

naturalne walory, z wyjątkiem zasobów ludzkich, nie predestynują do prezentowania 

postawy przedsiębiorczej. W wielu aspektach gmina wykazuje niedorozwój, a sytuacja 

społeczności lokalnej wymaga poprawy. Polityka władz lokalnych przyjęła zatem kształt 

działań prorozwojowych, głównie ukierunkowanych na dobro wspólne mieszkańców – 

poprawę stanu środowiska naturalnego i przeciętnej stopy życiowej. Przedsiębiorczość 

gminy Sitkówka-Nowina można zatem nazwać przedsiębiorczością przyjazną społeczności 

lokalnej. 

 

2. Przedsiębiorcze działania gminy stymulujące rozwój lokalny 

Powyższa charakterystyka przedstawia bieżącą sytuację w gminie Sitkówka-

Nowiny. W minionych latach wartości poszczególnych wskaźników ulegały zmianie na 

korzyść lub  na niekorzyść gminy. Warto zatem dokładnie przyjrzeć się, jakie 

przedsiębiorcze działania stymulujące rozwój, szczególnie w szeroko rozumianej 

infrastrukturze, gospodarce, polityce społecznej i ochronie środowiska, poczyniła gmina 

mimo sytuacji często gorszej niż przeciętna krajowa. Sitkówka-Nowiny jest przykładem 

tego, jak gmina może wykorzystywać nieliczne walory lub trudne do dostrzeżenia na 

pierwszy rzut oka szanse, by skutecznie zmieniać otoczenie lub dopasowywać się do 

niego, a równocześnie podwyższać jakość życia mieszkańców i ich warunki bytowe. 

Ze względu na bardzo trudną sytuację na początku lat 90. władze gminne w 

pierwszej kolejności zajęły się poprawą stanu środowiska naturalnego. W 1992 r. 

przeprowadzono gruntowną modernizację zakładu ZCW Nowiny, przy pomocy finansowej 

Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Obecnie dane o 

stężeniu pyłów i gazów w powietrzu na terenie gminy dostarczają punkty pomiarowe sieci 

monitoringu regionalnego w Chęcinach oraz utworzona w 1998 r. lokalna sieć monitoringu 

Cementowni Nowiny i ZPW Trzuskawica. Wysiłki gminy Sitkówka-Nowiny mające na 

celu ochronę i rewitalizację środowiska zostały nagrodzone m.in. certyfikatem 

„Ekologiczna Gmina” przyznawanym przez Prezydenta RP oraz tytułem „Najbardziej 

ekologicznej gminy województwa świętokrzyskiego” nadanym przez Ministra Ochrony 

Środowiska i Zasobów Naturalnych. Od 2007 r. wdrażany jest także „Program Usuwania 

Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest na terenie gminy Sitkówka-Nowiny”. Program 
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ten został bardzo pozytywnie oceniony w każdym roku jego realizacji – zajął I miejsce w 

konkursie ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Kielcach (2007 r.), otrzymał III 

nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Polska Wolna od Azbestu” (2007 r.), został 

laureatem konkursu „Przyjaźni Środowisku” w podkategorii „Polska wolna od azbestu” 

(2008 r.), wyróżniono go certyfikatem „Gmina Przyjazna Środowisku” Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska (2010 r.). W ciągu trzech lat trwania programu usunięto w 

sumie 89,73 t azbestu, co znacząco zmniejszyło szkodliwy wpływ emisji włókien azbestu 

do otoczenia.  

Kolejną bardzo trafną decyzją i inicjatywą gminy były inwestycje w bazę 

sportowo-rekreacyjną. Powołano do życia Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 

(GOKSiR) w Nowinach, który jest zakładem budżetowym gminy Sitkówka-Nowiny. W 

1994 r. wybudowano pierwszy obiekt – krytą pływalnię „Perła”. Basen „Perła” był 

inwestycją innowacyjną na skalę kraju – to pierwszy w Polsce rekreacyjny kompleks 

basenowy, który przyciąga chętnych z okolicznych gmin, a szczególnie z pobliskich Kielc. 

Największą atrakcją basenu jest kręta zjazdowa rura o długości 93 m i średnicy 1,2 m. 

Sama niecka w najgłębszym miejscu ma 1,6 m, co zapewnia bezpieczne korzystanie z 

parku wodnego. Inwestycja w basen okazała się wielkim sukcesem i ściąga on do dzisiaj 

mieszkańców całej Kielecczyzny. Co roku rozgrywane są tam nietypowe zawody – 

Ogólnopolskie Mistrzostwa w Szachach Wodnych o puchar Wójta Gminy Sitkówka-

Nowiny.  

Władze gminne zachęcone sukcesem basenu postanowiły podjąć się realizacji 

następnych inwestycji w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Obecnie w skład Gminnego 

Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oprócz krytej pływalni „Perła” wchodzą także: 

pawilon kulturalno-sportowy z siłownią, stadion sportowy, skate-park, boisko piłkarskie, 

boiska do siatkówki plażowej i plac festynowy. W planach jest także stworzenie krytego 

lodowiska. Stadion sportowy i boisko piłkarskie są bardzo nowoczesnymi obiektami, z 

nagłośnieniem i zadaszonymi trybunami. Na co dzień boisko służy do pomocniczych 

treningów drużyn z ekstraklasy piłkarskiej, rozgrywających mecze w Kielcach. Były na 

nim także przeprowadzane międzynarodowe mecze narodowych reprezentacji 

młodzieżowych. Gmina dba o promocję i racjonalne użytkowanie stworzonej 

infrastruktury. Boiska do siatkówki plażowej były np. wykorzystywane do 

przeprowadzenia w 2005 r. mistrzostw Polski w tej dyscyplinie. Na terenie gminy, z jej 

inicjatywy, działają także kluby sportowe – Gminny Klub Sportowy „Nowiny” – Sekcja 
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Piłki Nożnej, Uczniowski Klub Sportowy „Kowala” – judo, Uczniowski Klub Sportowy 

„Spartakus" – łucznictwo oraz gminne zespoły folklorystyczne. 

Systematycznie rozwijana jest także baza edukacyjna na terenie gminy. Warto tutaj 

wymienić istniejące trzy szkoły podstawowe, które nie są typowymi szkołami gminnymi. 

Są one bardzo dobrze wyposażone – posiadają biblioteki, świetlice, boiska przyszkolne i 

sale gimnastyczne. W gminie kształcić można się także w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych z gimnazjum, liceum profilowanym i liceum ogólnokształcącym. 

Przy szkole działa również Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Ventus” dla gości 

indywidualnych i grup zorganizowanych. Obecnie gmina intensywnie pracuje nad 

większym obiektem dla najmłodszych mieszkańców – przedszkolem samorządowym – 

prace są już na ukończeniu. Dodatkowo w 2007 r. powołano punkt przedszkolny przy 

Szkole Podstawowej w Kowali, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków unijnych 

z programu Logopedicus. 

Bardzo cenną edukacyjną inicjatywą gminy jest zrealizowane ze środków unijnych 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i  udostępnione w marcu 2008 r. Centrum 

Kształcenia na Odległość na Wsiach zlokalizowane w Szkole Podstawowej w 

Bolechowicach. Oferta skierowana jest do osób w każdym wieku oraz do osób 

niepełnosprawnych. Centrum stanowi okno na świat dla tych, którzy chcą się podnosić 

swoje kwalifikacje. Udostępnionych jest 10 wysokiej klasy komputerów z dostępem do 

Internetu, 65 bezpłatnych szkoleń typu e-learning, np. z języka polskiego, matematyki, 

języków obcych, podstawowych technik komputerowych, przetwarzania tekstu, budowania 

arkuszy kalkulacyjnych, kurs handlowy, kurs księgowy, telemarketingu i inne dotyczące 

zawodów, na które w danym okresie istnieje zapotrzebowanie. Centrum Kształcenia na 

Odległość na Wsiach to także pakiety atrakcyjnie opracowanych słowników oraz 

encyklopedii. Szkolenia są dopasowywane do potrzeb kursanta, który dodatkowo może 

zasięgnąć rady trenera czuwającego cały czas nad prawidłowym przebiegiem 

dokształcania. Oferta jest skierowana szczególnie do osób pragnących zwiększyć swoje 

szanse na rynku pracy. Po zaliczeniu egzaminu końcowego każdy z uczestników otrzymuje 

certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia. 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji inicjuje i realizuje także działalność 

kulturalną na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. Obejmuje on swym patronatem bibliotekę 

gminną, zespół ludowo-biesiadny „Belechowiczanki”, zespół obrzędowy „Kowalanki”, 

zespół śpiewaczy „Szewczanki”, chór „Nowina”, klub „Miniatura” i sekcję plastyczną 

Klubu Seniora. W ten sposób gmina poprzez ośrodek pozyskuje także środki unijne oraz 
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ministerialne na programy celowe. Biblioteka Gminna w Nowinach np. regularnie 

uzyskuje środki na powiększanie księgozbioru, informatyzację czy też promocję z 

funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z kolei dla członków 

stowarzyszeń krzewiących kulturę w ramach GOKSiR zrealizowano projekt pt. „Integracja 

dla aktywnych w gminie Sitkówka-Nowiny" – bezpłatne warsztaty dla Kół Gospodyń 

Wiejskich w Gminie. W ramach projektu członkowie GOKSiR uczestniczyli w 

trzydniowych warsztatach artystycznych w Lanckoronie k. Krakowa. Tam uczyli się m.in., 

jak robić kwiaty z bibuły, świece z wosku, zgłębiali tajniki śpiewu i choreografii. 

Następnie sami przejmowali rolę nauczycieli i przekazywali nowo nabyte umiejętności 

mieszkańcom gminy. GOKSiR czuwa także nad imprezami cyklicznymi, których 

kalendarium rozpisane jest na okres od maja do grudnia każdego roku. 

Historyczne uwarunkowania związane z turystyką oraz rewitalizacja terenów 

zanieczyszczonych mają duże znaczenie w strategii rozwoju gminy, ponieważ chce ona 

stworzyć atrakcyjną ofertę nowych produktów turystycznych. W drugiej połowie XIX w. i 

na początku XX w. miejscowości Słowik i Trzcianki były znanymi i lubianymi ośrodkami 

wypoczynkowymi. Ich popularność wzrosła po przeprowadzeniu w 1863 r. kolei 

dęblińskiej. W latach 30. XX w. tereny te zwano „małą Krynicą Kielecczyzny”, a 

odwiedzali je regularnie zamożni mieszkańcy pobliskich Kielc i okolic. Dwadzieścia lat 

później, w latach 50., istniały dwie, skrajnie różne koncepcje zagospodarowania terenu 

gminy. Jedna – dotycząca lokacji cementowni, a druga – szpitala sanatoryjnego w 

Czerwonej Górze. Zwyciężyła, jak wiadomo, ta pierwsza, antyekologiczna i bardzo 

znamienna w skutkach. Obecnie gmina dąży do większego wykorzystania potencjału 

turystycznego. Produkt turystyczny stanowią flora i fauna Gór Świętokrzyskich, 

Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy, szlaki turystyczne i ścieżki dydaktyczne na tych 

terenach oraz wydarzenia organizowane przez GOKSiR. Sitkówka-Nowiny szczególnie 

upatruje swoich szans w produkcie turystycznym „Świętokrzyska Zielona Szkoła”, 

„Podróże z pasją” oraz w stworzeniu oferty agroturystycznej. Władze gminy dążą także do 

zintegrowania wysiłków własnych i sąsiednich gmin poprzez powołanie Lokalnej Grupy 

Działania – Perła Czarnej Nidy, co pozwoli na sprawniejsze działania organizacyjne i 

promocyjne, a w efekcie przyczyni się do wzbogacenia oferty turystycznej regionu. Baza 

noclegowa nie jest obecnie rozbudowana, stanowi ją gminne Schronisko Młodzieżowe 

„Ventus” w Nowinach, Hotel Magnolia w Zgórsku i Motel Słowik w Zgórsku, lecz gmina 

czyni wyraźne starania, by zmienić ten stan. Przygotowano m.in. specjalną ofertę dla 
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inwestorów z branży turystycznej, którzy zamierzają zainwestować w infrastrukturę 

noclegową.  

Warunki życia mieszkańców gminy ściśle zależą także od zasobów 

mieszkaniowych, gospodarki komunalnej oraz działalności gospodarczej prowadzonej na 

terenie gminy. Sytuacja mieszkaniowa w gminie Sitkówka-Nowiny wymaga poprawy, co 

jest uwzględnione w długoletniej strategii rozwoju. Obecnie przeciętna powierzchnia 

użytkowa przypadająca na 1 osobę w gminie to niecałe 22 m2, podczas gdy średnia dla 

Polski wynosi ponad 24 m2, a dla województwa świętokrzyskiego – 23,5 m2. Problemem 

jest także nierównomierny rozkład, mieszkań na terenie gminy. Ze względu na 

przedsiębiorcze traktowanie kwestii mieszkalnictwa gmina podejmuje obecnie działania 

mające na celu rewitalizację Osiedla Nowiny oraz kotłowni ogrzewającej te budynki. 

Budownictwo nowych lokali mieszkalnych jest również ważnym punktem działalności 

samorządu. W 2008 r. oddano do użytku 39 nowych mieszkań, co stanowiło 2% 

wszystkich obiektów tego typu oddanych do użytku w województwie świętokrzyskim. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż ludność gminy stanowi 0,5% ludności województwa, dane te są 

optymistyczne i przy utrzymaniu tej tendencji zostaną zniwelowane istniejące braki. 

Gmina Sitkówka-Nowiny jest zwodociągowana w 98%.  Jest to wskaźnik znacznie 

przewyższający średnią krajową (87%) oraz analogiczną wartość dla województwa 

świętokrzyskiego (83,2%). Stan sieci jest bardzo dobry ponieważ prace nad rozwojem i 

utrzymaniem infrastruktury wodociągowej są prowadzone systematycznie. Obecnie 

długość sieci to ok. 46 km, co w pełni zaspokaja potrzeby ludności oraz funkcjonującego 

przemysłu. Woda na terenie Gminy, przed laty silnie zanieczyszczona, obecnie spełnia 

normy wody pitnej, a wręcz jest oceniana jako woda bardzo dobrej jakości. Jej pobór 

następuje z trzech źródeł. Tworzone są także dwa nowe ujęcia wody. 

Pod względem sieci kanalizacyjnej gmina również ma dobrą sytuację. Dostęp do 

niej ma 83% mieszkańców. Jest to praktycznie dwa razy więcej niż średnio w 

województwie świętokrzyskim, gdzie brak sieci kanalizacyjnej jest dotkliwy i różni się 

znacznie od średniej krajowej, która wynosi 61%. Długość sieci kanalizacyjnej gminy 

wynosi ok. 62 km, a planowane są dalsze prace nad jej rozbudową. Władze cały czas 

stawiają sobie ambitne cele i składają wnioski o dofinansowanie kolejnych inwestycji w 

zakresie sieci kanalizacyjnej. 

Bardzo ważną decyzją gminy było przekonanie władz miasta Kielce do ulokowania 

na tym terenie oczyszczalni ścieków dla miasta wojewódzkiego. Bliskie sąsiedztwo z 

granicami miasta miało tu z pewnością duże znaczenie, ale niebagatelne były także wysiłki 
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władz. Obiekt znajduje się w Woli Murowanej i jest oczyszczalnią mechaniczno-

biologiczną. Druga oczyszczalnia to komunalna oczyszczalnia ścieków w Sitkówce. Jest 

ona własnością spółki Wodociągi Kieleckie, która uzyskała dotację unijną na „Rozbudowę 

i modernizację Oczyszczalni Ścieków Sitkówka dla miasta Kielce”. Projekt ten jest częścią 

większej inwestycji – „Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej” 

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (dofinansowanie rzędu 325 mln zł). W 

ramach działania na terenie Kielc, gminy Masłów, Sitkówka-Nowiny i Zagnańsk zostanie 

wybudowane 20 km sieci wodociągowej, 255 km kanalizacji sanitarnej, 54 

przepompownie ścieków i monitoring ujęć wody pitnej. Istniejące obecnie oczyszczalnie 

ścieków są dla gminy ważne także pod względem ekonomicznym. Są one bowiem 

istotnymi podatnikami (zwłaszcza w zakresie podatku od nieruchomości), które 

powiększają środki budżetu samorządowego. 

Gmina Sitkówka-Nowiny nie jest zgazyfikowana, ponieważ na jej terenie nie 

istnieje system zasilania gazem ziemnym. W stosunku do województwa (36% 

mieszkańców ma dostęp do gazu) oraz do średniej krajowej (ok. 52%) widać, że jest to 

element, który wymaga podjęcia natychmiastowych działań. Obecnie mieszkańcy 

korzystają jedynie z butlowego gazu ciekłego propan-butan. Gmina ma jednak konkretne 

plany zmiany obecnego stanu rzeczy. „Plan kompleksowej gazyfikacji terenów gminy” (z 

2004 r.) zakłada, że do 2025 r. zostanie wybudowany gazociąg wysokiego ciśnienia oraz 

gazociąg rozdzielczy, do którego zostanie podłączonych ok. 1330 odbiorców (1 odbiorca = 

średnio 4 mieszkańców), czyli ok. 92% ludności obecnie zamieszkującej teren gminy. 

Przedsiębiorczość gminy w zakresie gazyfikacji jest zatem jak najbardziej widoczna, choć 

pozostaje w sferze przyszłych działań. 

Najbardziej kluczowe dla przedsiębiorczości w gminie są warunki, jakie stwarza 

ona podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność na jej terenie. Pomimo iż pod 

względem powierzchni prezentowana gmina jest jedną z najmniejszych na obszarze 

województwa świętokrzyskiego, jest ona bardzo prężnym ośrodkiem gospodarczym, a 

władze samorządowe cały czas intensywnie działają w celu pozyskania kolejnych 

inwestorów. 

Sitkówka-Nowiny jest określana jako gmina przemysłowo – usługowo – handlowa. 

Podstawowymi pracodawcami są małe i średnie przedsiębiorstwa, które obecnie są 

najbardziej wspierane przez władze. Jednak najistotniejszy dla regionu jest przemysł 

wydobywczy i produkcyjny w zakresie surowców i półproduktów dla sfery budownictwa. 

Rozwinął się on tutaj ze względu na występujące bogactwa naturalne. Gmina jest 
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uznawana za tzw. stolicę Białego Zagłębia. Jej dochód generują głównie dwa zakłady 

przemysłowe: Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. (dawna Cementowania „Nowiny”) oraz 

Zakłady Przemysłu Wapienniczego Trzuskawica S.A. Należy także zwrócić uwagę na 

kilka innych zakładów z tej samej gałęzi. Są to: Dyckerhoff Sopro, Strabag Sp. z o.o., Dukt 

Sp. z o.o., Delkar Sp. z o.o., Midas Sp. z o.o. Na terenie gminy obecne są również inne 

firmy o mniejszym znaczeniu dla budżetu samorządowego. Na koniec 2008 r. na terenie 

gminy było zarejestrowanych 645 podmiotów gospodarczych, z czego 624 z sektora 

prywatnego i 21 z publicznego. 13,5% stanowiły firmy z branży budowlanej. Liczba firm z 

tego sektora wzrasta z roku na rok a krajowe znaczenie gminy w tym zakresie jest 

podkreślane m.in. przez przyznanie w 2008 r. przez Ogólnopolski Dwutygodnik 

Budowlany „Profile” Złotej Kielni czy też rok później Platynowej Kielni. Ogółem w latach 

2002–2008 liczba firm w gminie wzrosła o 14%, a w tym samym okresie liczba firm z 

branży budowlanej zwiększyła się aż o 28%. Władze cały czas podejmują działania mające 

na celu ściągnięcie nowych inwestorów – wprowadzono ulgi i zwolnienia od podatku od 

nieruchomości, preferencyjne warunki dla firm generujących nowe stanowiska pracy, 

trwają też prace nad uzbrojeniem nowych terenów pod inwestycje. 

Gmina Sitkówka-Nowiny, żeby podkreślić przyjazny klimat dla nowych 

przedsięwzięć gospodarczych oraz aktywne działania organizacyjne, promocyjne i 

finansowe mające na celu przyciągniecie kolejnych firm, bierze udział w konkursie 

„Gmina Fair Play – Certyfikowana lokalizacja inwestycji”. Co roku, począwszy od roku 

2005, jest honorowana tym tytułem, zaliczając się tym samym do najbardziej 

przedsiębiorczych gmin w Polsce. Tytuł ten jest przyznawany za wdrażanie rozwiązań 

ułatwiających komunikację pomiędzy gminą a przedsiębiorcą, konsekwentne realizowanie 

obietnic, podnoszenie poziomu infrastruktury gminnej, promowanie i inwestowanie w 

proekologiczne projekty, spełnianie potrzeb osób niepełnosprawnych, zaspokajanie 

potrzeb mieszkańców oraz ścisłą współpracę z lokalnym biznesem. Gmina Sitkówka-

Nowiny została także dwukrotnie odznaczona w konkursie EURO-GMINA. W 2007 r. w 

tym konkursie tytuł Wójta Roku otrzymał Stanisław Barycki – Wójt Gminy Sitkówka-

Nowiny. Z kolei rok później sama gmina otrzymała tytuł SUPERGMINY. Certyfikaty te są 

przyznawane za aktywne pozyskiwanie inwestorów i turystów poprzez działania 

organizacyjne, promocyjne i finansowe, praworządność, wyrównywanie szans i ciągłe 

podnoszenie poziomu istniejącej infrastruktury. Widać zatem wyraźnie, że gmina 

podejmuje różnorodne wysiłki, aby zostać zauważoną na tle innych samorządów, nie tylko 

w województwie świętokrzyskim, ale także na terenie całej Polski. 
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3. Instrumenty zarządzania rozwojem lokalnym w gminie 

Warunkiem oddziaływania administracji publicznej na rozwój jest wyposażenie jej 

w niezbędne w tym zakresie narzędzia (instrumenty). Muszą być one przystosowane do 

dwojakiego rodzaju zadań – identyfikacji problemów występujących w poszczególnych 

jednostkach i programowania kierunków działań oraz wprowadzania w życie programów i 

założeń poprzez skłanianie podmiotów społeczno-gospodarczych do działań 

odpowiadających wysuniętym kierunkom rozwoju [Rutkowski, Stawasz, 2005, s. 14–15]. 

W obecnych warunkach ustrojowych podstawowy szczebel zarządzania terytorialnego 

stanowi gmina i w związku z tym to ona ma największe znaczenie dla rozwiązywania 

społeczno-ekonomicznych problemów środowiska lokalnego [Rutkowski, Stawasz, 2005, 

s. 29]. Zarządzanie rozwojem lokalnym wymaga zatem zastosowania odpowiedniej 

polityki lokalnej. Według T. Markowskiego jest to planowa i zorganizowana działalność 

organów samorządu terytorialnego i innych jednostek publicznych podporządkowanych 

tym organom, które bezpośrednio dysponują środkami władzy, polegającymi na wyborze 

celów służących interesom społeczności lokalnej oraz wyborze środków do osiągnięcia 

tych celów. Narzędzia realizacji polityki lokalnej mogą być bardzo różne. Markowski 

stosuje w tym zakresie definicję W.J. Bringmanna, mówiącą o tym, że instrumenty to 

prawnie określone możliwości pozwalające organizacjom publicznym (władzom 

rządowym i lokalnym) na sterowanie pewnymi procesami, w wyniku których następuje 

osiągnięcie pożądanych efektów (celów), lub też mogą to być wielkości, za pomocą 

których można wpływać na procesy w celu osiągnięcia pożądanej sytuacji [Markowski, 

1999, s. 94]. W celu dokonania analizy polityki lokalnej prowadzonej przez gminę 

Sitkówka-Nowiny w pracy przyjęto systematykę instrumentów zarządzania rozwojem 

według A. Noworola. Wyróżnił on: 

- instrumenty planistyczne,  

- instrumenty dotyczące organizowania procesu rozwoju i łączenia go z 

działaniami o charakterze prawno-regulacyjnym – instrumenty organizacyjne i 

instrumenty regulacyjne, 

- instrumenty bieżącego sterowania rozwojem, 

- instrumenty monitoringu i kontroli zastosowanych metod, technik wdrażania 

celów, zasad i ustaleń poczynionych na etapie planistycznym [Noworól A., 2007, 

s. 94–95]. 

W ramach instrumentów planistycznych gmina posiada Strategię Rozwoju Gminy 

Sitkówka-Nowiny do 2015 r. (2008 r.), opracowaną przez Świętokrzyskie Centrum 
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Fundacji Rozwoju Demokracji Regionu w Kielcach, Program Ochrony Środowiska dla 

Gminy Sitkówka-Nowiny do roku 2015 (2004 r.), opracowany przez Urząd Gminy 

Sitkówka-Nowiny, Lokalny Program Rewitalizacji Osiedla Sitkówka-Nowiny na lata 

2009–2015 (2009 r.), opracowany przez Instytut Innowacji i Biznesu oraz Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy (ostatnia aktualizacja: 2009 r.). Poszczególne 

dokumenty są zgodne z właściwymi dokumentami wyższego szczebla na poziomie 

regionalnym, krajowym i unijnym. Najważniejsza z punktu widzenia rozwoju lokalnego 

jest strategia, która definiuje podstawowe cele gminy na najbliższe lata. Są to:  

1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wspierającej rozwój gminy – dostęp do 

atrakcyjnych turystycznie terenów inwestycyjnych, uzbrojenie terenów pod nowe 

inwestycje. 

2. Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego – budowa lub modernizacja 

wodociągów, kanalizacji, stacji uzdatniania wody, recykling, zapewnienie ochrony 

pomnikom i rezerwatom przyrody. 

3. Budowa społeczeństwa informacyjnego – elektroniczny obieg dokumentów, 

budowa publicznych punktów dostępu do Internetu, budowa infrastruktury 

teletechnicznej. 

4. Rozwój lokalnych zasobów ludzkich oraz wspieranie sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw – pobudzenie mobilności zawodowej mieszkańców, w tym 

podniesienie poziomu ich kwalifikacji i pomoc przy przekwalifikowywaniu się, 

rozwój Regionalnych Strategii Innowacyjności. 

5. Wzmocnienie lokalnej infrastruktury ochrony zdrowia – poprawa wyposażenia 

ZOZ-u, profilaktyka zdrowotna. 

6. Wspieranie rozwoju edukacji, kultury fizycznej i sportu – szkoła, sale 

gimnastyczne, basen „Perła”, boiska sportowe. 

7. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kultury, turystyki i wypoczynku – 

rozwój infrastruktury do turystyki aktywnej, budowa bazy noclegowej, 

gastronomicznej, wspieranie budownictwa letniskowego, systemu informacji 

turystycznej i kulturalnej. 

8. Restauracja i rewitalizacja obiektów kulturalnych, kreowanie produktów 

turystycznych: Świętokrzyska Zielona Szkoła, „Podróże z pasją”, popularyzacja 

regionu, popularyzacja rozwoju agroturystyki, budowa ścieżek rowerowych, 

utworzenie Lokalnej Grupy Działania – Perła Czarnej Nidy. 
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9. Promocja gminy. 

Do realizacji celów strategicznych przydzielono odpowiednie jednostki wykonujące 

wydzielone zadania. W kwestii zagospodarowania przestrzennego trwają obecnie prace 

nad aktualizacją Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy. Aspiracje gminy są wyrażone w wizji jej rozwoju. Przyszły obraz to: „Gmina 

Sitkówka-Nowiny sprawnie zarządzana, zapewniająca wysoki standard usług publicznych 

i rozwijająca się gospodarczo w oparciu o lokalny przemysł oraz zasadę poszanowania 

środowiska naturalnego”. 

Bardzo istotna z punktu widzenia gminy Sitkówka-Nowiny jest także powstała w 

2008 r. „Strategia rozwoju klastrów w Województwie Świętokrzyskim”, przygotowana 

przez Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich, która wskazuje m.in. na potencjał 

klastra budowlanego. W regionie funkcjonuje ponad 200 podmiotów powiązanych z tym 

sektorem, których zdolność do nawiązania relacji, wspólnego wytwarzania nowych 

produktów i usług jest bardzo silna [por. Strategia rozwoju klastrów…, 2008, s. 34]. 

Ważny jest także fakt (i należy przypuszczać, że przedsiębiorcza gmina powinna go 

wykorzystać) powołania do życia Kieleckiego Parku Technologicznego – Kieleckiego 

Inkubatora Technologicznego i Centrum Technologicznego. Ma on powstać w dwóch 

lokalizacjach na terenie Kielc do czerwca 2012 r. w ramach projektu realizowanego przez 

Miasto Kielce, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej, Działanie 1.3 „Wspieranie innowacji” oraz z budżetu państwa. Wartość 

inwestycji wyniesie aż 85 mln zł a dofinansowanie zostało przyznane w kwocie 58 mln 

166 tys. zł. Te elementy zostały uwzględnione w dokumentach planistycznych gminy, 

gdyż rozwój Regionalnych Strategii Innowacyjnych jest jednym z celów strategicznych 

samorządu. 

Instrumenty organizacyjne zarządzania rozwojem gminy są dobrze dopasowane do 

dokumentów planistycznych. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, w 

szczególności Stanowisko ds. Promocji, Rozwoju i Turystyki, pozwala na skuteczną 

realizację zadań określonych w strategii. Dodatkowo z ramienia społeczności lokalnej 

funkcjonuje Zespół Strategiczny. Stanowią go reprezentanci lokalnych środowisk 

społecznych i gospodarczych, co pozwala na równoczesne wrażanie celów i konfrontację 

ich z interesariuszami, którzy mają szansę oceny zamierzeń przed wcieleniem ich w życie 

lub też mogą skorygować wykonalność zamierzeń z warunkami rzeczywistymi. Ponieważ 

w strategii rozwoju gminy istotna jest ochrona środowiska i rozwój turystyki na tym 

obszarze, ważne jest członkostwo gminy w Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz 
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powołanie Punktu Informacji Turystycznej. Dobre warunki do wspierania rozwoju 

gospodarczego oraz założeń planistycznych tworzy też inicjatywa klastrów, w 

szczególności klastra budowanego, tworzonego Kieleckiego Parku Technologicznego oraz 

planowane zawiązanie Lokalnej Grupy Działania – Perła Czarnej Nidy. 

Instrumenty bieżącego sterowania rozwojem są w praktyce najistotniejsze dla 

zrealizowania zamierzeń. W ramach zarządzania bieżącego należy zapewnić instrumenty, 

które dają realne efekty – system zarządzania finansowego (wydatkowego i 

dochodowego), zarządzania nieruchomościami, zasobami ludzkimi i informacjami. 

Wydatkowe instrumenty sterowania finansowego są przez gminę dokładnie 

określone w strategii. Inwestycje będą finansowane ze środków własnych gminy, a także z 

innych, dodatkowych źródeł, jednak z wyłączeniem kredytów i pożyczek. Na lata 2008–

2010 gmina przeznaczyła 4 550 000 zł środków własnych oraz pozyskała 1 000 000 zł z 

dodatkowych źródeł finansowania. Gmina Sitkówka-Nowiny dba także o przedsiębiorców, 

stosując dochodowe instrumenty sterowania finansowego. Zgodnie z § 1 uchwały Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2008 r. nr RG-XXVII/206/08 

przedsiębiorcom przysługują okresy zwolnień i ulg z tytułu podatku od nieruchomości. 

Ulga dotyczy wyłącznie nieruchomości, na które poniesiono udokumentowane nakłady na 

budowę, rozbudowę, modernizację lub remont na podstawie pozwolenia wydanego przez 

właściwy organ budowlany na dzień składania wniosku lub zgłoszenia, jednak nie 

wcześniej niż w 2006 r. i przyznawana jest na okres od roku do trzech lat, zależnie od 

wartości inwestycji. Zwolnieniu od podatku od nieruchomości podlegają przedsiębiorcy, 

którzy począwszy od 2007 r. utworzą nowe, stałe miejsca pracy dla pracowników 

zatrudnionych na czas określony nie krótszy niż rok i na czas nieokreślony oraz, zależnie 

od ilości etatów, gwarantują zwolnienie na okres od roku do trzech lat dla konkretnych 

rodzajów nieruchomości nowo wybudowanych lub wcześniej nie użytkowanych. Pierwsza 

uchwała w sprawie ulg i zwolnień od podatku dla przedsiębiorców weszła w życie już w 

2004 r. Utwierdziło to gminę w przekonaniu o słuszności działania i wprowadzenia w 

życie kolejnych instrumentów zarządzania finansowego. Praktycznym odzwierciedleniem 

funkcjonowania tego instrumentu jest wartość udzielonej ulgi podatkowej z tytułu podatku 

od nieruchomości, która w 2008 r. wyniosła ponad 993 tys. zł oraz przyznane zwolnienia 

od podatku od nieruchomości,\ w kwocie 400 tys. zł. 

Instrumenty bieżącego sterowania w zakresie obrotu i zarządzania 

nieruchomościami w gminie dotyczą terenów inwestycyjnych oraz lokali mieszkalnych. 

Powierzchnia terenów inwestycyjnych zmienia się z każdym rokiem. Do roku 2015 
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planuje się przeznaczenie na potrzeby zabudowy mieszkaniowo-usługowej ok. 124 ha 

terenów zaopatrzonych w infrastrukturę wodociągową, kanalizacyjną i teleinformatyczną. 

Jednak jest to nadal mała powierzchnia, stąd gmina preferuje inwestycje niewymagające 

zaangażowania dużej powierzchni gruntów. Dodatkowe korzyści gwarantowane są także 

inwestorom, którzy zapewnią nowe miejsca pracy, a tym samym przyczynią się do spadku 

bezrobocia. W 2007 r. na terenie gminy pod inwestycje przygotowanych było 17,6 ha, z 

czego średnia powierzchnia działki przeznaczonej pod działalność gospodarczą wynosiła 

2000–3000 m2, a działki budowlanej 800–1200 m2. Obecnie w gminie funkcjonuje 

specjalna oferta dla inwestorów, którzy lokują kapitał w branżę turystyczno-

wypoczynkową – szczególnie w budowę hotelu lub ośrodka wczasowego. Zgodnie z 

planami w każdym roku uzbrajane są nowe tereny pod inwestycje przemysłowe zgodnie z 

koncepcją przestrzennego zagospodarowania gminy. Duże zainteresowanie działkami 

budowlanymi występuje także ze strony osób prywatnych, m.in. ze względu na bliskie 

sąsiedztwo Kielc i proces suburbanizacji. Gmina prowadzi aktywną politykę rozwoju 

budownictwa indywidualnego. Powstaje osiedle mieszkaniowe domków jednorodzinnych 

– Zgórsko, w malowniczym paśmie górskim i w pobliżu miasta wojewódzkiego. Trwają 

także intensywne prace nad rewitalizacją Osiedla Nowiny, zgodnie z Lokalnym 

Programem Rewitalizacji Osiedla Sitkówka-Nowiny na lata 2009–2015. W pierwszej 

kolejności finansowana jest modernizacja kotłowni dla osiedla. 

Instrumenty bieżącego zarządzania w kwestii zasobów ludzkich i polityki 

informacyjnej to działania, które gmina realizuje wielotorowo. Stara się ona elastycznie 

reagować na potrzeby szkolnictwa, czego wyrazem jest otwarty w 2003 r. Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych. W kwestii przeciwdziałania bezrobociu powołano w 2008 r. 

Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach, które jest praktycznym odzwierciedleniem 

polityki proedukacyjnej i udzielania pomocy przy zdobywaniu nowych kwalifikacji czy 

przekwalifikowywaniu się. Centrum ma szeroką ofertę bezpłatnych kursów e-

learningowych odbywanych pod okiem doświadczonych trenerów. Zapewnia także kontakt 

z doradcami zawodowymi oraz pozwala na rozwój osobom niepełnosprawnym. W zakresie 

dokształcania samych urzędników prowadzone są szkolenia dla pracowników Urzędu 

Gminy z zakresu standardów obsługi klienta. Ponieważ przepływ informacji w urzędach 

zawsze można usprawnić, gmina podejmuje działania mające na celu wprowadzenie 

elektronicznego obiegu dokumentów. Dotychczas uruchomiono np. elektroniczną skrzynkę 

podawczą oraz elektroniczną komunikację z wójtem, do którego można zwrócić się 

bezpośrednio z zapytaniem, a na poruszone kwestie odpowiada on szybko i merytorycznie. 
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Gmina dba także bardzo o aktualność strony internetowej i kompletność informacji, 

szczególnie w zakresie publikacji sprawozdań. Z kolei działania promocyjne mające na 

celu komunikację z otoczeniem poza gminą są głównie realizowane poprzez istniejące 

organizacje społeczne i kulturalne, które aktywnie uczestniczą w konkursach, festiwalach i 

innych wydarzeniach kulturalnych w regionie świętokrzyskim i w sąsiednich regionach. 

Ważnym aspektem promocji gminy jest infrastruktura sportowo-rekreacyjna, która ściąga 

na ten teren mieszkańców Kielecczyzny. Public relations i relacje z mediami są dość 

dobre. Regularnie ukazują się artykuły, które dotyczą różnych aspektów funkcjonowania 

gminy. Często są to teksty dotyczące wizerunku tego terenu jako atrakcyjnego 

turystycznie. Ze względu na planowany rozwój turystyki na tym obszarze jest to bardzo 

rozsądne działanie, z pewnością bardziej skuteczne niż reklama tradycyjna. 

Monitoring i kontrola poszczególnych instrumentów zarządzania rozwojem 

lokalnym w gminie Sitkówka-Nowiny zostały przekazane w ręce operacyjnych zespołów 

międzywydziałowych w Urzędzie Gminy. Każdemu z zespołów zostały przypisane 

konkretne zadania. Częściową kontrolę nad rozwojem lokalnym sprawuje także Wydział 

Kontroli i Nadzoru Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, który skupia 

się zwłaszcza na kwestiach finansowych. Wynikiem działań monitoringu i kontroli są 

korekty na etapie realizacji danych zadań czy też ponowne tworzenie instrumentów 

planistycznych ze względu na dezaktualizację dokumentu pod kątem merytorycznym, np. z 

uwagi na konieczność dostosowania go do nadrzędnych dokumentów na poziomie 

regionalnym, krajowym czy też unijnym. Praktycznym przykładem działań kontrolnych w 

gminie są trwające obecnie prace nad aktualizacją Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Efekty działań Gminy Sitkówka-Nowiny są 

najlepiej widoczne w liczbach. Gmina w latach 2002–2008 odnotowywała systematyczny 

wzrost budżetu – o ok. 2 mln zł rocznie. W 2008 r. osiągnęła dochód powyżej 33 mln zł, z 

czego ponad 24 mln zł stanowiły dochody własne gminy (prawie 73%). Wydatki z budżetu 

gminy w analogicznym okresie kształtowały się bardzo różnie, zależnie od wielkości 

inwestycji, w skrajnym przypadku (w roku 2005) przewyższyły dochody o 3 mln zł. W 

samym roku 2008 wydatki wyniosły 29,5 mln zł, a gmina odnotowała zysk. 

Przedsiębiorczość gminy jest także widoczna w wielkości subwencji i dotacji celowych, 

jakie uzyskała np. w 2008 r. Łącznie było to prawie 9 mln, co stanowiło ponad 27% 

dochodów gminy ogółem. Na  strukturę dochodów własnych gminy wpływają przede 

wszystkim:  podatek od nieruchomości (57,08%), podatek dochodowy od osób fizycznych 
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(12,05%), podatek dochodowy od osób prawnych (8,76%) oraz opłata eksploatacyjna 

(8,01%). Widać więc, jak ważny dla gminy jest przemysł. 

Przedsiębiorczość gminy można też określić, przeliczając jej dochód na 

mieszkańca. Biorąc pod uwagę ten wskaźnik, przedsiębiorczość analizowanej gminy 

należy ocenić bardzo wysoko. W 2008 r. w Sitkówce-Nowiny na jednego mieszkańca 

przypadało 4688,58 zł z budżetu gminy, a jeśli uwzględni się tylko dochody własne gminy, 

to na jednego mieszkańca Sitkówka-Nowiny wygenerowała dochód własny rzędu 3411,80 

zł. Mierniki te w latach 2002–2008 wahały się, ale zawsze kształtowały się na wysokim 

poziomie. Jeśli porówna sie dochód budżetu gminy przypadający na mieszkańca (4688,58 

zł) z dochodami najbogatszych gmin w Polsce, należy stwierdzić, że do ścisłej czołówki 

sporo jej jeszcze brakuje. Kolejno najbogatsze gminy to: Kleszczów – 31 659,07 zł/os., 

Rewal – 10 729,05 zł/os., Stepnica – 7059,34 zł/os., Suchy Las – 6387,71 zł/os. Jednak te 

same wskaźniki odniesione do Polski i regionu świętokrzyskiego dają zupełnie odmienny 

efekt. Przeciętnie w Polsce dochód gminy na mieszkańca wynosi 2453 zł, a w 

województwie świętokrzyskim jest on jeszcze niższy i równa się 2277 zł. Na tym tle widać 

przedsiębiorczość gminy, gdyż same dochody własne w przeliczeniu na mieszkańca są 

wyższe od średniej krajowej. 

Dla przedsiębiorczości gminnej i gospodarki lokalnej ogromne znaczenie ma tzw. 

biały przemysł, a szczególnie dwa zakłady – Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. i ZPW 

Trzuskawica S.A. Należy zatem zadać pytanie, czy to te dwie firmy determinują sukcesy i 

dochody gminy, czy też przedsiębiorczość lokalna jest stymulowana przez władze 

samorządowe? Zdecydowanie oba zakłady generują największe wpływy do budżetu, które 

widoczne są bezpośrednio w podatku od nieruchomości, podatku dochodowym od osób 

prawnych, opłacie eksploatacyjnej oraz pośrednio w podatku od osób fizycznych. 

Przedsiębiorstwa te w 2008 r. wpłaciły ok. 78% podatku od nieruchomości oraz ok. 50% 

opłaty eksploatacyjnej. Nie jest możliwe określenie dokładnego udziału w podatku 

dochodowym od osób prawnych, gdyż gmina otrzymuje kwotę łączną dla wszystkich 

podmiotów bezpośrednio z budżetu państwa. Oba zakłady zatrudniają łącznie ok. 400 

pracowników, którzy są mieszkańcami gminy. Stanowi to ok. 14% wszystkich 

zatrudnionych w Sitkówce-Nowiny, trudne jest jednak precyzyjne określenie ich udziału w 

budżecie gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioski płynące z 

powyższych faktów ukazują, że gmina nie jest silnie zależna od Dyckerhoff Polska Sp. z 

o.o. i ZPW Trzuskawica S.A., choć relacja ta jest istotna. Mając tę świadomość, gmina 

wyraźnie dąży do uniezależnienia poprzez rozwój także innych sektorów gospodarki oraz 
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firm małej i średniej wielkości, a także poprawę jakości życia mieszkańców. Tak wysoka 

świadomość uwarunkowań z pewnością podkreśla przedsiębiorczą naturę tej gminy. 

Władze gminne, chcąc zabezpieczyć przyszłość mieszkańców, w aktualnej strategii 

rozwoju zdefiniowały cele, które nie są związane z przemysłem cementowo-wapiennym. 

Samorząd chce, aby gmina wróciła do dawnej świetności i stała się ośrodkiem 

turystycznym. Ze względu na poczynione duże wysiłki w celu poprawy katastrofalnego 

stanu, w jakim tereny te były niespełna 20 lat temu, dążenie to może być niebawem 

zrealizowane. Obecnie jest to jednak sfera planów, które konsekwentnie realizuje się na 

etapie poszczególnych zadań. Dla osiągnięcia tego efektu należy rozbudować przede 

wszystkim bazę noclegową, gastronomiczną i towarzyszącą oraz rozszerzyć działania 

promocyjne. Z pewnością równocześnie wzrośnie także zatrudnienie w tym sektorze, 

ponieważ obecnie jest ono marginalne. Inwestycje w rozwój infrastruktury komunalnej 

oraz sportowo-rekreacyjnej, które planowane są niezależnie, również pozytywnie wpłyną 

na funkcjonowanie branży turystycznej. 

Gmina Sitkówka-Nowiny od lat tworzy klimat sprzyjający inwestowaniu i lokalnej 

społeczności. Władze prowadzą politykę długoterminową, której pozytywne skutki będą 

odczuwane przez kolejne pokolenia. Gmina potrafi działać wielotorowo – prężnie działa 

przemysł, a równocześnie rozwijane są projekty związane z ochroną środowiska, edukacją 

i innowacyjnością. Gmina staje do udziału w wielu konkursach, w których zawsze zostaje 

pozytywnie oceniona. Władze gminne skutecznie pozyskują także środki unijne i 

państwowe na konto samorządu, a czasem wspomagają projekty realizowane przez inne 

podmioty, co często bez udziału Sitkówki-Nowiny nie mogłoby mieć miejsca (np. 

podejmowane wspólnie z powiatem inicjatywy na poczet przebudowy dróg). Sitkówka-

Nowiny zdecydowanie spełnia kryteria gminy przedsiębiorczej, która za cel nadrzędny 

stawia sobie dobro mieszkańców, zwłaszcza biorąc pod uwagę niesprzyjające warunki 

najbliższego otoczenia. Z jej przykładu powinny czerpać inne polskie jednostki samorządu 

terytorialnego. 
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