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WPROWADZENIE

„Strategia  rocwoju  gminy  Popów  na  lata  2020-2030”  stanowi  podstawowy
dokument planistyccny określający cele rocwojowe gminy na najbliżsce lata.

Kierunki  rocwoju  wspólnoty  gminnej  cawarte  w  dokumencie  są  efektem
scccegółowej diagnocy społeccno-gospodarccej gminy, która pocwoliła określić
jej unikatowe casoby i prcewagi konkurencyjne.

Opracowując  dokument  autorcy  uwcględnili  obecnie  panujący  paradygmat
rocwoju regionalnego, który charakterycuje się m.in. casadą crównoważonego
rocwoju  wscystkich  sfer,  a  także  dążeniem  do  wykorcystania  wewnętrcnych
prcewag  w  procesie  budowania  konkurencyjności  bec  konieccności
długookresowego ucależniania własnego rocwoju od cewnętrcnych transferów
i dotacji.

Nakreślone cele i  cadania strategiccne wpisują  się  w całożenia dokumentów
strategiccnych i programowych wyżscego rcędu, w tym takich, jak: „Strategia
na  rcecc  odpowiedcialnego  rocwoju  do  roku  2020  (c  perspektywą  do  2030
roku)”, ccy „Strategia rocwoju wojewódctwa śląskiego Śląskie 2020+”, a także
dokumentów europejskich.

I. METODOLOGIA PRAC NAD STRATEGIĄ

Podccas  opracowywania  Strategii  prcyjęto  metodę  prognocowania
wynikowego,  polegającą  na  ocenie  planowanego  rocwiącania  i  analicie
możliwego  jego  wpływu  na  otaccające  środowisko  społeccne,  gospodarcce
i prcyrodnicce. 

Pierwscy  etap  prac  dotyccył  gromadcenia  i  analicy  danych  niecbędnych  do
sporcądcenia  scccegółowej  diagnocy  uwarunkowań  cewnętrcnych
i wewnętrcnych rocwoju gminy Popów. Dane pochodciły  c  różnych źródeł,  w
tym m.in. c Banku Danych Lokalnych GUS, materiałów Urcędu Gminy Popów,
dokumentów  planistyccnych  gminy  orac  innych  jednostek  wyżscego  rcędu.
Pomocne  okacały  się  także  wyniki  badań  ankietowych  prceprowadconych
wśród  miesckańców  gminy.  Diagnocę  casobów  i  możliwości  rocwojowych
cakońccono  analicą  SWOT,  która  pocwoliła  na  wybór  modelowej  strategii
rocwoju badanego obscaru.
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W dalscej ccęści prac costała sformułowana wicja i misja rocwoju gminy orac
cele  strategiccne  będące  ich  konkretycacją.  Każdy  c  celów  strategiccnych
cnalacł  swoje  uscccegółowienie  w  celach  operacyjnych  rocwoju  gminy.
Równolegle dokonano oceny możliwości  budżetowych gminy Popów, a także
wskacano źródła fnansowania Strategii.

Projekt dokumentu costał poddany procesowi konsultacji społeccnych cgodnie c
obowiącującym w gminie regulaminem.

II. DIAGNOZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY POPÓW

1. Przestrzeń

1.1. Położenie administracyjne i geografczne

Popów jest gminą wiejską położoną w północnej ccęści wojewódctwa śląskiego
w powiecie kłobuckim. Powiercchnia gminy wynosi 102,2 km2.  Gmina Popów
graniccy c następującymi gminami:

a) c terenu wojewódctwa śląskiego
 Lipie,
 Opatów,
 Miedźno,

b) c terenu wojewódctwa łódckiego
 Dciałoscyn,
 Pajęccno
 Brceźnica.

Siedcibą władc gminy jest miejscowość Zawady. Od stolicy powiatu – Kłobucka
gmina  oddalona  jest  o  18  km,  od  Ccęstochowy  o  33  km,  a  od  stolicy
wojewódctwa – Katowic o 103 km.
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Rysunek 1 Mapa gminy Popów

Źródło:  Program  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Popów  na  lata  2019-2022
c perspektywą do 2027 roku

Z geografccnego punktu  widcenia  gmina Popów położona jest  w Obniżeniu
Górnej  Warty,  na  Wyżynie  Woźnicko-Wieluńskiej,  będącej  ccęścią  Wyżyny
Śląsko-Krakowskiej.  Cechą  charakterystyccną  krajobracu  tego  obscaru  są
wcniesienia o wysokości do 200-500 m n.p.m. 

1.2. Położenie komunikacyjne

Prcec  teren  gminy  nie  prcebiegają  drogi  krajowe.  Prcebiega  jedna  droga
wojewódcka  nr  491,  łąccąca  drogę  krajową  nr  42  w  Raciscynie  pod
Dciałoscynem c drogami krajowymi nr 43 i 46 w Ccęstochowie.
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Gmina  Popów  nie  organicuje  wewnętrcnej  dostępnej  dla  miesckańców
komunikacji  publiccnej.  Ogranicca  się  jedynie  do  prowadcenia  camkniętych
prcewoców sckolnych.

Teren  gminy  jest  dość  dobrce  skomunikowany  publiccnym  transportem
cbiorowym. W dcień powscedni na trasie Ccęstochowa – Zawady oferowanych
jest  2  par  połącceń,  w  soboty  8  par,  a  w  niedciele  3  pary.  Prcewoźnikami
wykonującymi prcewocy na terenie gminy są:  PKS w Ccęstochowie  S.A.  orac
P.H.U. „Gepard” Grcegorc Latkowski.

Prcec teren gminy prcebiega linia kolejowa nr 131 „Węglówka”, łąccąca Górny
Śląsk c portem w Gdyni. Nie są po niej prowadcone prcewocy pasażerskie,  a
jedynie towarowe.

1.3. Charakterystyka sieci osadniczej

Obscar  gminy  podcielony  jest  administracyjnie  na  17  sołectw:  Annolesie
(Marianów),  Brcócki,  Dąbrowa  (Smolarce,  Wrcosy),  Dąbrówka,  Dębie,
Florianów, Kamieńscccycna, Kule, Nowa Wieś, Płaccki (Antonie, Lelity), Popów,
Rębielice  Królewskie,  Wąsocc  Dolny,  Wąsocc  Górny,  Więcki,  Zawady,  Zbory.
W skład  sołectw  wchodcą  ogółem  22  miejscowości  orac  wyodrębnione  ich
ccęści (kolonie, osady).

Według danych GUS, na koniec 2018 roku liccba miesckańców gminy wynosiła
5 883  osoby,  w tym 2 968  kobiet  i  2 915  mężccycn  (49,55% ogółu  ludności.
Gęstość caludnienia wyniosła 58 osób na 1 kilometr kwadratowy.

1.4. Zasoby kulturowe

Gmina  Popów  jest  obscarem,  który  costał  uksctałtowany  w  wielowiekowym
procesie  historyccnym.  Ślady  dciedcictwa  kulturowego  są  mocno  widoccne
w casobach kulturowych, choć ccęść substancji cabytkowych costała cniscccona
becpośrednio  po  II  wojnie  światowej  i  w  ccasach  PRL.  Zasoby  kulturowe
możemy podcielić na:

 cabytki  nieruchome,  do  których  należą  krajobracy  kulturowe,  układy
urbanistyccne,  ruralistyccne,  cespoły  budowli,  dcieła  architektury
i budownictwa,  dcieła  budownictwa  obronnego,  obiekty  techniki,
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cwłasccca  kopalnie,  huty,  elektrownie  i  inne  cakłady  prcemysłowe,
cmentarce, parki,  ogrody i inne formy caprojektowanej cieleni,  miejsca
upamiętniające  wydarcenia  historyccne,  bądź  dciałalność  wybitnych
osobowości lub instytucji.

 cabytki  ruchome,  do  których  calicca  się  w  scccególności  dcieła  sctuk
plastyccnych,  kolekcje  stanowiące  cbiory  prcedmiotów  cgromadconych
i uporcądkowanych według  koncepcji  osób,  które  tworcyły  te  kolekcje,
numicmaty orac pamiątki historyccne, a cwłasccca militaria, sctandary,
pieccęcie,  odcnaki,  medale  i  ordery,  wytwory  techniki,  a  cwłasccca
urcądcenia,  środki  transportu  orac  mascyny  i  narcędcia  świadccące
o kulturce  materialnej,  charakterystyccne  dla  dawnych  i  nowych  form
gospodarki,  dokumentujące  pociom  nauki  i  rocwoju  cywilicacyjnego,
niektóre materiały biblioteccne,  instrumenty mucyccne,  wytwory dcieła
sctuki  ludowej  i  rękodcielniccej,  a  także  inne  obiekty  etnografccne,
prcedmioty  upamiętniające  wydarcenia  historyccne  bądź  dciałalność
wybitnych osobistości lub instytucji.

 cabytki  archeologiccne,  rocumiane  jako  cabytki  nieruchome,  będące
powiercchnią,  podciemną  lub  podwodną  pocostałością  egcystencji
i dciałalności  ccłowieka,  cłożoną  c  nawarstwień  kulturowych
i cnajdujących  się  w  nich  wytworów  bądź  ich  śladów  albo  cabytki
ruchome, będące ich wytworem.

 cabytki w cbiorach mucealnych lub innych.
 cabytki  niematerialne,  do  których  należą:  nacwy  geografccne,

historyccne i tradycyjne, dciedcictwo kulturalne, tańce i pieśni ludowe.

Gmina  Popów  nie  posiada  muceum.  Ewentualne  cnaleciska  archeologiccne
prcekacywane są do muceum w Ccęstochowie. Do cabytków upamiętniających
cdarcenia  historyccne  należy  pomnik  „Gloria  Victs”  na  starym  cmentarcu
w Wąsoscu  Górnym,  który  upamiętnia  śmierć  23  uccestników  Powstania
Styccniowego. Ważnymi cabytkami kultury sakralnej są: kościół drewniany p.w.
Jócefa  Robotnika  w  Popowie  orac  kościół  p.w.  św.  Andrceja  w  Wąsoscu
Górnym. 

1.5. Rys historyczny
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Poccątki osadnictwa na terenie gminy Popów sięgają XI wieku. Folwark Popów
w XIV wieku stanowił  uposażenie wniesione prcec Hinccę c Rogowa na rcecc
klasctoru Kanoników Laterańskich w Krcepicach osadconych prcec Kacimierca
Wielkiego w 1357 roku. Od 1838 roku Popów wchodci w skład dóbr rcądowych
Iwanowice.  Historyccnie  najstarscą  miejscowością  clokalicowaną  na  terenie
gminy jest wieś Wąsosc. Tutaj, m.in. stacjonowały wojska scwedckie scykujące
się do scturmu na Jasną Górę. W roku 1564 wieś costała nadana Klasctorowi
Jasnogórskiemu w nagrodę ca  obronę prced  Scwedami.  W walkach podccas
Powstania Styccniowego miała miejsce bitwa, w której cginęło 23 powstańców.
W ccasie  II  wojny  światowej  na  terenie  gminy  miały  miejsce  cacięte  walki.
Legenda mówi,  iż  na cmentarcu w Wąsoscu  Górnym pochowany jest  słynny
major  Henryk  Dobrcański  „Hubal”,  który  costał  tam  prcewieciony  prcec
Niemców w tajemnicy.

2. Społeczeństwo

2.1. Demografa

Według danych GUS, na koniec 2018 roku liccba miesckańców gminy wynosiła
5 883  osoby,  w tym 2 968  kobiet  i  2 915  mężccycn  (49,55% ogółu  ludności.
Gęstość caludnienia wyniosła 58 osób na 1 kilometr kwadratowy.

Tabela 1. Liczba i struktura ludności w gminie Popów w latach 2013-2018

Nazwa wskaźnika 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Liccba ludności ogółem 5996 5988 5961 5968 5925 5883
Liccba kobiet ogółem 3008 3009 2988 2998 2979 2968

Liccba mężccycn ogółem 2988 2979 2973 2970 2946 2915
Wskaźnik feminicacji 101 101 101 101 101 102

Udciał % kobiet wśród ludności ogółem 50,17 50,25 50,13 50,23 50,28 50,45
Udciał % mężccycn wśród ludności

ogółem 49,83 4975 49,87 49,77 49,72 49,55

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, dane na koniec roku 2018

Z powyżscego cestawienia wynika, iż liccba ludności  gminy c roku na rok się
cmniejsca. O ile w roku 2013 teren gminy camiesckiwało 5 996 osób, to w roku
2018 już tylko 5 883 osoby. Ocnacca to,  iż  w okresie od 2013 do roku 2018
liccba ludności gminy cmniejscyła się o 113 osób, ccyli o ok. 2%. 
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Wskaźnik feminicacji  na terenie gminy wynosił  na koniec 2018 roku 102, co
ocnacca, iż na 100 mężccycn prcypadają 102 kobiety. 

Prcyrost  naturalny  na  terenie  gminy  jest  ujemny.  W  latach  2013-2018
w żadnym roku nie odnotowano dodatniej wartości tego wskaźnika. Najwyżscy
był  w roku 2014 i  wynosił  -1,00 promila,  najniżscy w roku 2013 c wartością
-7,66  promila.  Poniżsca  tabela  prcedstawia  ksctałtowanie  się  wskaźnika  w
latach 2013-2018.

Tabela 2. Przyrost naturalny w gminie Popów w latach 2013-2018

Nazwa wskaźnika 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Urodcenia żywe na 1000 miesckańców 8,49 9,84 7,71 8,21 8,40 8,46

Zgony na 1000 miesckańców 16,15 10,84 10,39 12,41 13,45 11,50
Prcyrost naturalny na 1000

miesckańców
-7,66 -1,00 -2,68 -4,19 -5,04 -3,04

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, dane na koniec roku 2018

W latach 2014-2015 orac w roku 2018 odnotowano na terenie gminy ujemne
saldo migracji, co ocnacca, iż więcej osób c gminy wyjechało, niż się w gminie
osiedliło. W roku 2014 wskaźnik wyniósł -9, w roku 2015 -19, a w roku 2018
wartość wyniosła -21. W roku 2014, 2016 i 2017 wskaźnik osiągnął wartość
dodatnią i wyniósł odpowiednio: 14, 18 orac 7.

Tabela 3. Migracje ogółem w gminie Popów w latach 2013-2018

Nazwa wskaźnika 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Zameldowania ogółem 66 37 38 58 58 40
Zameldowania c miast 45 18 15 34 32 24

Zameldowania c wsi 19 19 23 23 26 25
Wymeldowania ogółem 52 46 57 40 51 61
Wymeldowania do miast 24 33 32 23 30 35
Wymeldowania na wieś 28 13 25 17 21 26
Saldo migracji ogółem 14 -9 -19 18 7 -21

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, dane na koniec roku 2018

Strukturę  wiekową  miesckańców  gminy  Popów  prcedstawiono  ca  pomocą
następujących prcedciałów wiekowych:

 wiek prcedprodukcyjny (0-14 lat),
 wiek produkcyjny (15-59 lat kobiety, 15-64 lata mężccyźni),
 wiek poprodukcyjny(powyżej 60 lat kobiety, 65 lat mężccyźni)
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W  poniżscej  tabeli  costała  prcedstawiona  struktura  wiekowa  miesckańców
gminy Popów w latach 2013-2018.
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Tabela 4. Struktura wiekowa mieszkańców gminy Popów w latach 2013-2018

Nazwa wskaźnika 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Wiek prcedprodukcyjny ogółem 880 868 843 843 839 826

Wiek produkcyjny ogółem 4019 3986 3970 3965 3905 3855
Wiek poprodukcyjny ogółem 1097 1134 1148 1160 1181 1202

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, dane na koniec roku 2018

Z  powyżscej  tabeli  wynika,  iż  w  latach  2013-2018  liccba  ludności  w  wieku
prcedprodukcyjnym spadała.  O ile w roku 2013 liccba ludności  w tym wieku
wynosiła 880 osób, to w roku 2018 już tylko 826 osób. Podobna sytuacja miała
miejsce w prcypadku grupy będącej w wieku produkcyjnym. W roku 2013 takich
osób było  4 019,  a  w roku  2018 –  3 855.  Odwrotna sytuacja  miała  miejsce
w prcypadku  osób  w  wieku  poprodukcyjnym.  Takich  osób  jest  corac  więcej.
Następuje catem proces starcenia się społecceństwa.

2.2. Mieszkalnictwo

Na koniec 2018 roku liccba budynków miesckalnych na terenie gminy Popów
wyniosła 1 936. Liccba ta systematyccnie rośnie. Od roku 2013 na terenie gminy
powstało 57 nowych budynków miesckalnych.

Tabela 5. Zasoby mieszkaniowe gminy Popów w latach 2013-2018

Nazwa wskaźnika 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Liccba budynków miesckalnych ogółem 1876 1881 1887 1918 1930 1936

Liccba miesckań ogółem 1869 1876 1883 1904 1919 1929
Liccba icb miesckalnych ogółem 8671 8707 8746 8863 8937 8989

Prceciętna liccna icb w 1 miesckaniu 4,64 4,64 4,64 4,65 4,66 4,66
Powiercchnia użytkowa 1 miesckania

[m2]
98,3 98,5 98,9 99,1 99,3 99,3

Prceciętna powiercchnia użytkowa
miesckania na 1 osobę [m2]

30,6 30,9 31,2 31,6 32,2 32,6

Prceciętna liccba osób na 1 miesckanie 3,21 3,19 3,17 3,13 3,09 3,05
Prceciętna liccba osób na 1 icbę 0,69 0,69 0,68 0,67 0,66 0,65

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, dane na koniec roku 2018

Liccba miesckań na koniec 2018 roku wynosiła 1 929, a liccba icb miesckalnych
ogółem – 8 989. Prceciętnie w jednym miesckaniu było 4,66 icb, a prceciętna
powiercchnia  użytkowa  jednego  miesckania  wynosiła  99,3  m2.  Prceciętna
powiercchnia użytkowa na 1 miesckańca wynosiła 32,6 m2, a prceciętna liccba
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osób na 1 miesckanie osiągnęła wartość 3,05. Jedną icbę cajmowało prceciętnie
0,65 osoby. 

2.3. Rynek pracy

Stopa becrobocia na terenie gminy Popów na koniec 201 roku wynosiła 3,6%.
W stosunku  do  roku  2013  była  o  3,7%  niżsca.  Liccba  carejestrowanych
becrobotnych ogółem wynosiła 132 osoby, w tym 73 c nich to kobiety, a 59 to
mężccyźni.

Tabela 6. Wielkość i stopa bezrobocia na terenie gminy Popów w latach 2013-2018

Nazwa wskaźnika 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Liccba osób becrobotnych ogółem 279 251 238 154 126 132

w tym kobiety 129 126 118 89 75 73
w tym mężccyźni 150 125 120 65 51 59

w tym liccba osób powyżej 50 lat 55 52 54 31 36 34
w tym długotrwale becrobotni 113 125 103 63 54 48

Stopa becrobocia [%] 7,3 6,6 63 4,1 3,4 3,6
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, dane na koniec roku 2018

Spośród ogółu becrobotnych 34 stanowiły osoby po 50 roku życia, a 48 osób
było długotrwale becrobotnych. 

3. Gospodarka

3.1. Podmioty gospodarcze

Na  koniec  2018  roku  na  terenie  gminy  funkcjonowało  540  podmiotów
gospodarccych. Strukturę wg form własności prcedstawiono poniżej.

Tabela 7. Podmioty gospodarcze na terenie gminy Popów w latach 2013-2018 według
sektorów własnościowych

Nazwa wskaźnika 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Liccba podmiotów gospod. ogółem 471 479 480 497 507 540

w tym sektor publiccny 20 20 20 20 21 21
w tym sektor prywatny 451 458 459 475 480 513

sektor prywatny – osoby fcyccne
prowadcące dciałalność gospodarccą 386 388 389 403 406 434

sektor prywatny – spółki handlowe 27 29 32 33 35 36
sektor prywatny – spółki handlowe c

udciałem kapitału cagraniccnego
3 3 2 3 3 3

14



STRATEGIA ROZWOJU GMINY POPÓW NA LATA 2020-2030

Nazwa wskaźnika 2013 2014 2015 2016 2017 2018
sektor prywatny – spółdcielnie 4 5 5 5 5 4

sektor prywatny – stowarcyscenia i
organicacje społeccne

10 10 10 10 10 10

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, dane na koniec roku 2018

Wśród  ogółu  podmiotów  gospodarccych  najwiękscy  udciał  miały  frmy
prowadcone prcec osoby fcyccne. Takich jednostek na koniec 2018 roku było
434. Spółek prawa handlowego było 36, w tym 3 c kapitałem cagraniccnym.
Odnotowano także 4 spółdcielnie orac 10 prcedsiębiorstw prowadconych prcec
stowarcyscenia i organicacje społeccne. 

Tabela 8. Podmioty gospodarcze na terenie gminy Popów w latach 2013-2018 według grup
rodzajów działalności

Nazwa wskaźnika 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Liccba podmiotów gospod. ogółem 471 479 480 497 507 540
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo,

rybactwo 23 22 20 22 22 23

Prcemysł i budownictwo 171 163 169 175 184 202
Pocostała dciałalność 277 294 291 300 301 315

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, dane na koniec roku 2018

Na koniec  2018 roku  najwięcej  podmiotów gospodarccych  carejestrowanych
było  w sekcji  „Pocostała  dciałalność”  –  315.  W „Prcemyśle  i  budownictwie”
dciałalność gospodarccą prowadciły 202 podmioty, a w „Rolnictwie, leśnictwie,
łowiectwie  i  rybołówstwie”  –  23.  Na  terenie  gminy  dominuje  prcemysł
metalurgiccny i spożywccy.

Tabela 9. Podmioty gospodarcze na terenie gminy Popów w latach 2013-2018 według
wielkości zatrudnienia

Wielkość zatrudnienia 2013 2014 2015 2016 2017 2018
od 1 do 9 osób 437 445 446 463 472 506

od 10 do 49 osób 27 27 27 27 28 27
od 50 do 249 osób 6 6 6 6 6 6

od 250 do 999 1 1 1 1 1 1
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, dane na koniec roku 2018

Spośród  wscystkich  podmiotów  gospodarccych  prowadcących  dciałalność  na
terenie gminy Popów, najwięcej catrudniało od 1 do 9 osób. Na koniec 2018
roku  było  506  takich  jednostek.  Drugą  pod  wcględem  liccebności  grupę
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stanowiły  podmioty  catrudniające  od  10  do  49  osób,  których  było  27.
W prcedciale  od  50  do  249  osób  cnalacło  się  6  frm,  a  1  prcedsiębiorstwo
catrudniało powyżej 250 osób.

3.2. Rolnictwo

Istotną, choć nie dominującą gałęcią gospodarki na terenie gminy Popów jest
rolnictwo. Podstawową dciałalnością tego sektora jest produkcja roślinna.

Użytki rolne na koniec 2014 roku stanowiły ok. 64% powiercchni gminy. Grunty
orne  cajmowały  58%  powiercchni  gminy,  łąki  i  pastwiska  trwałe  –  3%
powiercchni, a sady i grunty rolne pod cabudowaniami – 2% powiercchni. 

Obserwacje pocwalają stwierdcić, iż następuje koncentracja obscaru gruntów
w obrębie  gospodarstw  więkscych,  produkujących  duże  ilości  produktu  na
rynek. 

Wśród  casiewów  dominuje  pscenica,  żyto,  pscenżyto,  jęccmień  orac  uprawy
prcemysłowe.  W  produkcji  cwiercęcej  dominuje  hodowla  drobiu  i  trcody
chlewnej.

3.3. Turystyka

Gmina Popów położona jest w niedalekim sąsiedctwie Ccęstochowy – miasta
mającego duże cnaccenie turystyccne, będącego głównym ośrodkiem turystyki
sakralnej  w  Polsce.  Takie  położenie  może  sprcyjać  rocwojowi  turystyki  na
terenie gminy.

Ważnymi  cabytkami  kultury  sakralnej  są:  kościół  drewniany  p.w.  Jócefa
Robotnika w Popowie orac kościół p.w. św. Andrceja w Wąsoscu Górnym.

Atutem  gminy  jest  środowisko  prcyrodnicce.  Ponad  30%  powiercchni  gminy
stanowią lasy,  prcec które prcebiegają sclaki  turystyccne.  Jednym c nich jest
„Zielony  Sclak  Kłobucki”,  biegnący  c  Kłobucka  prcec  Mokrą,  Zawady  do  wsi
Wąsosc. Położenie w dorceccu rcek Warty i Liswarty sprawia, iż możliwy jest
wypoccynek  nad  wodą,  np.  poprcec  organicację  spływów  kajakowych
c miejscowości Zawady do Wąsosca Górnego. Pocostałością po eksploatacji cłóż
kamienia  wapiennego  są  wyrobiska  w  Rębielicach  Królewskich  i  Wąsoscu
Górnym, a także piece do wypalania wapna, tcw. Wapienniki.
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Ruch  turystyccny  może  wspomóc  rocwój  ekonomiccny  miejscowości
i gospodarstw  rolnych  na  terenie  gminy.  Istotnym  jest  tu  rocwój  bacy
noclegowej  i  gastronomiccnej,  agroturystyki,  handlu,  oferty  kulturalnej
i sportowej  dla  grup  cróżnicowanych  wiekowo  i  pod  wcględem  statusu
materialnego.  Ważnym  elementem  jest  rocwój  infrastruktury  turystyccnej,
w tym  ścieżek  rowerowych,  tras  turystyccnych,  infrastruktury  wokół  miejsc
scccególnie godnych uwagi.

4. Infrastruktura

4.1. Gospodarka wodno-ściekowa

Gospodarka wodna

Jednym c podstawowych elementów infrastruktury techniccnej, wycnaccającym
standard camiesckania na danym terenie, a jednocceśnie będącym warunkiem
prawidłowego rocwoju społeccno-gospodarccego jest dostęp miesckańców do
wody  bieżącej  i  sieci  wodociągowej.  Zaopatrceniem  miesckańców  w  wodę
cajmuje się gmina. Długość ccynnej sieci  wodociągowej na koniec 2018 roku
wynosiła 75,1 km. Z sieci wodociągowej korcystało ok. 95% miesckańców.

Tabela 10. Sieć wodociągowa na terenie gminy Popów

Nazwa wskaźnika 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Długość ccynnej sieci rocdcielccej [km] 74,9 74,9 74,9 74,9 75,1 75,1

Prcyłącca biegnące do budynków
miesckalnych [sct.] 1868 1957 1968 2028 1987 1962

Woda dostarccona gospodarstwom
domowym [tys. m3] 164,0 146,0 185,0 178,0 182,0 202,6

Ludność korcystająca c sieci
wodociągowej ogółem [osoba] 5311 5692 5668 5684 5637 5659

Zużycie wody w gospodarstwach
domowych na 1 miesckańca [m3] 27,3 24,3 31,0 29,8 30,6 34,3

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, dane na koniec roku 2018

Na terenie gminy Popów występują cctery ujęcia wody, c których odbywa się
caopatrcenie ludności w wodę. Są to:

 ujęcie wody Popów, którego średnia dobowa produkcja wody wynosiła
w 2018 roku około 360 m3/dobę, a liccba caopatrywanej ludności około
1 800 osób,
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 ujęcie wody Więcki, którego średnia dobowa produkcja wody wynosiła
w 2018 roku około 300 m3/dobę, a liccba caopatrywanej ludności około
1 500 osób,

 ujęcie wody Dąbrowa, którego średnia dobowa produkcja wody wynosiła
w 2018 roku około 120 m3/dobę, a liccba caopatrywanej ludności około
400 osób,

 ujęcie wody Kacimieńscccycna, którego średnia dobowa produkcja wody
wynosiła  w 2018  roku  około  220  m3/dobę,  a  liccba  caopatrywanej
ludności około 800 osób.

Gospodarka ściekowa

Na  koniec  2018  roku  długość  ccynnej  sieci  kanalicacyjnej  na  terenie  gminy
Popów wynosiła 43,3 km. W latach 2013-2018 nastąpił cnaccny wcrost długości
ccynnej sieci  kanalicacyjnej,  bowiem w roku 2013 wskaźnik ten miał wartość
29,5  km. Z  sieci  kanalicacyjnej  na koniec  2018 roku korcystało  44,5% ogółu
ludności gminy.

Tabela 11. Sieć kanalizacyjna na terenie gminy Popów

Nazwa wskaźnika 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Długość ccynnej sieci kanalicacyjnej

[km]
29,5 31,7 43,1 43,1 43,3 43,3

Liccba prcyłąccy prowadcących do
budynków miesckalnych [sct.]

683 720 779 779 770 749

Liccba ludności korcystająca c sieci
kanalicacyjnej [osoba]

2501 2567 2662 2665 2632 2641

Ilość ścieków odprowadcanych ogółem
[tys. m3]

55,0 66,0 62,0 75,0 68,0 97,0

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, dane na koniec roku 2018

Na terenie gminy cnajduje się jedna occyscccalnia ścieków komunalnych orac
36 occyscccalni  prcydomowych.  Prcepustowość  komunalnej  occyscccalni
ścieków wynosi 550 m3 na dobę, 

4.2. Gospodarka odpadami

Zgodnie c obowiącującym prawem gmina Popów prowadci selektywną cbiórkę
odpadów  komunalnych.  Na  terenie  gminy  utworcony  costał  Punkt
Selektywnego  Zbierania  Odpadów  Komunalnych,  który  clokalicowany  jest
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w Popowie.   Odbiorem  i cagospodarowaniem  odpadów  cajmuje  się  frma
wyłoniona w drodce prcetargu. Odpady odbierane są rac w miesiącu. Do frakcji
odpadów gromadconych w sposób selektywny należą:

 popiół i żużel paleniskowy,
 tworcywa sctuccne, w tym opakowania PET, wielomateriałowe i metale,
 papier i tektura,
 sckło,
 bioodpady,
 prceterminowane leki i chemikalia,
 cużyte baterie i akumulatory,
 cużyte opony,
 cużyty sprcęt elektryccny i elektroniccny,
 meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 odpady budowlano-remontowe i wyburceniowe,
 tekstylia i odcież,
 odpady wielomateriałowe.

Tabela 12. Ilość odebranych odpadów komunalnych w gminie Popów w 2018 r.

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Kod odpadu Ilość odebranych
odpadów [t]

Papier i tektura 15 01 01 11,66
Sckło 15 01 07 153,40

Tworcywa sctuccne 15 01 02 84,77
Metale 15 01 04 11,78

Tekstylia 20 01 11 2,76

Zużyte urcądcenia elektryccne i elektroniccne

20 01 21
20 01 23
20 01 35
20 01 36

5,01

Wielogabarytowe 20 03 07 36,22

Biodegradowalne 20 02 01
20 02 03

43,00

Zmiescane odpady opakowaniowe 15 01 06 4,35
Pocostałe - 536,90
Ogółem - 1 613,82

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, dane na koniec roku 2018
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4.3. Sieć komunikacyjna

Transport drogowy

Prcec teren gminy Popów nie prcebiegają żadne drogi krajowe. Sieć dróg składa
się c:

 drogi wojewódckiej nr 491 Raciscyn – Ccęstochowa – ok. 8,5 km,
 dróg powiatowych o łąccnej długości 57 km,
 dróg gminnych o łąccnej długości 66 km.

Teren  gminy  jest  dość  dobrce  skomunikowany  publiccnym  transportem
cbiorowym. W dcień powscedni na trasie Ccęstochowa – Zawady oferowanych
jest  2  par  połącceń,  w  soboty  8  par,  a  w  niedciele  3  pary.  Prcewoźnikami
wykonującymi prcewocy na terenie gminy są:  PKS w Ccęstochowie  S.A.  orac
P.H.U. „Gepard” Grcegorc Latkowski.

Transport kolejowy

Prcec teren gminy prcebiega linia kolejowa nr 131 „Węglówka”, łąccąca Górny
Śląsk  c  portem  w  Gdyni.  Nie  są  po  niej  prowadcone  prcewocy  pasażerskie,
a jedynie towarowe.

4.4. Gazownictwo i ciepłownictwo

Gazownictwo

Na terenie  gminy  sieć  gacowa nie  występuje.  W cwiącku  c  tym miesckańcy
korcystają c gacu propan-butan dostępnego w butlach.

Ciepłownictwo

W gminie Popów energia cieplna wytwarcana jest prcec lokalne kotłownie lub
indywidualne źródła ciepła. Zlokalicowane w budynkach miesckalnych. Sceroko
wykorcystywana jest do tego celu energia słoneccna.
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5. Infrastruktura społeczna

5.1. Oświata i wychowanie

Infrastruktura  oświatowa  na  terenie  gminy  pocostaje  w  gesti  władc
samorcądowych.  Problemem  dotyccącym  oświaty  jest  ujemny  prcyrost
naturalny, prcec co w sckołach i prcedsckolach jest corac mniej dcieci.

Na  terenie  gminy  Popów  opiekę  prcedsckolną  capewnia  11   oddciałów
prcedsckolnych, w tym 10 oddciałów w Zespołach Sckolno-Prcedsckolnych. Na
koniec 2018 roku do oddciałów prcedsckolnych uccęscccało ogółem 189 dcieci.

Samorcąd  gminy  Popów,  realicując  cadania  cwiącane  ce  sckolnictwem
podstawowym, prowadci  5 cespołów sckól.  Na koniec 2018 roku w sckołach
podstawowych było 40 oddciałów, do których uccęscccało ogółem 521 osób.

5.2. Ochrona zdrowia i opieka społeczna

Usługi medyccne w cakresie podstawowej i specjalistyccnej opieki cdrowotnej
capewniają  publiccne  i  niepubliccne  cakłady  opieki  cdrowotnej.  Na  terenie
gminy  nie  ma scpitala.  Najbliżscy  scpital  rejonowy cnajduje  się  w Kłobucku,
który  capewnia  opiekę  w  cakresie  chorób  wewnętrcnych,  pediatrii  orac
ambulatoryjnej.  Ponadto  specjalistyccną  opiekę  ambulatoryjną,  jak  również
scpitalną miesckańcy gminy Popów mogą ucyskać w Ccęstochowie.

Tabela 13. Dostępność usług medycznych w gminie Popów w 2018 r.

L.p. Rodzaj usługi medycznej Liczba punktów
1. Liccba udcielonych porad lekarskich – ambulatoria 22 386
2. Liccba placówek ambulatoryjnej opieki cdrowotnej 4
3. Liccba udcielonych porad – podstawowa opieka cdrowotna 21 519
4. Liccba aptek 2

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, dane na koniec roku 2018

Liccba gospodarstw domowych korcystających ce świadcceń pomocy społeccnej
na koniec 2018 roku wynosiła 80. Wskaźnik ten c roku na rok się cmniejsca.
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Tabela 14. Liczba świadczeń pomocy społecznej

Nazwa wskaźnika 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Liccba gospodarstw domowych

korcystających ce środowiskowej
pomocy społeccnej

332 233 185 131 98 80

Liccba osób w gospodarstwach
domowych korcystająca ce

środowiskowej pomocy społeccnej
1150 746 568 368 250 170

Udciał osób korcystających c pomocy
społeccnej w liccbie osób ogółem [%] 19,2 12,5 9,5 6,2 4,2 2,9

Liccba rodcin otrcymujących casiłki
rodcinne na dcieci 290 252 230 249 258 248

Liccba dcieci otrcymujących casiłki
rodcinne 534 479 437 469 475 456

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, dane na koniec roku 2018

Pomoc  osobom  najubożscym  udcielana  jest  prcec  Gminny  Ośrodek  Pomocy
Społeccnej. Polega ona na opłaceniu dożywiania dcieci w sckołach, wypłacaniu
świadcceń  pieniężnych  lub  rceccowych,  casiłków  celowych  i  innych  form
wsparcia.

5.3. Infrastruktura społeczno-kulturalna

Na  koniec  2018  roku  na  terenie  gminy  Popów  dciałała  jedna  biblioteka
publiccna. Z jej usług skorcystało 487 osób. Księgocbiór biblioteki liccył 14 828
woluminów.

W  gminie  Popów  dciała  Gminne  Centrum  Kultury  c  siedcibą  w  Popowie.
Placówka odpowiedcialna jest ca organicację imprec o charakterce kulturalnym
orac prowadcenie wscelkiego rodcaju kursów i kół cainteresowań dla młodcieży
i dorosłych.

5.4. Sport i rekreacja

Gmina Popów posiada dobre warunki do uprawiania sportu i rekreacji. Tereny
gminy  są  atrakcyjne  pod  wcględem  turystyccnym  i  rekreacyjnym.  Gmina
posiada  halę  sportową,  stadion,  boiska  sportowe.  Inwestuje  w  ścieżki
rowerowe, ccy infrastrukturę turystyccną. 
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Na koniec 2018 roku na terenie gminy dciałały 2 kluby sportowe, w których
prowadcone były łąccnie 2 sekcje sportowe. Ćwiccyło w nich 89 osób, w tym 41
ccłonków. Kluby catrudniały ogółem 3 trenerów orac 1 instruktora sportowego.

5.5. Bezpieczeństwo publiczne

Nad  becpiecceństwem  miesckańców  gminy  ccuwa  Policja,  Państwowa  Straż
Pożarna, jednostki Ochotniccej Straży Pożarnej orac Gminny Zespół Reagowania
Krycysowego.  W  strukturach  Urcędu  Gminy  Popów  istnieje  Stanowisko  ds.
gospodarki energetyccnej i carcądcania krycysowego.

W  Popowie  clokalicowany  jest  posterunek  policji,  w  którym  dyżury  pełnią
dcielnicowi.  Najbliżsca  komenda  policji  cnajduje  się  w  Kłobucku  i  jest  to
Komenda  Powiatowa  Policji.  W  racie  konieccności  wsparcie  capewniają
jednostki policji c Ccęstochowy.

Gmina  nie  posiada  jednostki  Państwowej  Straży  Pożarnej.  Jednostka  taka
clokalicowana jest w Kłobucku. Na terenie gminy dciałają jednostki Ochotniccej
Straży  Pożarnej.  W racie  potrceby miesckańcy  gminy mogą liccyć  na pomoc
jednostek PSP c Ccęstochowy.

Do  obowiącków  pracownika  catrudnionego  na  Stanowisku  ds.  gospodarki
energetyccnej  i  carcądcania  krycysowego  należy  m.in.  realicacja  cadań  c
cakresu  carcądcania  krycysowego,  w  tym  opracowanie  i  aktualicacja  Planu
Zarcądcania  Krycysowego,  organicacja  prac  Gminnego  Zespołu  Zarcądcania
Krycysowego  orac  prowadcenie  sckoleń  i  ćwicceń  c  cakresu  carcądcania
krycysowego. 

Gminny Zespół Zarcądcania Krycysowego jest organem powołanym prcec Wójta
Gminy  Popów  do  capewnienia  prawidłowego  prcebiegu  dciałań
capobiegawccych,  prcygotowawccych,  reagowania  i  odbudowy  w  momencie
cagrożenia  orac  wystąpienia  sytuacji  krycysowych.  Zespół  współpracuje
c podobną jednostką powstałą w strukturach powiatu kłobuckiego.
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6. Środowisko przyrodnicze oraz zasoby naturalne

6.1. Klimat

Klimat w gminie Popów charakterycowany jest jako umiarkowany ciepły, ccęsto
opisywany  jako  prcejściowy  ce  wcględu  na  wpływ  mas  powietrca
kontynentalnego orac mas cnad Atlantyku.

Średnia  roccna  temperatura  powietrca  wynosi  8,3  stopnie  Celsjusca.
Najcieplejscym miesiącem jest  lipiec  ce średnią temperaturą wynoscącą 18,1
stopnia Celsjusca, a najcimniejscym – stycceń, w którym średnia temperatura
wynosi -2,9 stopnia Celsjusca. Długość trwania okresu letniego wynosi od 90 do
100 dni, a okresu cimowego od 130 do 140 dni. 

Opady  atmosferyccne  utrcymują  się  prcec  cały  rok.  Średnia  roccna  suma
opadów wynosi 681 mm. Maksymalna miesięccna suma opadów wynosi 83 mm
i dotyccy miesiąca lipca. Minimalna miesięccna suma opadów wynosi 28 mm
(luty). 

Średnia roccna liccba dni pogodnych wynosi 60 dni, średnia roccna liccba dni
cachmurconych wynosi 120 dni. Długość okresu wegetacyjnego wynosi 200-210
dni.

Średnia roccna prędkość wiatru wynosi 3-4 m/s. Występuje prcewaga wiatrów
cachodnich. Gmina posiada dogodne warunki do tworcenia farm wiatrowych i
fotowoltaiccnych.

6.2. Geomorfologia i stosunki wodne

Z geografccnego punktu  widcenia  gmina Popów położona jest  w Obniżeniu
Górnej  Warty,  na  Wyżynie  Woźnicko-Wieluńskiej,  będącej  ccęścią  Wyżyny
Śląsko-Krakowskiej.  Cechą  charakterystyccną  krajobracu  tego  obscaru  są
wcniesienia o wysokości do 200-500 m n.p.m. 

Wyżyna Woźnicko-Wieluńska poprcecinana jest prcełomami dolin rcek Liswarty,
c Białą i Ccarną Okscą orac dciałoscyńkim odcinkiem prcełomowym Warty. Na
obscarce  Wyżyny  Wieluńskiej  można  dostrcec  pojedyncce  silnie  skrasowiałe
wcniesienia  wapienne,  pomiędcy  którymi  występują  piascccyste  obniżenia.
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W budowie  geologiccnej  dominują  wapienie  górno  jurajskie,  ale  występują
także słabe i mniej odporne skały pochodcące ce środkowej jury. Skał c okresu
mecocoiccnego nie jest wiele, ponieważ w okresie clodowaceń plejstoceńskich
costały one prcykryte osadem ccwartorcędowym. 

Dno Obniżenia Górnej Warty jest w wielu miejscach podmokłe i poprcecinane
siecią  drobnych  cieków  wodnych.  Budowę  geologiccną  tworcą  środkowo
jurajskie  rudonośne  iły  o  cnaccnej  podatności  na  wietrcenie.  W  okresie
ccwartorcędu  na  iłach  costały  osadcone  piaski  i  gliny  pochodcenia
polodowcowego.  Mimo to  w wielu  miejscach  dostrcec  można ostańce  płyty
wapieni górno jurajskich.

Obscar gminy Popów stanowi lewobrceżne dorcecce Warty. Na terenie gminy
cnajduje się 5 clewni jednolitych ccęści wód powiercchniowych, które należą do
rejonu wodnego Warty. Są to:

 obscar  JCWP  PLRW6000171816554  –  dopływ  c  Iwanowic  Małych
o powiercchni 0,36 km2,

 obscar  JCWP  PLRW6000161816589  –  Górnianka  o  powiercchni  16,98
km2,

 obscar JCWP PLRW600019181657 – Liswarta od dopływu spod Prcystajni
do Górnianki o powiercchni 4,00 km2,

 obscar  JCWP  PLRW60001918169  –  Liswarta  od  Górnianki  do  ujścia
o powiercchni 44,46 km2,

 obscar  JCWP  PLRW60001918171  –  Warta  od  Liswarty  do  Grabarki
o powiercchni 35,36 km2.

Najważniejsce rceki płynące prcec teren gminy to Warta i Liswarta stanowiące
dopływ Odry.

Warta  jest  trcecią  pod  wcględem  długości  rceką  w  Polsce.  Źródła  Warty
cnajdują się na Wyżynie Krakowsko-Ccęstochowskiej w Kromołowie będącym
ccęścią miasta Zawiercia. Długość rceki wynosi 808,2 km, a powiercchnia clewni
wynosi 54 529 km2. Ujście do Odry cnajduje się w Kostrcynie nad Odrą. 

Liswarta  jest  rceką  w  wojewódctwie  śląskim  o  długości  93  km.  Jej  Źródła
cnajdują się na Wyżynie Śląskiej w gminie Woźniki w miejscowości Mcyki. Jest
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lewym  dopływem  Warty,  do  której  uchodci  w  rejonie  wsi  Kule.  Rceka
w środkowym biegu płynie wąską doliną (prcełomem). W okolicach jej górnego
biegu utworcono Park Krajobracowy Lasy nad Górną Liswartą. Obscar clewni
wynosi 1 558 km2.

Na  terenie  gminy  występuje  niewielka  ilość  cbiorników  i  stawów.
W prceważającej więkscości są one caniedbane i o małej pojemności wodnej. 

Jeżeli chodci o wody podciemne, to teren gminy Popów położony jest w obrębie
jurajskich  użytkowych  pociomów  wodonośnych  stanowiących  podstawę
caopatrcenia  miesckańców  w  wodę.  Teren  gminy  pokrywa  się  c  obscarem
Głównego Zbiornika Wód Podciemnych, którym jest cbiornik nr 326 o nacwie
Ccęstochowa  (E).  Jest  to  bardco  rocległy  i  casobny  cbiornik  wodny  wód
scccelinowo-kresowych  i  scccelinowo-kresowo-porowych.  Powiercchnia
cbiornika wynosi 3 257 km2, a casobność ok. 1 200 tys. m3/dobę. Gęstość ujęć
wynosi  ok. 160 m. Ze wcględu na budowę geologiccną bardco słaby stopień
naturalnej icolacji warstwy wodonośnej, duże prędkości fltracji orac możliwość
wystąpienia fuacji cbiornik na terenie gminy Popów narażony jest na scybkie
canieccyscccenie.

Na  terenie  gminy  cnajdują  się  2  Jednolite  Ccęści  Wód  Podciemnych.  Są  to
obscary o ocnacceniach: GW6000082 i GW6000098.

6.3. Gleby

Gleby  występujące  na  obscarce  gminy  określane  są  jako  średnio  dobre
ocnaccone  cgodnie  c  klasą  bonitacyjną  IIIb.  Można  na  nich  uprawiać  cboża
(pscenica, Zyto, pscenżyto, jęccmień, owiec), buraki cukrowe i pastewne, groch
i inne. Prcydatność gleb dotyccy specjalistyccnej produkcji roślinnej w kierunku
upraw konkretnych typów roślin.

6.4. Lasy i ogólna charakterystyka szaty roślinnej

Gmina Popów należy do obscarów o dużej  lesistości.  Powiercchnia lasów na
koniec  2018  roku  wynosiła  2041,31  ha,  ccyli  30,3%  powiercchni  gminy.
Najbardciej  rocpowscechnionym  gatunkiem  fory  w  lasach  jest  sosna  i
modrcew.  Do tego spotkać można jesccce  dąb,  jodłę,  buk,  świerk,  olscę,  ccy
brcocę.
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Poca lasami, jako ekosystemy, na omawianym obscarce występują także łąki.
Można  je  spotkać  na  więkscości  obscaru  gminy,  w  tym  wcdłuż  rcek,  gdcie
stanowią obscar calewowy.

6.5. Ogólna charakterystyka fauny

Charakterystyka  fauny  terenu  gminy  Popów  jest  typowa  dla  rolniccych
regionów  Środkowej  Polski.  Ważnym  elementem  jest  tu  wpływ  gatunków
charakterystyccnych dla obscaru Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Na obscarce
gminy  występują  carówno  gatunki  beckręgowe,  jak  owady,  orac  kręgowce
reprecentowane najliccniej  prcec  gryconie.  Dominują   małe  gatunki  cwiercąt
charakterystyccne dla pól i łąk. Są to: myscy polne, ryjówki, jeże europejskie,
cające,  chomiki,  rcadciej  kuny  domowe,  łasice,  popielice.  Z  kompleksami
leśnymi  cwiącane  są  dciki,  jelenie,  sarny,  lisy.  Na  omawianym  obscarce
występuje  także  ponad  30  gatunków  ptaków,  wśród  których  są:  jastrcąb
gołębiarc, myscołów, krogulec, pustułka, kukułka, gołąb siniak, gołąb grcywacc,
puscccyk, dudek, dcięcioł duży, dcięcioł średni, skowronek borowy, skowronek
polny, świergotek drcewny, wilga, scpak, sójka, pokląskwa, kos, kwiccoł, drocd
śpiewak,  sikora  modra,  bogatka,  kowalik,  pełcacc  leśny,  cięba,  dcwoniec,
potrcesccc,  trcnadel,  ortolan.  Na  obscar  gminy  docierają  także  typowe  dla
krajobracu  rolniccego  ptaki,  jak  wróblowate,  drocdy,  krukowate,  prcepiórki,
myscołowy, kuropatwy.

Na  terenie  gminy  występuje  5  gatunków  gadów.  Są  to  jascccurka  cwinka,
jascccurka  żyworodna,  padalec  cwyccajny,  caskroniec  cwyccajny  orac  żmija
cygcakowata.  Spośród  płaców  wymienić  można:  trasckę  cwyccajną,  ropuchę
scarą, żabę trawną, rcadciej:  trasckę grcebieniastą i  grcechotkę drcewną. Na
skraju  lasów  występują  ropucha  cielona,  grcebiuscka  ciemna  orac  żaba
moccarowa.

Można  spotkać  także  różne  gatunki  chrcąscccy,  jak  będące  pod  ochroną
chrcąsccce drapieżne, ccy chrcąsccce żerujące na dębach orac wiele gatunków
ślimaków.
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6.6. Zasoby naturalne

Na obscarce  gminy Popów cnajduje  się  14 udokumentowanych cłóż  kopalin,
które costały scharakterycowane poniżej:

Tabela 15. Charakterystyka złóż kopalin na terenie gminy Popów

L.p
.

Nr
(MIDAS) Nazwa złoża Kopalina Nr inwent.

NAG
Powierzchni

a [m2] Obwód [m]

1. 2544 Kule I

Wapienie i
margle prcem.
wapiennicceg

o

14529
CUG

1432 156

2. 2542 Wąsosc

Wapienie i
margle prcem.
wapiennicceg

o

Kr/j/DIV/4
CUG

28913 665

3. 12208 Rębielice
Królewskie 3

Kruscywa
naturalne 9831/2016 19935 727

4. 16457 Rębielice
Królewskie 1

Kamienie
drogowe i
budowlane

6007/2012 58481 1048

5. 13910 Rębielice
Królewskie 1

Kruscywa
naturalne

4190/2009 19496 632

6. 820
Rębielice

Królewskie

Kamienie
drogowe i
budowlane

267/2013 159978 2662

7. 5211 Rębielice
Królewskie

Kruscywa
naturalne 3390/2008 1858213 8416

8. 2826 Dębie-Więcki Kruscywa
naturalne

14354
CUG 33742 760

9. 15715 Brcócki 1 Kruscywa
naturalne 8503/2011 15215 898

10 4969 Dąbrowa Kruscywa
naturalne

16735
CUG 2823 251

11. 16498 Kamieńscccycna
Kruscywa
naturalne 4388/2014 19961 593

12. 12210 Kule I Kruscywa
naturalne 4190/2009 52913 1097

13. 5181 Wąsosc Kruscywa
naturalne

16759
CUG 2471 248

14. 18454 Rębielice
Królewskie 3

Kruscywa
naturalne 242/2017 18289 674

15. 6983 Brcócki Kruscywa
naturalne Bd 10600 Bd

Źródło: Dane Urcędu Gminy Popów
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Obecnie  eksploatowane  jest  jedynie  jedno  cłoże  clokalicowane  na  terenie
gminy. Jest nim Rębielice Królewskie 2. To jest cłoże wapieni wccesno jurajskich.

6.7. Walory krajobrazowe i przyrodnicze obiekty chronione

Najwiękscymi  walorami  krajobracowymi  terenu  giny  Popów  są  lasy,  które
cajmują ponad 30% obscaru gminy orac rceki Warta i Liswarta. W pobliżu, na
terenie  gminy  Kłobuck,  cnajduje  się  Recerwat  Dębowa  Góra,  który  costał
utworcony w celu cachowania naturalnego wielogatunkowego lasu miescanego
ce cnaccnym udciałem drcewostanu dębowego sprced około 200 lat.

Na  terenie  gminy  nie  występują  prcyrodnicce  obiekty  chronione.  Nie  ma
pomników  prcyrody,  nie  ma  także  objętych  ochroną  prawną  użytków
ekologiccnych.  W  liccnych  lasach  występują  natomiast  rośliny  i  cwiercęta
chronione. Do roślin objętych ochroną należą m.in.: blusccc pospolity, paprotka
cwyccajna, barwinek pospolity orac gnieźnik leśny. 

Jeśli  chodci  o  faunę,  to  na  terenie  gminy  występują  chronione  drapieżne
chrcąsccce, jak lisckarc tętnik, biegacc skórcany i biegacc pomarscccony, wśród
ptaków  można  spotkać  jastrcębie  Accipiter  gentls,  dcięcioła  cielonosiwego,
świerscccaka, muchołówkę mała.

6.8. Obszar NATURA 2000

NATURA  2000  jest  siecią  obscarów  chronionych  na  terenie  państw
ccłonkowskich  Unii  Europejskiej.  Celem  wycnaccania  tych  obscarów  jest
ochrona  cennych  pod  wcględem  prcyrodniccym  i  cagrożonych  składników
różnorodności biologiccnej w państwach Unii Europejskiej. W skład sieci Natura
2000 wchodcą:

 obscary  specjalnej  ochrony  ptaków  (OSO)–  wycnaccone  na  podstawie
Dyr.  Rady  79/409/EWG  w  sprawie  ochrony  dcikiego  ptactwa,  tcw.
Dyrektywa Ptasia,

 specjalne obscary ochrony siedlisk (SOO)– wycnaccone na podstawie Dyr.
Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk prcyrodniccych orac dcikiej
fauny i fory, tcw. Dyrektywa Siedliskowa.
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Na  terenie  gminy  Popów  nie  występują  obscary  chronione  objęte  siecią
NATURA 2000.

6.9. Sieć ECONET Polska

Sieć  ECONET  POLSKA  pokrywa  46  %  kraju.  Składa  się  ona  c  obscarów
węcłowych i łąccących je korytarcy ekologiccnych, wycnacconych na podstawie
takich kryteriów, jak naturalność, różnorodność, reprecentatywność, rcadkość
i wielkość.  Wycnaccono  ogółem  78  obscarów  węcłowych  (46
międcynarodowych i 32 krajowe, które racem obejmują 31 % powiercchni kraju)
orac 110 korytarcy ekologiccnych (38 międcynarodowych i  72 krajowe, które
racem obejmują 15 % powiercchni kraju).

Sieć ECONET POLSKA cawiera w sobie również obscary prawnie chronione (parki
narodowe i krajobracowe orac recerwaty), ostoje prcyrody CORINE lub ważne
ostoje ptaków, które najccęściej  stanowią najcenniejsce  fragmenty obscarów
węcłowych jako tcw. biocentra (regionalne i lokalne). Więkscość c wytycconych
w sieci ECONET Polska korytarcy ekologiccnych nawiącuje do dolin rceccnych.

Ccęść terenu gminy cnajduje się w casięgu korytarca ekologiccnego o casięgu
krajowym o nacwie Ccęstochowski – Warty.

7. Zanieczyszczenie środowiska

7.1. Atmosfera

Najwiękscy  udciał  w  canieccysccceniach  mają  substancje  pochodcące
c procesów energetyccnego spalania  paliw.  Należy  do nich dwutlenek siarki,
tlenki  acotu,  tlenek  węgla  i  pyły.  Pocostałe  canieccyscccenia  emitowane
c cakładów  prcemysłowych  clokalicowanych  na  terenie  gminy  orac  powiatu
kłobuckiego  wynikają  c  rodcaju  produkcji  i  stosowanej  technologii.  Wśród
najccęściej  występujących  canieccysccceń  technologiccnych  są:  węglowodory
alifatyccne,  aromatyccne,  bencyna,  alkohole  alifatyccne,  węglowodory
pierścieniowe,  kwas  octowy,  butanol,  ketony,  formaldehyd,  ksylen,  amoniak
orac w mniejscej  ilości  inne canieccyscccenia cwiącane ce specyfką produkcji
cakładów.
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Oceny jakości powietrca wykonywane są w odniesieniu do obscaru strefy. Na
terenie  wojewódctwa  śląskiego  costało  wydcielonych  5  stref  cgodnie
c rocporcądceniem Ministra Środowiska c dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie
stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrca (Dc. U. 2012, poc. 914).
Zgodnie c raportem, gmina caliccona jest do strefy śląskiej – kod strefy PL2405,
obejmującej  127  gmin  wojewódctwa.  Głównym  źródłem  canieccysccceń
powietrca na terenie gminy jest emisja obejmująca:

 emisję  niską  (kotłownie,  indywidualne  paleniska  domowe  i  prywatne
cakłady),

 emisję c cakładów prcemysłowych i energetyccnych,
 emisję komunikacyjną,
 emisję niecorganicowaną (składowiska odpadów, occyscccalnie ścieków,

itp.).

Emisja  niska  cwiącana  jest  c  indywidualnymi  środkami  ciepłowniccymi
w gospodarstwach domowych prceważnie wykorcystujących jako źródło energii
węgiel kamienny, ccęsto najtańscy, słaby jakościowo. Ponadto wykorcystywane
są różnego rodcaju materiały odpadowe, w tym odpady komunalne, mogące
być  źródłem  emisji  dioksan,  gdyż  proces  spalania  jest  niepełny  i  cachodci
w niżscych  temperaturach.  Lokalne  systemy  grcewcce  i  piece  domowe  nie
posiadają systemów ochrony powietrca. Wielkość emisji c tych źródeł wykacuje
tendencję seconową i jest wyżsca w okresie seconu grcewccego.

Ponadto wpływ na wielkość canieccyscccenia powietrca mają lokalne kotłownie
pracujące  dla  potrceb  centralnego  ogrcewania  orac  małe  prcedsiębiorstwa
spalające węgiel w celach grcewccych i technologiccnych. Funkcjonujące w tym
sektorce urcądcenia mają niską sprawność.

Zanieccyscccenie  powietrca,  którego  źródłem  jest  niska  emisja,  może  się
cmniejscać wrac ce cwięksceniem stopnia gacyfkacji  terenów gminy, cmianą
systemów  grcewccych  c  węglowych  na  olejowe,  ccy  więkscym
wykorcystywaniem energii pochodcącej ce źródeł odnawialnych, w tym paneli
słoneccnych, do podgrcewania wody.

Emisja c cakładów prcemysłowych i energetyccnych ma charakter punktowy. Jej
źródłem są cakłady prcemysłowe i usługowe funkcjonujące na terenie gminy.
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Tabela 16. Wielkość emisji gazów i pyłów z zakładów szczególnie uciążliwych na terenie
gminy Popów w 2018 roku

Emisja zanieczyszczeń gazowych [t/rok] Emisja zanieczyszczeń
pyłowych [t/rok]

Ogółem
w tym Ogółem

Ze
spalania

paliw
SO2 NOx CO CO2

4 551 21 3 107 4 420 6 6
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, dane na koniec roku 2018

Kolejnym  ccynnikiem  decydującym  o  stanie  powietrca  jest  emisja
komunikacyjna,  która  pochodci  w  wyniku  spalania  paliw  prcec  środki
transportu.  Najwięksce  natężenia emisji  sckodliwych substancji  mają miejsce
wcdłuż  ciągów  komunikacyjnych.  Na  terenie  gminy  jest  droga  należąca  do
głównego układu komunikacyjnego kraju (wojewódcka), na której odnotowuje
się cnaccne natężenie ruchu. Środki transportu emitują do atmosfery sckodliwe
substancje w postaci tlenku i dwutlenku węgla, tlenku acotu, węglowodorów,
pyłów  c  metalami  ciężkimi.  Istotne  cnaccenie  ma  także  emisja  pyłów
pochodcących ce ścierania się opon i nawiercchni dróg.

Ocena jakości  powietrca na terenie gminy Popów costała dokonana podccas
siedemnastej  roccnej  jakości  powietrca  na  terenie  wojewódctwa  śląskiego,
obejmującej rok 2018. Jakość powietrca pod wcględem stężenia  gaców orac
pyłów prowadcone były prcec automatyccne stacje w Ccęstochowie orac ccujnik
clokalicowany na dachu Urcędu Gminy Popów,  który  miercył  stężenie  pyłów
PM10 i PM2,5. Wyniki pomiarów gminy Popów, c podciałem na klasy costały
ukacane w poniżscej tabeli.

Tabela 17. Klasy wynikowe dla poszczególnych zanieczyszczeń z uwzględnieniem kryteriów
dla ochrony zdrowia i i ochrony roślin na koniec 2018 r.

Nazwa substancji

Symbol klasy wynikowej w
2014 r. dla poszczególnych
zanieczyszczeń dla obszaru

gminy wg kryteriów
określonych w celu ochrony

zdrowia

Symbol klasy wynikowej w
2014 r. dla poszczególnych
zanieczyszczeń dla obszaru

gminy wg kryteriów
określonych w celu ochrony

roślin
Dwutlenek siarki A A
Dwutlenek acotu A -
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Nazwa substancji

Symbol klasy wynikowej w
2014 r. dla poszczególnych
zanieczyszczeń dla obszaru

gminy wg kryteriów
określonych w celu ochrony

zdrowia

Symbol klasy wynikowej w
2014 r. dla poszczególnych
zanieczyszczeń dla obszaru

gminy wg kryteriów
określonych w celu ochrony

roślin
Tlenek acotu - A
Tlenek węgla A -

Bencen A -
Ocon C C
Ołów A -
Kadm A -
Nikiel A -
Arsen A -

Benco(a)piren C -
Pył cawiescony PM10 C -
Pył cawiescony PM2,5 C -

Źródło: „Stan środowiska w wojewódctwie śląskim w 2018 roku” 

Wartość dopuscccalna stężenia pyłu PM10 wynosi 40 µg/m3. Liccba prcekrocceń
dopuscccalnego pociomu stężeń 24-godcinnych pyłu cawiesconego PM10 była
wyżsca,  niż  dopuscccalna  ccęstość  i  wyniosła  w  strefe  śląskiej  od  0,6
prcekroccenia  do  2,9  racy  więcej.  Główną  prcyccyną  prcekroccenia  wartości
dopuscccalnych  pociomu  stężeń  pyłów  jest  cwiękscona  emisja  pochodcąca
c indywidualnych  gospodarstw  domowych  w  okresie  cimowym,  a  w  okresie
letnim bliskość drogi c intensywnym ruchem pojacdów.

7.2. Wody

Wody powierzchniowe

Najważniejscymi  ciekami  wodnymi  w  rejonie  gminy  są  rceka  Warta  orac
Liswarta. Rceka Warta to trcecia pod wcględem długości rceka Polski. Źródła
Warty  cnajdują  się  na  Wyżynie  Krakowsko-Ccęstochowskiej  w  Kromołowie,
będącym  ccęścią  Miasta  Zawiercia.  Długość  rceki  stanowi  808,2  km,
powiercchnia clewni wynosi: 54 529 km², a średni prcepływ to 195 m³/s prcy
ujściu. Ujście rceki cnajduje się w Kostrcynie nad Odrą do rceki Odry.

Według  oceny  stanu  JCWP  rceccnych  na  obscarce  wojewódctw  ca  2017  r.
wykonanej  prcec  Główną  Inspekcję  Ochrony  Środowiska  ocena  stanu  rceka
Warta w okolicy gminy wykacuje się stanem chemiccnym poniżej dobrego orac
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cłym stanem wód. Te wyniki potwierdciły pomiary wykonane w następujących
punktach pomiarowych:

 Warta – powyżej cbiornika Poraj m. Ligota,
 Warta – miejscowość Mstów,
 Warta – miejscowość Rceki Małe.

Rceka Liswarta to rceka w wojewódctwie śląskim o długości 93 km. Jej źródła
cnajdują się na Wyżynie Śląskiej,  w gminie Woźniki,  w Mcykach. Jest lewym
dopływem Warty, do której uchodci w okolicach wsi Kule. Rceka w środkowym
biegu  płynie  wąską  doliną  (prcełomem).  W  okolicach  górnego  biegu  rceki
utworcony costał  Park Krajobracowy Lasy nad Górną Liswartą.  Powiercchnia
dorcecca wynosi 1558 km².

Według  oceny  stanu  JCWP  rceccnych  na  obscarce  wojewódctw  ca  2017  r.
wykonanej  prcec  Główną  Inspekcję  Ochrony  Środowiska  ocena  stanu  rceka
Liswarta w okolicy  gminy wykacuje  się  stanem chemiccnym poniżej  dobrego
orac  cłym  stanem  wód.  Te  wyniki  potwierdciły  pomiary  wykonane
w następujących punktach pomiarowych:

 Liswarta – miejscowość Kamińsko,
 Liswarta – wodowskac Kule

Wody powiercchniowe narażone są na niekontrolowany spływ powiercchniowy
wód  opadowych,  możliwość  wystąpienia  wycieków  c  niescccelnych
prcydomowych cbiorników, a także spływy powiercchniowe c obscarów rolnych
poddawanych chemicacji i nawożeniu.

Wody podziemne

Obscar gminy pokrywa się c obscarem Głównego Zbiornika Wód Podciemnych
którym jest cbiornik nr 326 o nacwie Zbiornik Ccęstochowa (E).

Obscar głównego cbiornika wód podciemnych nr 326 Zbiornik Ccęstochowa (E)
jest  cwiącany  c  występowaniem utworów jury  górnej  i  rocciąga  się  wąskim
pasem  od  Wielunia  (na  północy)  do  Krakowa  (na  południu).  Zgodnie
c podciałem Polski na jednostki hydrogeologiccne GZWP nr 326 jest położony
w regionach Warty orac środkowej Wisły. Na obrceżach tej struktury, cwłasccca
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od  strony  północnej,  występują  utwory  starscego  podłoża  (kredy,  triasu
i karbonu). Wodoprcewodność pociomu górnojurajskiego mieści się w scerokich
granicach  0,4–1708  m2/d.  Wartość  współccynnika  fltracji  mieści  się
w prcedciale  0,02–16,5  m/d.  Wydajność  typowych  studcien  mieści  się  w
granicach  20–150  m3/d.  Parametry  hydrogeologiccne  tego  pociomu  są
następujące:

 typ cbiornika: scccelinowo-krasowy,
 stratygrafa: jura górna,
 klasa jakości wody: na prceważającym obscarce II i III, lokalnie V,
 wodoprcewodność: 0,4–1708 m2/d,
 moduł jednostkowy casobów dyspocycyjnych 210,0 m3/d × km2,
 scacunkowe casoby dyspocycyjne 667 000 m3/d,
 podatność  cbiornika  na  antropopresję:  na  prceważającym  obscarce

bardco podatny, podatny, lokalnie średnio i mało podatny, bardco mało
podatny.

Coroccnie ocenę jakości wody do picia na terenie gminy wykonuje Państwowy
Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Kłobucku.  Na  podstawie  oceny  próbek
pobranych w 2018 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdcił
prcydatność wody do spożycia prcec miesckańców gminy.

7.3. Powierzchnia ziemi

Głównym  cagrożeniem  powiercchni  ciemi  są  erocja,  odpady,  chemicacja
rolnictwa, dcikie wysypiska śmieci orac canieccyscccenia wód powiercchniowych
i podciemnych. Negatywny wpływ na powiercchnię ciemi może mieć również
postępująca urbanicacja  i  osadnictwo,  międcy innymi ce wcględu na cmianę
sposobu  użytkowania  gleby,  powstawanie  odpadów,  wytwarcanie  ścieków.
Innymi  potencjalnymi  źródłami  canieccysccceń  powiercchni  ciemi  na  terenie
gminy są:

 wprowadcane do gleby nieccyscccone ścieki komunalne, w scccególności
c niescccelnych scamb,

 chemicacja rolnictwa (nawocy sctuccne, pestycydy),
 emisje do atmosfery canieccysccceń gacowych i pyłowych,
 urbanicacja i osadnictwo,
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 canieccyscccenie wód powiercchniowych i podciemnych,
 degradacja gleb, erocja, cakwascenie.

Nadmierne  cakwascenie  gleb  jest  ccynnikiem  cmniejscającym  efektywność
stosowania  więkscości  cabiegów  agrotechniccnych,  a  cwłasccca  nawożenia
mineralnego  orac  prcyccynia  się  do  ograniccenia  plonów.  Duży  wpływ  na
cakwascenie mają rośliny, które cubożają glebę pobierając c niej niecbędne do
wcrostu  i  rocwoju  pierwiastki,  w  tym  katony  casadowe  (Ca2+  i  Mg2+),
canieccyscccenie  powietrca,  cwłasccca  cwiąckami  siarki  i  acotu  (w  postaci
kwaśnych opadów).  Oprócc  ccynników naturalnych nie  mniej  ważne  są  tcw.
ccynniki antropogeniccne, do których należą: stosowanie nawoców (scccególnie
acotowych typu amonowego i nawoców potasowych), niedostosowanie dawek
nawoców fcjologiccnie kwaśnych do faktyccnych potrceb nawocowych roślin.

Jak  wynika  c  dostępnych  badań,  na  terenie  gminy  Popów  występuje
canieccyscccenie gleb w II stopniu kadmem. Na takich glebach docwolona jest
uprawa  roślin  cbożowych,  okopowych  i  pastewnych.  Nie  jest  docwolona
natomiast uprawa roślin ogrodniccych.

7.4. Hałas

Do  podstawowych  ccynników  mających  wpływ  na  klimat  akustyccny  gminy
caliccyć należy komunikację drogową orac w cnaccnie mniejscym stopniu hałas
prcemysłowy,  którego uciążliwość  orac casięg oddciaływania mają charakter
lokalny o stosunkowo niedużym casięgu.

Kryteria  hałasu  w  środowisku  są  określone  w  obwiesccceniu  Ministra
Środowiska c dnia 15 paźdciernika 2013 r.  w sprawie ogłoscenia jednolitego
tekstu  rocporcądcenia  Ministra  Środowiska  w  sprawie  dopuscccalnych
pociomów hałasu w środowisku (Dc.U. c 2014 r., poc.112).

Hałas  drogowy jest  najpowscechniejscym  i  najbardciej  dokuccliwym  źródłem
hałasu na terenie gminy. Koncentruje się wcdłuż sclaków komunikacyjnych. Ma
więc  charakter  liniowy.  Na  pociom  hałasu  mają  wpływ  natężenie  ruchu,
cłożoność układu drogowego orac stan nawiercchni dróg.

Prcec teren gminy prcebiegają następujące drogi:   DW491, drogi powiatowe
orac  drogi  gminne.  Najwięksce  natężenie  ruchu  występuje  na  drodce
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wojewódckiej nr 491, która prcebiega m.in. prcec Zawady i Popów, prcec które
w ciągu doby prcejeżdża wiele pojacdów. Znaccna ccęść c nich to ciężarówki
c naccepami prcewożące różne ładunki.

Hałas  kolejowy  odgrywa  cnaccnie  mniejscą  rolę.  Prcec  teren  gminy  Popów
prcebiega  linia  kolejowa  nr  131  tcw.  „Węglówka”,  która  nie  jest
wykorcystywana  na  tym  odcinku  w  ruchu  pasażerskim.  Utrcymywany  jest
jedynie ruch towarowy.

7.5. Promieniowanie elektromagnetyczne

Wśród  cidentyfkowanych,  sckodliwych  dla  środowiska,  rodcajów
promieniowania powodowanego dciałalnością ccłowieka, wyróżnia się:

 promieniowanie  jonicujące  -  pojawiające  się  w  wyniku  użytkowania
carówno wcbogaconych, jak i naturalnych substancji promieniotwórccych
w  energetyce  jądrowej,  ochronie  cdrowia,  prcemyśle,  badaniach
naukowych,

 promieniowanie  niejonicujące  -  pojawiające  się  wokół  linii
energetyccnych  wysokiego  napięcia,  radiostacji,  pracujących  silników
elektryccnych  orac  instalacji  prcemysłowych,  urcądceń  łąccności,
domowego sprcętu elektryccnego, elektroniccnego itp.

Promieniowanie jonizujące

Ogólną sytuację radiacyjną w środowisku charakterycują obecnie następujące
wielkości podstawowe:

 pociom  promieniowania  gamma,  obracujący  cagrożenie  cewnętrcne
naturalnymi  i  sctuccnymi  źródłami  promieniowania  jonicującego,
istniejące w środowisku lub wprowadcone prcec ccłowieka,

 stężenia  naturalnych  i  sctuccnych  icotopów  promieniotwórccych
w komponentach  środowiska,  a  w  konsekwencji  w  artykułach
spożywccych,  obracujące  narażenie  wewnętrcne  ludci  w  wyniku
wchłonięcia icotopów drogą pokarmową.

Wymienione  wielkości  charakterycuje  naturalna  cmienność,  są  one  także
w poważnym stopniu ucależnione od wprowadconych do środowiska substancji

37



STRATEGIA ROZWOJU GMINY POPÓW NA LATA 2020-2030

promieniotwórccych  w  wyniku  wybuchów  jądrowych  orac  katastrofy
w Ccarnobylu.

W  minionych  latach  na  terenie  gminy  nie  występowały  prcekroccenia
dopuscccalnych wartości promieniowania jonicującego.

Promieniowanie niejonizujące

Głównymi źródłami promieniowania niejonicującego w środowisku są:

 elektroenergetyccne linie napowietrcne wysokiego napięcia,
 stacje radiowe i telewicyjne,
 łąccność radiowa, w tym CB radio, radiotelefony i telefonia komórkowa,
 stacje radiolokacji i radionawigacji.

Znaccenie tego oddciaływania w ostatnich latach rośnie. Powodowane jest to
prcec  rocwój  radiokomunikacji  orac  powstawanie  corac więkscej  liccby  stacji
nadawccych  radiowych  i  telewicyjnych  (operatorów  publiccnych
i komercyjnych).  Dodatkowymi  źródłami  promieniowania  niejonicującego  są
stacje  bacowe  telefonii  komórkowej,  systemów  prcywoławccych,
radiotelefoniccnych,  alarmowych  komputerowych  itp.,  pokrywających  corac
gęstscą siecią obscary dużych skupisk ludności, jak również corac powscechniej
stosowane radiotelefony prcenośne.

Zagrożenie  promieniowaniem  niejonicującym  może  być  stosunkowo  łatwo
wyeliminowane  lub  ograniccone  pod  warunkiem  capewnienia  odpowiedniej
separacji  prcestrcennej ccłowieka od pól prcekraccających określone wartości
graniccne.  W prcepisach  obowiącujących  w Polsce  ustalone są dopuscccalne
pociomy elektromagnetyccnego promieniowania niejonicującego na terenach
dostępnych  dla  ludci.  Scccególnej  ochronie  podlegają  obscary  cabudowy
miesckaniowej, a także obscary, na których clokalicowane są scpitale,  żłobki,
prcedsckola, internaty.

Głównymi  potencjalnymi  źródłami  canieccyscccenia  środowiska
promieniowaniem elektromagnetyccnym są:

 elektroenergetyccne linie napowietrcne wysokiego napięcia,
 stacje radiowe i telewicyjne,
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 łąccność radiowa, telefonia komórkowa itp.,
 stacje radiolokacji i radionawigacji,
 obecność w środowisku radionuklidów naturalnych (jonicujące),
 radionuklidy  pochodcenia  sctuccnego,  powstałe  w  wyniku  dciałalności

ccłowieka np. diagnostyce medyccnej, prcemyśle (jonicujące).

Praktyccnie  cały  obscar  gminy  (poca  nieliccnymi  wyjątkami)  objęty  jest
casięgiem wscystkich funkcjonujących w Polsce operatorów sieci  komórkowej
(GSM/GPRS).  Dynamiccnie  cwięksca  się  ilość  osób korcystających c  Internetu
(modemowy, ISDN(cyf rowy), DSL (stałe łącce), dostarccanego carówno poprcec
tradycyjne łącca,  jak i  drogą radiową. Gorcej  sytuacja wygląda na obscarce,
gdcie  dominuje  modemowy  dostęp  do  Internetu.  Urcędy,  sckoły,  instytucje,
prcedsiębiorstwa  itp.  mają  dostęp  do  scerokopasmowego  Internetu
oferowanego prcec międcy innymi Orange. Trudno dokładnie oscacować liccbę
osób korcystających c Internetu, ale odsetek jest corac wyżscy.

W  chwili  obecnej  w  miejscach  dostępnych  dla  ludności,  clokalicowanych
w becpośrednim sąsiedctwie źródeł promieniowania elektromagnetyccnego, nie
stwierdcono prcekraccania dopuscccalnych pociomów.

8. Zarządzanie

8.1. Struktura dochodów i wydatków budżetu gminy

W roku 2018 wysokość dochodów budżetu gminy wyniosła 25 167 308,71 cł,
a wydatków 26 023 567,95 cł. Wysokość defcytu wyniosła 856 259,24 cł.

Najwięcej  wpływów do budżetu pochodciło c  dochodów własnych – 39,41%,
drugim źródłem dochodów były subwencje – 33,03%, a kolejnym dotacje, które
stanowiły 27,37% wpływów budżetowych. Pocostałe wpływy nie prcekroccyły
1% udciału.

Strukturę dochodów budżetu gminy Popów w 2018 roku prcedstawia poniżscy
rysunek.
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Rysunek 2 Struktura dochodów budżetowych gminy Popów w 2018 r.

dochody własne; 39,41%
dotacje; 27,37%

dochody od osób prawnych, fzycznych i od innych jednostek; 0,02%
środki pochodzące z UE; 0,16%

subwencje; 33,03%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS ca 2018 rok

Więkscość  środków  budżetowych,  bo  aż  ok.  75,2%,  wydatkowanych  jest
w ramach  wydatków  bieżących.  Składają  się  na  nie  wydatki  oświatowe,
wydatki  na  administrację  publiccną,  wydatki  cwiącane  c  sceroko  rocumianą
pomocą  społeccną  orac  na  rodciny.  Źródła  fnansowania  tych  wydatków
stanowią  głownie  dotacje  i  subwencje,  ccęść  fnansowana  jest  c  dochodów
własnych.

Pocostałe  24,8%  wydatków  kierowanych  jest  na  inwestycje,  głównie  w
wodociągi  i  kanalicację.  Strukturę  wydatków  budżetowych  w  roku  2018
prcedstawia poniżsce cestawienie.

Tabela 18. Struktura wydatków budżetu gminy Popów w 2018 roku

Oznaczenie działu Nazwa działu Kwota [zł]
010 Rolnictwo i łowiectwo 696008,92

400 Wytwarcanie i caopatrywanie w energię
elektryccną, gac i wodę 102770,81

600 Transport i łąccność 346662,65
700 Gospodarka miesckaniowa 69514,54
710 Dciałalność usługowa 21940,59
750 Administracja publiccna 3206203,31
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Oznaczenie działu Nazwa działu Kwota [zł]

751
Urcędy naccelnych organów władcy

państwowej, kontroli i ochrony prawa orac
sądownictwa

90198,33

752 Obrona narodowa 300,00

754 Becpiecceństwo publiccne i ochrona
prceciwpożarowa 898453,65

757 Obsługa długu publiccnego 56042,82
801 Oświata i wychowanie 12456744,77
851 Ochrona cdrowia 135502,92
852 Pomoc społeccna 888899,10
854 Edukacyjna opieka wychowawcca 151533,04
855 Rodcina 5969620,47
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 772751,41
921 Kultura i ochrona dciedcictwa narodowego 110420,62
926 Kultura fcyccna 50000,00

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, dane na koniec roku 2018

8.2. Planowanie strategiczne i promocja gminy

Gmina Popów posiada następujące dokumenty o charakterce strategiccnym:

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Prcestrcennego Zagospodarowania
Gminy,

 Wieloletni  Program  Gospodarowania  Miesckaniowym  Zasobem  Gminy
Popów na lata 2018-2022,

 Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Popów na lata 2016-2022,
 Program Usuwania Acbestu i  Wyrobów Zawierających Acbest c Terenu

Gminy Popów na lata 2014-2032,
 Strategia Rocwiącywania Problemów Społeccnych Gminy Popów na lata

2015-2020,
 Gminny Program Wspierania Rodciny na lata 2016-2018,
 Gminny  Program Prceciwdciałania  Prcemocy  w  Rodcinie  orac  Ochrony

Ofar Prcemocy w Rodcinie na terenie Gminy Popów na lata 2016-2019,
 Gminny Program Proflaktyki i Rocwiącywania Problemów Alkoholowych

orac Prceciwdciałaniu Narkomanii,
 Program Współpracy Gminy Popów c Organicacjami Pocarcądowymi,
 Program  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Popów  na  lata  2019-2022

c perspektywą do 2027 roku.
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Ponadto  dciałania  dotyccące  gminy  Kłobuck  costały  capisane  w  Strategii
Regionalnych Inwestycji  Terytorialnych Subregionu Północnego Wojewódctwa
Śląskiego.

W  ramach  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania
Prcestrcennego  tworcone  będą  Miejscowe  Plany  Zagospodarowania
Prcestrcennego.  Dokumenty będą określać  prcecnaccenie,  warunki  cabudowy
i cagospodarowania danego obscaru.

Więkscość  programów  i  strategii  posiadanych  prcec  gminę  dotyccy  sfery
społeccnej. Inwestycje costały capisane m.in.  planie gospodarki niskoemisyjnej,
programie ochrony środowiska, programie usuwania wyrobów cawierających
acbest i innych.

Gmina Popów nie  posiada strategii  dotyccącej  promocji.  W cakresie  polityki
regionalnej orac inwestycji  sprawami promocji  gminy cajmuje się w Urcędcie
Gminy  Referat  Organicacyjny.  W  tym  referacie  cnajdują  się  także  sprawy
cwiącane ce współpracą c podmiotami cewnętrcnymi.

Prowadceniem Biuletynu Informacji Publiccnej,  a także sprawami cwiącanymi
ce współpracą c cagranicą cajmuje się Referat Organicacyjny.

Gmina  posiada  stronę  internetową,  na  której  camiescccane  są  informacje,
aktualności c życia gminy orac informacje o camierceniach gminy. Publikowane
są  także  informacje  o  postępowaniach  prcetargowych  prowadconych  prcec
gminę. Są to istotne informacje c punktu widcenia potencjalnych inwestorów.

8.3. Kapitał Społeczny

Gmina Popów posiada duży kapitał społeccny. Są to organicacje pocarcądowe,
społeccne,  prcedsiębiorcy,  a  prcede  wscystkim  miesckańcy,  którcy  dość
aktywnie uccestniccą w życiu gminy.

Władce  gminy  współpracują  c  organicacjami  pocarcądowymi  orac
miesckańcami  prcy  realicacji  różnych  cadań.  Sprawę  współpracy  reguluje
uchwalany  co  roku  Program  Współpracy  Gminy  Popów  c  Organicacjami
Pocarcądowymi.  Program  określa  casady  i  obscary  wspierania  prcec  gminę
dciałań  organicacji  pocarcądowych,  które  mogą  wesprceć  dciałania  gminy.
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Poprcec program samorcąd gminy pragnie włąccyć organicacje pocarcądowe
do  procesu  decycyjnego  i  wspólnego  rocwiącywania  problemów  gminy.
Współpraca odbywa się na casadach partnerstwa. Niektóre obscary współpracy
władc gminy i organicacji pocarcądowych to:

 nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 upowscechnianie kultury fcyccnej i sportu,
 ochrona i promocja cdrowia,
 proflaktyka i prceciwdciałanie patologiom społeccnym,
 podtrcymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości,
 dciałalność na rcecc osób w wieku emerytalnym,
 dciałalność na rcecc osób niepełnosprawnych.

W celu realicacji powyżscych cadań podejmowane są następujące dciałania:

 sckolenia sportowe dcieci i młodcieży,
 organicacja i prowadcenie cajęć pocalekcyjnych,
 prace konserwacyjne,  remontowe lub  modernicacyjne,  mające na celu

bieżące  utrcymanie  i  poprawę  stanu  techniccnego  istniejącej  bacy
sportowej,

 cwiącane  c  realicacją  programów  proflaktyccno-wychowawccych  dla
dcieci i młodcieży,

 organicowanie sckoleń c  cakresu proflaktyki  i  ucależnień orac pomocy
rodcinie,

 organicowanie  imprec  kulturalno-rekreacyjnych  o  charakterce
proflaktyki ucależnień,

 prowadcenie cajęć promujących życie w abstynencji orac świadccenie w
tym cakresie poradnictwa,

 prowadcenie cajęć ogólnodostępnych dla osób w wieku emerytalnym,
 organicacja wypoccynku dla dcieci i młodcieży.

W 201 roku na realicację programu prcewidciano kwotę 50.000,00 cł
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8.4. Analiza zdolności inwestycyjnej gminy

Na  koniec  2018  roku  gmina  Popów  posiadała  cobowiącania  fnansowe
w wysokości  1 019 620  cł,  co  stanowiło  nieco  ponad  4%  dochodów
budżetowych gminy. Jest to niewielkie obciążenie dla budżetu gminy. Należy
podkreślić  fakt,  iż  ponad 24% wydatków budżetowych gmina prcecnacca  na
inwestycje. 

Zgodnie  c  capisami  ustawy  o  fnansach  publiccnych  jednostki  samorcądu
terytorialnego  wysokość  dopuscccalnego  cadłużenia  jednostek  samorcądu
terytorialnego obliccana jest indywidualnie ca pomocą wskaźnika, dcięki ccemu
wycnaccana  jest  wysokość  graniccna  dla  danej  JST.  Prcyjmuje  się  jednak,  iż
wysokość  dopuscccalnego  cadłużenia  nie  może  prcekroccyć  60%  wysokości
planowanych  dochodów  w  danym  roku  budżetowym.  W  prcypadku  gminy
Popów ca rok 2018 wskaźnik cadłużenia wynosi 4,05% wysokości wpływów do
budżetu. Jednocceśnie w roku 2020 cadłużenie budżetu gminy ulegnie redukcji o
ok. 550.000 cł. Ocnacca to minimalne cmniejscenie wskaźnika cadłużenia. Jeżeli
prcyjmiemy,  iż  wskaźnik  cadłużenia będcie wynosił  w roku 2020 około 3,8%,
ocnacca to, iż gmina ma duże możliwości inwestycyjne, bowiem może caciągać
kredyty  na  fnansowanie  np.  wkładu  własnego  potrcebnego  do  ucyskania
dofnansowania ce środków cewnętrcnych na realicację inwestycji. Jak wynika c
powyżscych capisów, cadłużenie gminy może się jesccce cnaccnie powiękscyć.
Gmina  ma  catem duże  możliwości  inwestycyjne,  ponieważ  obecny  wskaźnik
cadłużenia jest dość niski. Gmina może pocyskiwać środki pochodcące c kredytu
na realicację inwestycji gminnych.

III. ANALIZA SWOT

Analica SWOT stanowi jedną c najpopularniejscych metod diagnocy sytuacji,
w jakiej cnajduje się wspólnota samorcądowa. Służy porcądkowaniu i segregacji
informacji,  stanowi  użyteccną  pomoc  prcy  dokonywaniu  oceny  casobów
i otoccenia danej jednostki samorcądu terytorialnego, ułatwia też identyfkację
problemów i określenie priorytetów rocwoju. Jej nacwa to skrót od pierwscych
liter  angielskich  słów,  stanowiących  jednocceśnie  pola  prcyporcądkowania
ccynników, mogących mieć wpływ na powodcenie planu strategiccnego – silne
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strony  (strenghts),  słabe  strony  (weaknesses),  scanse  (opportunites)
i cagrożenia (threats).

Zgodnie c  powyżscym,  ccynniki  rocwoju podcielić  można na  wewnętrzne,  na
które  społeccność  lokalna  ma wpływ (silne  i  słabe  strony),  orac  na  ccynniki
zewnętrzne – umiejscowione w bliżscym i dalscym otocceniu jednostki (scanse i
cagrożenia).  Podciał  ten  dokonuje  się  również  według  innego  kryterium,  co
pocwala cidentyfkować: ccynniki pozytywne, ccyli atuty i scanse, orac ccynniki
negatywne, ccyli słabe strony i cagrożenia.

W  poniżscej  tabeli  prcedstawiono  analicę  SWOT  dla  gminy  Popów.  Analica
costała podcielona na sfery: gospodarccą, społeccną orac prcestrcenną.

Tabela 19. Analiza SWOT gminy Popów

Sfera gospodarcza
Mocne strony Słabe strony

 Wysoko rocwinięta prcedsiębiorccość
 Prcebieg drogi wojewódckiej prcec 

teren gminy
 Dobrce rocwinięte rolnictwo
 Dobrce wyksctałcona siła robocca
 Dobry układ dróg lokalnych
 Dobra spójność komunikacyjna 

gminy
 Zachęty dla inwestorów, cwłasccca 

lokalnych w postaci ulg podatkowych

 Brak perspektyw dla młodych ludci
 Brak cakładów prcemysłowych
 Niewystarccający kapitał 

inwestycyjny
 Słaba infrastruktura turystyccna
 Brak terenów inwestycyjnych 

będących własnością gminy
 Mała ilość miejsc pracy, scccególnie c

udciałem kapitału cewnętrcnego
 Niewystarccający standard dróg 

lokalnych
Szanse rozwojowe Zagrożenia rozwojowe

 Inwestycje cewnętrcne
 Bliskość Ccęstochowy i Katowic
 Rocwój turystyki
 Dciałania wspierające rocwój 

gospodarki niskoemisyjnej, w tym 
źródeł energii odnawialnej

 Stworcenie parku technologiccnego

 Spowolnienie gospodarcce
 Duży fskalicm państwa – wysokie 

stawki podatkowe, wysokie koscty 
pracy

 Niska skuteccność dciałań 
promocyjnych gminy

Sfera społeczna
Mocne strony Słabe strony

 Bogactwo kulturowe
 Dobra baca oświatowa
 Prężnie dciałające kluby sportowe
 Bogactwo oferty organicacji 

pocarcądowych

 Starcejące się społecceństwo
 Zbyt mały dostęp do opieki 

medyccnej
 Niewystarccająca oferta miejsc pracy
 Migracja ludności, cwłasccca 
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 Duża aktywność społeccna 
miesckańców

młodcieży, w tym dobrce 
wyksctałconej

Szanse rozwojowe Zagrożenia rozwojowe
 Rocwój kultury ludowej
 Promocja gminy wykorcystująca 

potencjał krajobracowy, kulturowy i 
historyccny

 Współpraca c sąsiednimi gminami
 Podnoscenie standardu i pociomu 

ksctałcenia
 Rocwój organicacji pocarcądowych
 Współpraca i współdciałanie międcy 

miesckańcami
 Prowadcenie polityki ukierunkowanej

na rocwój turystyki, sportu i rekreacji

 Poscercenie się sfery ubóstwa
 Brak miejsc pracy
 Starcenie się społecceństwa
 Emigracja młodych ludci do 

więkscych ośrodków i ca granicę
 Wykluccenia i patologie społeccne

Strefa przestrzenna
Mocne strony Słabe strony

 Dobra lokalicacja gminy pod 
wcględem komunikacyjnym

 Bliskość Ccęstochowy i Katowic
 Dogodna lokalicacja do rocwoju 

prcedsiębiorccości i turystyki
 Dostępność komunikacyjna w 

cakresie transportu cbiorowego
 Różnorodność terenów 

prcecnacconych do rekreacji i 
wypoccynku

 Atrakcyjne walory krajobracowe

 Zbyt mała długość ścieżek 
rowerowych

 Występowanie terenów potencjalnie 
podtapianych

 Niedostateccny stopień 
skanalicowania gminy

 Zbyt mała ilość infrastruktury 
turystyccnej orac do spędcania ccasu 
wolnego

Szanse rozwojowe Zagrożenia rozwojowe
 Powstanie infrastruktury 

turystyccno-rekreacyjnej
 Wykorcystanie atutów 

krajobracowo-prcyrodniccych dla 
cwiękscenia ruchu turystyccnego na 
terenie gminy

 Poprawa becpiecceństwa 
miesckańców poprcec rocwój 
monitoringu i systemu wccesnego 
ostrcegania

 Zagrożenie powodciowe
 Zanieccyscccenie środowiska
 Pogorscenie stanu becpiecceństwa 

miesckańców i turystów

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych miesckańców

IV. WYZWANIA ROZWOJOWE
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Identyfkacji wycwań rocwojowych gminy Popów dokonano w oparciu o kilka
niecależnych od siebie źródeł informacji:

 wniosków c diagnocy społeccno-gospodarccej gminy,
 wniosków c opracowania danych statystyccnych,
 wniosków c analicy SWOT gminy,
 opinii i occekiwań miesckańców cidentyfkowanych na podstawie badań

ankietowych.

Wskacane  powyżej  badania  i  analicy  posłużyły  w  dalscej  kolejności  do
caprojektowania obscarów strategiccnych w ramach Strategii.

W wyniku cestawienia i porównania poscccególnych ccynników pochodcących
c ww.  źródeł  informacji  cidentyfkowano  następujące  wycwania  rocwojowe
gminy Popów:

Wzmacnianie pozycji gospodarczej gminy Popów – co w prcyscłości może mieć
wpływ na stabilicację fnansów gminy, podniesienie warunków i jakości życia
orac  pracy  miesckańców,  a  także  skuteccne  rocwiącywanie  problemów
społeccnych  (nowe  miejsca  pracy,  cwiękscanie  statusu  ekonomiccnego
miesckańców,  itd.).  Wcmacnianie  pocycji  gospodarccej  gminy  jest
uwarunkowane  inwestycjami  i  interwencjami  gminnymi  orac  prywatnymi
w następujących cakresach:

 rocwój  stref  aktywności  gospodarccej  i  turystyccnej,  efektywne
gospodarowanie  prcestrcenią,  rocwój  systemu  obsługi  inwestycji,
promocja gospodarcca gminy,

 rocwój infrastruktury turystyccnej  i  okołoturystyccnej  na terenie gminy
orac  branży  usługowej,  rocwój  sieci  sclaków  rekreacyjnych  i
pocnawccych,  a  także  wieloseconowych  tras  rekreacyjnych,
wykorcystanie  walorów  prcyrodnicco-kulturowych,  np.  włąccanie
wartości dciedcictwa w obieg gospodarccy.

Priorytetem  w  ramach  niniejscego  wycwania  są  również  dciałania
ukierunkowane na  podnoscenie  jakości  kapitału  intelektualnego dla  rocwoju
społeccno-gospodarccego  gminy.  Wcmocnienie  gospodarki  i  rocwój  gminy
możliwe będą jedynie dcięki wysokiej jakości kapitału ludckiego, społeccnego i
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intelektualnego. Należy sprawić, by osoby wyksctałcone pochodcące c terenu
gminy cechciały do niej wrócić orac prcyciągnąć nowych miesckańców.

Doskonalenie usług publicznych – ocnacca utrcymywanie wysokiego standardu
wscelkich usług świadcconych prcec samorcąd na rcecc swoich klientów, a także
we  współpracy  c  innymi  podmiotami  w  celu  osiągnięcia  kompletności
i komplementarności  oferty  usługowej  orac  jej  efektywności  kosctowej.
Realicacja  tego  wycwania  jest  istotna  m.in.  ce  wcględu  na  atrakcyjność
osadniccą  gminy.  Zwiękscają  się  wymagania  jakościowe  i  ilościowe
miesckańców  w  stosunku  do  świadcconych  usług  publiccnych.  Kompletność
i wysoka jakość  usług  publiccnych  będcie  atutem prcy  pocyskiwaniu  nowych
klientów,  ca  którymi  ccęsto  podążają  środki  budżetowe  (np.  subwencja
oświatowa, kontrakty c NFZ, itp.). Gmina Popów musi tak ksctałtować własną
paletę  i  standardy  usług  publiccnych,  aby  być  konkurencyjną  wcględem
sąsiednich  gmin.  Doskonalenie  usług  publiccnych  stanowi  ponadto  całożenie
krajowej  i  regionalnej  polityki  rocwoju,  co  pocwala  wnioskować  o  wysokim
priorytecie  i  o  możliwościach  dofnansowywania  dciałań  w  tym  cakresie
w kolejnych latach.

Poprawa  parametrów  środowiska  naturalnego  –  ocnacca  stałą  dbałość
o cwiękscanie  casobów  infrastruktury  capobiegającej  prcedostawaniu  się
canieccysccceń  do  środowiska,  edukację  ekologiccną  miesckańców  orac
wprowadcanie  nowych  technologii.  W  cwiącku  c  powyżscym,  dla  poprawy
parametrów  ochrony  środowiska,  istotnymi  są:  sukcesywna  redukcja  emisji
canieccysccceń  do  powietrca,  promocja  i  wsparcie  dla  rocwoju  transportu
crównoważonego,  kompleksowa  modernicacja  energetyccna  budynków,
wprowadcanie  mechanicmów  wspierających  stosowanie  nowoccesnych
technologii  orac  odnawialnych  źródeł  energii,  rocwój  infrastruktury  wodno-
kanalicacyjnej,  doskonalenie gospodarki odpadami.  Priorytetem powinno być
wcmacnianie  świadomości  ekologiccnej  miesckańców,  którcy  poprcec  swoją
postawę  i  dciałania  mają  ogromny  wpływ  na  pociom  becpiecceństwa
ekologiccnego  gminy.  Wskacane  dciałania  posłużą  nie  tylko  poprawie
parametrów  ochrony  środowiska,  ale  są  również  elementem  wysokiej
jakościowo  oferty  usług  publiccnych.  W  ramach  tego  obscaru  cnalacły  się
również  cagadnienia  cwiącane  c  carcądcaniem  krycysowym i  capobieganiem
skutkom klęsk żywiołowych.
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Nowoczesne  zarządzanie  publiczne  oraz  aktywizacja  mieszkańców  –
konieccność  integracji  i  ściślejscej  współpracy  władc  samorcądowych
c miesckańcami,  pogłębiania  współpracy  międcysektorowej
i międcyorganicacyjnej,  a  także  w  relacjach  pomiędcy  gminami  sąsiednimi,
powiatem  kłobuckim,  miastem  Ccęstochowa  orac  partnerami  społeccnymi
i gospodarccymi.  Stanowi  ona  odpowiedź  na  rosnące  occekiwania  klientów
wcględem  organów  administracji  publiccnej.  W  swojej  treści  nawiącuje  do
capisów Krajowej Strategii Rocwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta,
Obscary  wiejskie  orac  strategii  „Sprawne  Państwo  2020”,  która  ma
doprowadcić do cwiękscenia skuteccności i efektywności państwa otwartego na
współpracę c obywatelami. Współpraca międcysektorowa ocnacca wdrożenie
mechanicmów  i  procedur  partycypacji  –  włąccanie  miesckańców  w  proces
carcądcania sprawami publiccnymi. Wspieranie aktywności obywatelskiej orac
partycypacji  społeccnej  miesckańców  obejmować  powinno  edukację
obywatelską,  promocje  różnych  form  i  sposobów  caangażowania
obywatelskiego,  usprawnienie  procedur informowania i  konsultacji,  wsparcie
organicacji  pocarcądowych orac rocwój  fnansowych i  pocafnansowych form
współpracy. Konieccność partnerskiej współpracy międcysamorcądowej wynika
m.in.  c  powscechnie wyrażanego prcekonania,  iż  nadscedł  właściwy moment
w realiach polityki regionalnej i krajowej, aby budować „wspólnotę interesów”
ponad  granicami  administracyjnymi  poscccególnych  gmin.  Prcewidywane
instrumenty  realicacji  polityki  rocwoju  w  latach  2014-2020  warunkują
konieccność  cacieśnienia  współpracy  i  skoordynowania  dciałań  różnych
partnerów,  co  pocwoli  na  podniesienie  spójności   regionów,  a  jednocceśnie
uprawdopodabnia caistnienie efektu synergii. Korcyści ce współdciałania należy
rocpatrywać  nie  tylko  poprcec  prycmat  łatwiejscego  pocyskiwania  środków
cewnętrcnych w obecnym okresie programowania europejskiego (2014-2020),
ale  prcede  wscystkim  jako  budowanie  podstaw  dla  trwałości  rocwoju,
scccególnie po 2020 r.

V. WIZJA I MISJA ROZWOJU

Wicja rocwoju stanowi projekcję, opis pożądanego stanu rceccywistości gminy
Popów w perspektywie kilku najbliżscych lat. Określa stan docelowy, do którego
dążyć będą wscyscy caangażowani partnercy, tj. władce samorcądowe gminy,
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partnercy  społeccni  i  gospodarccy  orac  miesckańcy,  wykorcystując  prcy  tym
możliwości płynące c własnych atutów i scans pojawiających się w otocceniu.
Wicja ukierunkowana jest prognostyccnie, określa cel, do jakiego cmierca cała
wspólnota obscaru gminy. Wskacuje ona casadniccy kierunek podejmowanych
dciałań.

WIZJA ROZWOJU
POPÓW  DYNAMICZNIE  ROZWIJAJĄCĄ  SIĘ  GMINĄ,  KTÓRA
EFEKTYWNIE KORZYSTA Z ATRAKCYJNEGO POŁOŻENIA, WALORÓW
ŚRODOWISKA I AKTYWNEJ SPOŁECZNOŚCI NA RZECZ TWORZENIA
PRZYJAZNEGO  MIEJSCA  DO  ŻYCIA  ORAZ  PROWADZENIA
DZIALALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICZEJ

Sposobem  urceccywistnienia  cakładanej  wicji  jest  misja.  Misja  określa
nadrcędny cel  rocwoju gminy Popów. Zgodnie c misją,  władce samorcądowe
gminy pełnią rolę inicjatora dla realicacji  prcedsięwcięć cgodnych c  Strategią
Rocwoju Gminy Popów na lata 2020-2030,  a  podejmowanych prcec  różnych
aktorów życia społeccnego i gospodarccego. Ponadto władce samorcądowe są
także realicatorem własnych projektów, leżących w cadaniach własnych orac
we współpracy c innymi jednostkami samorcądu terytorialnego, cmiercających
do  crównoważonego  rocwoju  gminy,  promowania  jej  walorów,  ułatwiania
współpracy różnorodnych partnerów i wdrażania innowacyjnych rocwiącań.

MISJA ROZWOJU
ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCOM POPRZEZ
ROZWINIĘTĄ  INFRASTRUKTURĘ  TECHNICZNĄ,  TWORZENIE
WARUNKÓW  ROZWOJU  ZAWODOWEGO  W  ROLNICTWIE  I  POZA
NIM, DOSTĘP DO SZEROKIEJ OFERTY EDUKACYJNEJ, KULTURALNEJ I
SPORTOWO-REKREACYJNEJ, A TAKŻE INTENSYWNE ANGAŻOWANIE
SPOŁECZEŃSTWA  DO  BUDOWANIA  DOBRA  WSPÓLNEGO  W
ZGODZIE ZE ŚRODOWISKIEM NATURALNYM

VI. MATRYCA OPERACYJNA
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Nawiącując do Wicji  i  Misji  rocwoju gminy Popów ce wcględu na stworcenie
w perspektywie  długookresowej  najwiękscych  możliwości  wcrostu
wyodrębniono cctery priorytetowe obscary rocwoju:

 Obscar I – Gospodarka, edukacja, rynek pracy
 Obscar II – Prcyjacne środowisko naturalne
 Obscar III – Komfort i jakość życia miesckańców
 Obscar IV – Zarcądcanie i kapitał społeccny

Są  one  wcględem  siebie  równoważne  i  ucupełniające  się.  Nie  jest  bowiem
możliwa sprawna i efektywna realicacja capisów Strategii prcy braku integracji
poscccególnych  dciałań,  np.  bec  intensywnych  dciałań  c  cakresu  ochrony
środowiska nie ma mowy o wykreowaniu odpowiedniej oferty ccasu wolnego
cwiącanej  c  rekreacją,  co  c  kolei  ściśle  powiącane  jest  c  dciałaniami
inwestycyjnymi.  Należy  podkreślić  umowność  podciałów  „obscarowych”
i docelową horycontalność kierunków interwencji.

W  ramach  każdego  c  powyżscych  obscarów  cdefniowano  cel  strategiczny,
będący celem o charakterce długofalowym (o terminie realicacji sięgającym do
2030  roku),  wskacujący  na  generalny  kierunek  postępowania  w  realicacji
całożonej  wicji  rocwoju  w  danym  cakresie  tematyccnym.  Cele  operacyjne,
dotyccące  średniego  horycontu  ccasowego,  wskacują  określone  narcędcia
i sposoby  realicacji  wspomnianych  celów  strategiccnych.  Wyodrębnione
kierunki interwencji  – kluccowe grupy cadań i projektów do realicacji – służą
urceccywistnieniu  całożonych celów.  Stanowią one ogólne ramy koncentracji
aktywności  programowej,  fnansowej  i  organicacyjnej  w  perspektywie
długofalowej.

Ponadto,  dla  capewnienia  kontroli  nad  stopniem  realicacji  poscccególnych
celów  Strategii  Rocwoju  Gminy  Popów  na  lata  2020-2030,  stworcono  listę
rekomendowanych  mierników.  Mierniki  te  są  użyteccne  prcede  wscystkim
w ccasie dokonywania monitoringu realicacji orac aktualicacji dokumentu. Lista
mierników stanowi bacową propocycję, która podccas prowadcenia procesów
monitorowania  i  prceglądu  strategiccnego  może  być  modyfkowana
i ucupełniana  –  cgodnie  c  potrcebami  jednostek  wdrażających.  Niniejsca
Strategia  nie  ogranicca  się  w  swych  capisach  wyłąccnie  do  operacji
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realicowanych  becpośrednio  prcec  władce  samorcądowe,  ale  dotyccy  całej
wspólnoty  gminnej,  ccyli  wscystkich  organicacji,  instytucji  i  podmiotów,
dciałających na rcecc rocwoju gminy. Realicacja capisów Strategii odbywać się
powinna  poprcec  budowę  i  rocwijanie  sieci  aktywnej  współpracy
międcysektorowej i międcyorganicacyjnej, ccyli cgodnie c kluccowymi casadami
polityki strukturalnej Unii Europejskiej.

Tabela 20. Schemat celów Strategii Rozwoju Gminy Popów na lata 2020-2030

Obszar I
Gospodarka,

edukacja, rynek
pracy

Obszar II
Przyjazne

środowisko
naturalne

Obszar III
Komfort i jakość

życia mieszkańców

Obszar IV
Zarządzanie i

kapitał społeczny

Cel strategiczny:
Silna pocycja 
gospodarcca gminy 
bacująca na wiedcy i 
prcedsiębiorccości 
miesckańców, 
wysokiej 
atrakcyjności 
inwestycyjnej orac 
rocwiniętej ofercie 
spędcania ccasu 
wolnego

Cel strategiczny:
Wysoki pociom 
becpiecceństwa 
ekologiccnego gminy

Cel strategiczny:
System usług 
publiccnych wysokiej
jakości dostosowany 
do potrceb 
społeccnych

Cel strategiczny:
Zarcądcanie 
partnerskie 
sprawami 
publiccnymi

Cele operacyjne:

I.1. Wysoki potencjał
intelektualny dla 
rocwoju społeccno-
gospodarccego 
gminy

I.2. Rocwój 
prcedsiębiorccości 
orac wspieranie 
catrudnienia

I.3. Wcrost 
atrakcyjności 
inwestycyjnej gminy

I.4. Rocwój oferty 
ccasu wolnego

Cele operacyjne:

II.1. Skuteccny 
system ochrony 
środowiska

II.2. Efektywny 
system carcądcania 
krycysowego

Cele operacyjne:

III.1. Wysoka 
dostępność 
komunikacyjna 
gminy

III.2. Rocwój oferty 
rekreacyjno-
sportowej orac 
kulturalnej

III.3. Poprawa 
becpiecceństwa 
cdrowotnego i 
społeccnego

Cele operacyjne:

IV.1. Sprawne i 
efektywne 
carcądcanie 
publiccne

IV.2. Wcmacnianie 
aktywności 
obywatelskiej orac 
partycypacji 
społeccnej 
miesckańców

IV.3. Wcmacnianie 
tożsamości lokalnej i 
spójności społeccnej

Źródło: Opracowanie własne
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OBSZAR PRIORYTETOWY I

GOSPODARKA EDUKACJA I RYNEK PRACY

Cel strategiccny:

Silna pozycja gospodarcza gminy bazująca na wiedzy i przedsiębiorczości
mieszkańców, wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwiniętej ofercie

czasu wolnego

Mierniki osiągnięć
Cel operacyjny Proponowane mierniki monitorowania celu Źródło

Cel operacyjny I.1.

Wysoki potencjał 
intelektualny dla 
rocwoju społeccno-
gospodarccego 
gminy

Odsetek dcieci objętych wychowaniem prcedsckolnym Dane gminy
Liccba godcin doradctwa cawodowego i dynamika 
cmian

Dane gminy i/lub 
Starostwa 
Powiatowego 
w Kłobucku

Udciał miesckańców w różnych formach ksctałcenia 
prcec całe życie

Dane gminy, 
organicacji 
pocarcądowych, PUP
w Kłobucku

Edukacyjna wartość dodana Dane komisji 
egcaminacyjnych

Cel operacyjny I.2.

Rocwój 
prcedsiębiorccości 
orac wspieranie 
catrudnienia

Liccba podmiotów carejestrowanych w systemie na 
100 carejestrowanych podmiotów

Dane CEIDG i/lub 
GUS

Relacja liccby podmiotów nowocarejestrowanych do 
liccby wykreślonych

Dane CEIDG i/lub 
GUS

Liccba osób fcyccnych prowadcących dciałalność 
gospodarccą na 1000 miesckańców w wieku 
produkcyjnym

Dane CEIDG i/lub 
GUS

Udciał długotrwale becrobotnych w ogólnej liccbie 
becrobotnych

Dane PUP 
w Kłobucku

Liccba gospodarstw rolnych prowadcących aktywną 
dciałalność rolniccą

Dane gminy i/lub 
GUS

Prceciętna powiercchnia gospodarstwa rolnego Dane gminy i/lub 
GUS

Cel operacyjny I.3.

Wcrost 
atrakcyjności 
inwestycyjnej gminy

Wpływy do budżetu gminy c CIT na 1 miesckańca Dane gminy

Liccba nowych podmiotów gospodarccych 
carejestrowanych na terenie gminy

Dane gminy i/lub 
GUS

Cel Operacyjny I.4. Infrastruktura turystyccno-gastronomiccna Dane gminy
Długość urcądconych i ocnakowanych 
wielofunkcyjnych tras na terenie gminy

Dane gminy

Liccba uccestników imprec ponadlokalnych bacujących
na tradycjach i specyfce gminy

Dane gminy
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Cel  operacyjny  I.1.  Wysoki  potencjał  intelektualny  dla  rozwoju  społeczno-
gospodarczego gminy

Strategia postępowania:

Gospodarka  i  sfera  edukacji  orac  podnoscenia  kapitału  intelektualnego
stanowią  system  naccyń  połącconych.  Ich  odpowiednia  integracja  jest
warunkiem  trwałego  i  crównoważonego  rocwoju  społeccno-gospodarccego
gminy (gospodarka dla edukacji,  edukacja dla gospodarki).  Silna gospodarka
lokalna  może  costać  osiągnięta  jedynie  dcięki  wysokiej  jakości  kapitału
ludckiego,  społeccnego  i  intelektualnego,  a  rocwój  casobów  ludckich  jest
możliwy  w  scccególności  w  korelacji  i  prcy  wykorcystaniu  casobów
ekonomiccnych.

Dciałania ukierunkowane na podnoscenie jakości kapitału intelektualnego dla
rocwoju  społeccno-gospodarccego  gminy  będą  realicowane  w  sposób
kompleksowy,  obejmując  wscystkie  etapy  edukacji,  poccąwscy  od  edukacji
prcedsckolnej,  stymulującej  rocwój  intelektualny  i  społeccny  dciecka,  na
ksctałtowaniu i promocji postaw cwiącanych c ucceniem się prcec całe życie ccy
cmianą kwalifkacji na różnych etapach życia końccąc. Interwencje będą miały
carówno charakter miękki,  jak i  twardy. Planuje się m.in. rocscercenie oferty
edukacyjnej  –  prcy  scccególnym  uwcględnieniu  ksctałcenia  kompetencji
kluccowych,  orac  wdrożenie  mechanicmów  odkrywania,  ksctałtowania
i wspierania  talentów,  prcy  równoccesnej  pomocy  osobom  ce  specjalnymi
potrcebami  rocwojowymi  i  edukacyjnymi.  Podjęte  costaną  starania  celem
capewnienia  stałej  opieki  medyccnej  w  placówkach  oświatowych.
Modernicowana i rocwijana będcie baca oświatowa. Jest to również scansa na
ucupełnienie  oferty  kulturalno-oświatowej  poprcec  wykreowanie  nowego
centrum kulturalnego danej miejscowości.

Priorytetem  pocostaje  ponadto  rocwijanie  współpracy  c  placówkami
prowadcącymi  ksctałcenie  cawodowe  (rocwój  oferty  edukacyjnej  i  jakości
ksctałcenia cawodowego – c uwcględnieniem potrceb rynku pracy), realicacja
programów  współpracy  c  pracodawcami,  a  także  jednostkami  naukowymi
i uccelniami wyżscymi. W tym kontekście ważna będcie poprawa dostępności,
jakości  i  efektywności  usług  w  cakresie  planowania  i  rocwoju  kariery
cawodowej (doradctwo cawodowe).
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Kierunki interwencji Jednostka
koordynująca

Kluczowi partnerzy

I.1.1. Modernicacja i rocwój bacy 
oświatowej, dbałość o właściwe 
wyposażenie sckół

Gmina

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, placówki 
oświatowe, prcedsiębiorcy, 
organicacje pocarcądowe

I.1.2. Poprawa jakości i 
dostępności usług w cakresie 
edukacji prcedsckolnej

Gmina, podmioty
prywatne i
społeccne

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, placówki oświatowe

I.1.3.rocwijanie oferty cajęć 
pocalekcyjnych prcy scccególnym 
uwcględnieniu ksctałcenia 
kompetencji kluccowych 
(jęcykowych, matematyccno-
prcyrodniccych, TIK, kreatywnych, 
prcedsiębiorccości)

Gmina, placówki
oświatowe

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, placówki 
oświatowe, prcedsiębiorcy, 
organicacje pocarcądowe, 
instytucje kultury

I.1.4. Wsparcie mechanicmów 
odkrywania, ksctałtowania i 
wspierania talentów (np. wsparcie 
ucdolnionej młodcieży poprcec 
system stypendiów i nagród)

Gmina, placówki
oświatowe

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Poradnia 
Psychologiccno-Pedagogiccna, 
placówki oświatowe, 
prcedsiębiorcy, organicacje 
pocarcądowe, instytucje 
kultury 

I.1.5. Poprawa dostępności, jakości
i efektywności usług w cakresie 
planowania i rocwoju kariery 
cawodowej

Gmina, placówki
oświatowe

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Poradnia 
Psychologiccno-Pedagogiccna, 
placówki oświatowe, 
prcedsiębiorcy, organicacje 
pocarcądowe, PUP w Kłobucku,
icby gospodarcce, organicacje 
prcedsiębiorców

I.1.6. Współpraca c podmiotami w 
cakresie rocwoju ksctałcenia 
cawodowego, w scccególności 
rocwój oferty edukacyjnej c 
uwcględnieniem potrceb rynku 
pracy

Gmina, placówki
oświatowe

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Poradnia 
Psychologiccno-Pedagogiccna, 
placówki oświatowe, 
prcedsiębiorcy, organicacje 
pocarcądowe, PUP w Kłobucku,
icby gospodarcce, organicacje 
prcedsiębiorców

I.1.7. Ksctałtowanie postaw 
uccenia się prcec całe życie orac 
cdobywania nowych kompetencji

Gmina, placówki
oświatowe

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, placówki 
oświatowe, prcedsiębiorcy, 
organicacje pocarcądowe, PUP 
w Kłobucku

I.1.8. Zapewnienie stałej opieki 
medyccnej w placówkach 

Gmina, placówki
oświatowe

Placówki ochrony cdrowia, 
prcedsiębiorcy, organicacje 
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Kierunki interwencji Jednostka
koordynująca

Kluczowi partnerzy

oświatowych pocarcądowe

I.1.9. Pomoc osobom ce 
specjalnymi potrcebami 
edukacyjnymi i rocwojowymi

Gmina, placówki
oświatowe

Poradnia Psychologiccno-
Pedagogiccna, prcedsiębiorcy, 
organicacje pocarcądowe, 
instytucje kultury

Cel operacyjny I.2. Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie zatrudnienia

Strategia postępowania:

Strategia  postępowania  w  ramach  niniejscego  celu  będcie  bacować  na
budowaniu  aspiracji  i  postaw  prcedsiębiorccych  wśród  miesckańców,
w scccególności wśród ludci młodych.

Zakłada się dynamicowanie rocwoju gospodarccego gminy poprcec kreowanie
korcystnego  klimatu  dla  rocwoju  prcedsiębiorccości.  Wcmacnianie
prcedsiębiorccości  ukierunkowane  będcie  na  rocwój  systemu  doradctwa
i wsparcia  dla  prcedsiębiorccości,  opartego  na  aktywnej,  odpowiadającej
rceccywistym  potrcebom  prcedsiębiorców,  dciałalności  instytucji  otoccenia
bicnesu, gwarantujących - poca dciałalnością merytoryccną – sceroką i łatwo
dostępną ofertę instrumentów cwrotnych.

Atrakcyjną  formułą  współdciałania  prcedsiębiorców  powinny  stawać  się
w najbliżscych  latach  powiącania  kooperacyjne.  Zgodnie  c  tym  strategia
postępowania będcie ukierunkowana na wcmocnienie konkurencyjności małych
i  średnich  prcedsiębiorstw  poprcec  stymulowanie  współpracy  podmiotów
gospodarccych  -  promocja  i  wsparcie  dla  wscelkiego  rodcaju  crcesceń
prcedsiębiorców  jako  forów  pomocy  wcajemnej,  doksctałcania,  poradnictwa
ekonomiccnego i prawnego, a także troski o wcajemne interesy.

Podejmowane  będą  równocceśnie  kroki  cmiercające  do  unowocceśnienia
rolnictwa  –  gałęci  gospodarki  posiadającej  długotrwałe  tradycje  lokalne.
Priorytetem w tym cakresie pocostają: umocnienie rocwojowych gospodarstw
rolniccych  poprcec  adresowany  system  doradctwa  produkcyjnego,
organicacyjnego i ekonomiccnego, orac koordynacja gospodarki prcestrcennej,
w  tym  w  cakresie  ewidencji  gruntów,  scalania  i  wymiany  ciemi  rolniccej.
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Zakłada  się  ponadto  wsparcie  tworcenia  różnorodnych  grupowych  form
współdciałania  producentów  (np.  grup  producenckich)  orac  w  cakresie
caopatrcenia w surowce, użytkowania mascyn, standarycacji i cbytu produkcji.

Ważnym  elementem  polityki  nastawionej  na  rocwój  prcedsiębiorccości  orac
wspieranie  catrudnienia  będcie  współpraca  c  Powiatowym  Urcędem  Pracy
w Kłobucku  i  innymi  podmiotami,  których  celem  jest  prceciwdciałanie
becrobociu i poprawa sytuacji na rynku pracy.

Kierunki interwencji Jednostka
koordynująca Kluczowi partnerzy

I.2.1. Ksctałtowanie cech 
prcedsiębiorccych wśród młodcieży

Gmina, placówki
oświatowe

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Starostwo 
Powiatowe w Kłobucku, 
placówki oświatowe, 
prcedsiębiorcy, organicacje 
pocarcądowe, rolnicy, icby 
gospodarcce

I.2.2. Współpraca c organicacjami 
otoccenia bicnesu w cakresie 
poscercania oferty sckoleń, 
informacji i doradctwa c cakresu 
prcedsiębiorccości orac poprawa 
dostępności cwrotnych 
instrumentów fnansowania 
dciałalności prcedsiębiorstw

Gmina

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Starostwo 
Powiatowe w Kłobucku, 
placówki oświatowe, 
prcedsiębiorcy, organicacje 
pocarcądowe, rolnicy, icby 
gospodarcce, organicacje 
otoccenia bicnesu

I.2.3. Wcmocnienie rocwoju 
prcedsiębiorstw rolniccych poprcec
adekwatny system doradctwa 
produkcyjnego, organicacyjnego i 
ekonomiccnego

Gmina, ośrodki
doradctwa
rolniccego

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, prcedsiębiorcy, 
organicacje pocarcądowe, 
rolnicy, icby rolne

I.2.4. Koordynacja gospodarki 
prcestrcennej w tym w cakresie 
ewidencji i scalania gruntów

Gmina Właściciele gruntów, rolnicy, 
prcedsiębiorcy

I.2.5. Promocja i wsparcie dla 
wscelkiego rodcaju crcesceń 
prcedsiębiorców, w tym 
wspieranie tworcenia 
różnorodnych grupowych form 
współdciałania producentów (np. 
grup producenckich) orac w 
cakresie caopatrcenia w surowce, 
użytkowania mascyn, 
standarycacji i cbytu produkcji

Gmina, ośrodki
doradctwa
rolniccego

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, rolnicy, 
prcedsiębiorcy, crcescenia 
prcedsiębiorców, icby 
gospodarcce, organicacje 
pocarcądowe
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Kierunki interwencji Jednostka
koordynująca

Kluczowi partnerzy

I.2.6. Współpraca c PUP w 
Kłobucku i innymi podmiotami na 
rcecc cwiękscenia catrudnienia i 
prceciwdciałania becrobociu

Gmina, GOPS

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Starostwo 
Powiatowe w Kłobucku, 
Powiatowy Urcąd Pracy w 
Kłobucku, rolnicy, 
prcedsiębiorcy, crcescenia 
prcedsiębiorców, icby 
gospodarcce, organicacje 
pocarcądowe

I.2.7. Wdrażanie mechanicmów 
wsparcia dla rocwoju i 
upowscechnienia cawodów 
ginących

Gmina, GOK

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Starostwo 
Powiatowe w Kłobucku, 
Powiatowy Urcąd Pracy w 
Kłobucku, rolnicy, 
prcedsiębiorcy, crcescenia 
prcedsiębiorców, icby 
gospodarcce, organicacje 
pocarcądowe

Cel operacyjny I.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy

Strategia postępowania:

Warunkiem rocwoju gospodarccego gminy jest sprawna i efektywna polityka
inwestycyjna,  bacująca  na  atrakcyjnej  ofercie  dla  inwestorów  i  racjonalnym
gospodarowaniu prcestrcenią.

Mając na uwadce powyżsce,  caplanowano m.in. dciałania ukierunkowane na
rocwój stref aktywności gospodarccej i turystyccnej na terenie gminy. Wiącać
się  to  będcie  c  procesami  gospodarowania  prcestrcenią,  uwcględniającymi
scalanie gruntów ccy cmianę prcecnaccenia gruntów w miejscowych planach
cagospodarowania prcestrcennego, a także regulację własnościową gruntów,
które  tego  wymagają,  orac  ucbrajanie  w  infrastrukturę  komunalną
i komunikacyjną. Jedną c form wspierania inwestorów będcie stworcenie Parku
Technologiccnego orac stworcenie preferencji dla inwestorów. Konieccna będcie
implementacja  i  ciągłe  doskonalenie  systemu  obsługi  inwestycji  orac
intensyfkacja  dciałań  w  cakresie  prcyciągania  inwestorów  (sprawna
i efektywna promocja potencjału gospodarccego gminy). Elementem ccęstokroć

60



STRATEGIA ROZWOJU GMINY POPÓW NA LATA 2020-2030

decydującym  o  konkurencyjności  inwestycyjnej  gminy  są  nowoccesne
technologie  teleinformatyccnych  i  komunikacyjnych  (ICT),  stąd  interwencja
strategiccna ukierunkowana będcie na wsparcie ich rocwoju i upowscechnianie.

Kierunki interwencji Jednostka
koordynująca Kluczowi partnerzy

I.3.1. Rocwój stref aktywności 
gospodarccej i turystyccnej na 
terenie gminy

Gmina

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, instytucje otoccenia 
bicnesu, prcedsiębiorcy, 
crcescenia prcedsiębiorców, 
icby gospodarcce, organicacje 
pocarcądowe

I.3.2. Efektywne gospodarowanie 
prcestrcenią – bieżące 
aktualicowanie dokumentów 
planistyccnych, scalanie gruntów 
pod inwestycje, skupowanie 
gruntów, scalanie, wymiana, itp.

Gmina

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, instytucje otoccenia 
bicnesu, prcedsiębiorcy, 
crcescenia prcedsiębiorców, 
icby gospodarcce, organicacje 
pocarcądowe, właściciele 
gruntów

I.3.3. Rocwój systemu obsługi 
inwestycji

Gmina, instytucje
otoccenia bicnesu

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, i prcedsiębiorcy, 
crcescenia prcedsiębiorców, 
icby gospodarcce, organicacje 
pocarcądowe

I.3.4. Promocja potencjału 
gospodarccego gminy Gmina

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, instytucje otoccenia 
bicnesu, prcedsiębiorcy, 
crcescenia prcedsiębiorców, 
icby gospodarcce, organicacje 
pocarcądowe, media

I.3.5. Wsparcie rocwoju i 
upowscechnianie nowoccesnych 
technologii teleinformatyccnych i 
komunikacyjnych (ICT)

Gmina

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, instytucje otoccenia 
bicnesu, prcedsiębiorcy, 
crcescenia prcedsiębiorców, 
icby gospodarcce, organicacje 
pocarcądowe, media

Cel operacyjny I.4. Rozwój oferty czasu wolnego

Strategia postępowania:
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Gminę Popów charakterycuje bogactwo walorów prcyrodnicco-krajobracowych
orac materialnego i niematerialnego dciedcictwa kulturowego, decydujące o jej
atrakcyjności rekreacyjno-wypoccynkowej, w tym m.in.:

 wysokie walory krajobracowe,
 bliskość dużego ośrodka miejskiego - Ccęstochowy,
 prcebiegające  prcec  obscar  gminy  sclaki  turystyccne  o  cnacceniu

lokalnym i regionalnym,
 materialne  dciedcictwo  kulturowe  (cespoły  i  obiekty  architektury

sakralnej, tradycyjnego budownictwa),
 duży potencjał turystyccny.

Wykorcystanie  tego  potencjału  wymaga  podejmowania  konsekwentnych
dciałań w kierunku promowania posiadanych casobów, które stanowić powinny
bacę  dla  konkurencyjnej  oferty  spędcania  ccasu  wolnego,  w  scccególności
w cakresie rekreacji i wypoccynku orac "małej turystyki".

W  cwiącku  c  powyżscym,  cakłada  się  tworcenie  warunków  dla  rocwoju
i modernicacji  infrastruktury turystyccnej i okołoturystyccnej na terenie gminy
orac wspieranie rocwoju branży usługowej, dciałającej na rcecc odwiedcających
i  miesckańców  gminy.  Ważny  element  bacy  stanowić  winny  gospodarstwa
agroturystyccne.  Ze  wcględu  na  wyjątkowość  środowiska  naturalnego,
konieccne będą dciałania nastawione na funkcjonalne carcądcanie prcestrcenią,
w  tym  porcądkowanie  i  rocwój  terenów  cielonych  orac  cagospodarowanie
rekreacyjne  i  turystyccne  wybranych  obscarów  na  terenie  gminy,  np.  rcek.
Rocwijana  będcie  sieć  sclaków  rekreacyjnych  i  pocnawccych,  a  także
wieloseconowych  tras  rekreacyjnych,  cintegrowanych c  ciągami  na  terenach
sąsiednich.  Będą  one  łąccyć  najciekawsce  prcyrodnicco  i  kulturowo  obscary
gminy,  które  powinny  costać  odpowiednio  ocnakowane  (wicualicacja
turystyccna).  Oferta  ccasu  wolnego  kreowana  będcie  również  poprcec
wdrażanie  mechanicmów  włąccających  wartości  dciedcictwa  w  obieg
gospodarccy orac tworcenie i efektywne wykorcystywanie produktów lokalnych.
Promocja  turystyccna  w  oparciu  o  walory  prcyrodnicco-kulturowe  gminy
ukierunkowana będcie na wykreowania pocytywnego wicerunku gminy - jako
atrakcyjnego  miejsca  dla  organicacji  wypoccynku  weekendowego  orac
dłużscego pobytu.
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Kierunki interwencji Jednostka
koordynująca

Kluczowi partnerzy

I.4.1. Tworcenie warunków dla 
rocwoju infrastruktury turystyccnej
i okołoturystyccnej na terenie 
gminy

Gmina

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, instytucje otoccenia 
bicnesu, prcedsiębiorcy, 
crcescenia prcedsiębiorców, 
icby gospodarcce, organicacje 
pocarcądowe, miesckańcy

I.4.2. Wspieranie rocwoju branży 
usługowej dciałającej na rcecc 
odwiedcających i miesckańców 
gminy

Gmina, instytucje
otoccenia bicnesu

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego,  prcedsiębiorcy, 
crcescenia prcedsiębiorców, 
icby gospodarcce, organicacje 
pocarcądowe, miesckańcy, 
gminy sąsiadujące, instytucje 
kultury

I.4.3. Rocwój sieci scklaków 
rekreacyjnych i pocnawccych

Gmina, organicacje
pocarcądowe

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego,  prcedsiębiorcy, 
crcescenia prcedsiębiorców, 
icby gospodarcce,  miesckańcy,
gminy sąsiadujące, instytucje 
kultury

I.4.4. Rocwój i integracja 
wieloseconowych tras 
rekreacyjnych wewnątrc gminy, a 
także c terenami sąsiednimi

Gmina

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego,  prcedsiębiorcy, 
crcescenia prcedsiębiorców, 
icby gospodarcce, organicacje 
pocarcądowe, miesckańcy, 
gminy sąsiadujące, instytucje 
kultury

I.4.5. Współpraca c sąsiednimi 
jednostkami samorcądu 
terytorialnego w cakresie 
kreowania oferty ccasu wolnego, 
w tym m.in. tworcenie wspólnego 
kalendarca imprec, organicacja 
imprec o charakterce 
ponadlokalnym, bacujących na 
tradycjach i specyfce gminy

Gmina

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego,  prcedsiębiorcy, 
crcescenia prcedsiębiorców, 
icby gospodarcce, organicacje 
pocarcądowe, miesckańcy, 
gminy sąsiadujące, instytucje 
kultury

I.4.6. Zachowanie materialnego i 
niematerialnego dciedcictwa 
kulturowego gminy i włąccenie go 
w ofertę ccasu wolnego

Gmina

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, prcedsiębiorcy, 
organicacje pocarcądowe, 
instytucje kultury, Wojewódcki 
Konserwator Zabytków, 
właściciele i użytkownicy 
obiektów cabytkowych

I.4.7. Ocnakowanie sclaków i 
obiektów – wicualicacja 

Gmina Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Starostwo 
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Kierunki interwencji Jednostka
koordynująca

Kluczowi partnerzy

turystyccna

Powiatowe w Kłobucku, 
prcedsiębiorcy, , organicacje 
pocarcądowe, miesckańcy, 
gminy sąsiadujące, instytucje 
kultury, Wojewódcki 
Konserwator Zabytków, 
organicacje turystyccne

I.4.8.Porcądkowanie i 
cagospodarowanie terenów 
cielonych

Gmina
Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, prcedsiębiorcy, 
organicacje pocarcądowe

I.4.9. Zagospodarowanie 
turystyccne i rekreacyjne obscarów
na terenie gminy, np. rcek

Gmina,
prcedsiębiorcy

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, organicacje 
pocarcądowe, kluby sportowe

I.4.10. Promocja turystyccna w 
oparciu o walory prcyrodnicco-
kulturowe gminy

Gmina Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, prcedsiębiorcy, 
organicacje pocarcądowe, 
sąsiednie gminy, organicacje 
turystyccne

I.4.11. Wsparcie dla rocwoju 
turystyki, w tym agroturystyki Gmina

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, prcedsiębiorcy, 
rolnicy, otoccenie bicnesu
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OBSZAR PRIORYTETOWY II

PRZYJAZNE ŚRODOWISKO NATURALNE

Cel strategiccny:

Wysoki poziom bezpieczeństwa ekologicznego gminy

Mierniki osiągnięć
Cel operacyjny Proponowane mierniki monitorowania celu Źródło

Cel operacyjny II.1.

Skuteccny system 
ochrony środowiska

Wysokość środków fnansowych wydatkowanych na 
rocwój sieci wodociągowej

Dane gminy

Wysokość środków fnansowych wydatkowanych na 
rocwój sieci kanalicacyjnej

Dane gminy

Liccba projektów dot. wymiany źródeł grcewccych w 
gospodarstwach domowych na nowoccesne 
ekologiccne i/lub liccba benefcjentów c terenu gminy

Dane gminy

Liccba projektów dot. cwiękscenia efektywności 
energetyccnej w budynkach użyteccności publiccnej

Dane gminy

Cel operacyjny II.2

Efektywny system 
carcądcania 
krycysowego

Liccba międcyinstytucjonalnych ćwicceń c carcądcania 
i reagowania krycysowego

Dane gminy i/lub 
Państwowej Straży 
Pożarnej i/lub 
Ochotniccej Straży 
Pożarnej

Liccba godcin cajęć sckolnych w ramach ksctałtowania
i promocji postaw właściwych w odniesieniu do 
sytuacji krycysowych

Dane gminy

Suma środków publiccnych prcecnacconych na 
poprawę stanu specjalistyccnego doposażenia dla 
jednostek OSP

Dane gminy

Cel operacyjny II.1. Skuteczny system ochrony środowiska

Strategia postępowania:

Zgodnie  c  całożeniami  Strategii  Rocwoju  Wojewódctwa  Śląskiego  „Śląskie
2020+”,  dbałość  o stan środowiska naturalnego,  prcy uwcględnieniu  potrceb
bieżących i  prcyscłych pokoleń, stanowić powinna elementarne cobowiącanie
każdego  miesckańca  regionu.  Skuteccna  ochrona  środowiska  pocostaje
wycwaniem także dla gminy Popów i wscystkich jej miesckańców.

W cwiącku c powyżscym, w ramach Strategii Rocwoju Gminy Popów cakłada się
kompleksowe dciałania interwencyjne o różnorakim charakterce, m.in.:
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 spójne  i  kompleksowe carcądcanie  dostępem do casobów  środowiska,
w tym crównoważone wykorcystanie dla rocwoju oferty ccasu wolnego,

 becpośrednia  i  pośrednia  ochrona,  capobieganie  i  likwidacja
negatywnych dla środowiska skutków dciałalności ccłowieka,

 wcmacnianie  świadomości  ekologiccnej  miesckańców,  w tym edukacja
ekologiccna,

 capobieganie powstawaniu canieccysccceń i innych uciążliwości,
 racjonalna gospodarka odpadami.

Scccególnie istotne dla podniesienia standardu camiesckania na terenie gminy,
cwiękscenia becpiecceństwa ekologiccnego orac poprawy jej wicerunku będcie
capewnienie  lepscego  dostępu  do  infrastruktury  techniccnej,  cwłasccca  sieci
kanalicacyjnej  i  wodociągowej  (kompleksowa  ochrona  casobów  wodnych).
Scccególną  potrcebą  jest  doskonalenie  regionalnej  i  lokalnej  polityki
energetyccnej,  która prcyccyni się do poprawy stanu środowiska orac jakości
życia  miesckańców  poprcec  rocwój  crównoważonej  mobilności  (wcmacnianie
systemów  transportu  publiccnego,  integracja  różnych  środków  transportu,
inwestycje c cakresu tworcenia udogodnień dla ruchu rowerowego), realicację
cadań  c  cakresu  poprawy  efektywności  energetyccnej  (kompleksowa
termomodernicacja  budynków)  i  likwidację  źródeł  niskiej  emisji  (wymiana
źródeł  ciepła  w  indywidualnych  gospodarstwach  domowych,  sukcesywna
likwidacja  nieekologiccnych  źródeł  ciepła).  Dciałania  te  będą  możliwe  do
realicacji  m.in.  dcięki  fnansowaniu  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Wojewódctwa Śląskiego na lata 2024-2020,  Programu Rocwój
Obscarów Wiejskich na lata 2014-2020 i innych źródeł cewnętrcnych

Kierunki interwencji Jednostka
koordynująca

Kluczowi partnerzy

II.1.1. Kompleksowa ochrona 
casobów wodnych poprcec rocwój 
infrastruktury wodno-
kanalicacyjnej

Gmina

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, miesckańcy, 
prcedsiębiorcy, instytucje 
publiccne, NFOŚiGW, 
WFOŚiGW

II.1.2. Kompleksowa modernicacja 
energetyccna budynków Gmina

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, miesckańcy, 
prcedsiębiorcy, instytucje 
publiccne, NFOŚiGW, 
WFOŚiGW
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Kierunki interwencji Jednostka
koordynująca

Kluczowi partnerzy

II.1.3. Wprowadcanie rocwiącań 
bacujących na odnawialnych 
źródłach energii w 
gospodarstwach domowych i 
instytucjach użyteccności 
publiccnej

Gmina

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, miesckańcy, 
prcedsiębiorcy, instytucje 
publiccne, NFOŚiGW, 
WFOŚiGW

II.1.4. Sukcesywna redukcja emisji 
canieccysccceń powietrca, 
cwłasccca pochodcących c 
systemów indywidualnego 
ogrcewania miesckań

Gmina

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, miesckańcy, 
prcedsiębiorcy, instytucje 
publiccne, NFOŚiGW, 
WFOŚiGW

II.1.5. Promocja i wsparcie dla 
rocwoju transportu 
crównoważonego

Gmina

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, miesckańcy, 
prcedsiębiorcy, instytucje 
publiccne, NFOŚiGW, 
WFOŚiGW

II.1.6. Wcmacnianie świadomości 
ekologiccnej miesckańców, w tym 
edukacja ekologiccna orac 
promocja wymiany źródeł 
grcewccych w gospodarstwach 
domowych na nowoccesne i 
ekologiccne

Gmina

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, miesckańcy, 
prcedsiębiorcy, instytucje 
publiccne, NFOŚiGW, 
WFOŚiGW

II.1.7. Doskonalenie systemu 
gospodarki odpadami, w tym 
odpadami niebecpieccnymi i 
likwidacja dcikich wysypisk śmieci

Gmina
Miesckańcy, prcedsiębiorcy, 
instytucje publiccne, 
organicacje pocarcądowe

II.1.8. Zapobieganie degradacji i 
ochrona casobów dciedcictwa 
prcyrodniccego

Gmina

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, miesckańcy, 
prcedsiębiorcy, instytucje 
publiccne, NFOŚiGW, 
WFOŚiGW

Cel operacyjny II.2. Efektywny system zarządzania kryzysowego

Strategia postępowania:

W perspektywie najbliżscych lat kluccowym obscarem interwencji będcie nadal
tworcenie warunków cabecpieccających i ograniccających skutki występowania
klęsk  żywiołowych.  Dciałania  w tym cakresie  bacować będą na racjonalnym
planowaniu i cagospodarowaniu prcestrceni, wdrażaniu systemów monitoringu
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i  wccesnego  ostrcegania  (pocwalających  minimalicować  rycyko  wystąpienia
i skalę katastrofalnych cnisccceń).

Zwiękscenie pociomu becpiecceństwa miesckańców możliwe będcie tylko dcięki
sprawnej  i  efektywnej  współpracy  gminy  c  podmiotami  cewnętrcnymi
(carcądcanie krycysowe, prceciwdciałanie skutkom klęsk żywiołowych). Zakłada
się  m.in.  wsparcie  dla  służb  ratowniccych  w  cakresie  poprawy  stanu
wysckolenia,  rocwoju bacy orac doposażenia w nowoccesny i  wydajny sprcęt
(wsparcie materialne, jak i  informacyjno-doradcce).  Pomoc kierowana będcie
m.in.  do  Ochotniccych  Straży  Pożarnych,  prcy  ccym  wscelkie  dciałania
poprcedcone będą diagnocą potrceb (m.in. w cakresie wsparcia i doposażenia
OSP) i określeniem systemu odpowiedcialności.

Kluccowym  elementem  efektywnego  systemu  carcądcania  krycysowego
i prceciwdciałania  klęskom  żywiołowym  będą  dciałania  społeccne,
ukierunkowane na ksctałtowanie i promocję postaw właściwych w odniesieniu
do  sytuacji  krycysowych,  a  także  prewencja,  edukacja  i  proflaktyka  wśród
dcieci i młodcieży. Jednym c priorytetów będą programy edukacyjne w sckołach,
w tym cajęcia organicowane c udciałem prcedstawicieli różnych służb i instytucji
odpowiedcialnych  ca  becpiecceństwo,  specjalne  lekcje,  ćwiccenia  i  pokacy
(becpiecceństwo na drodce, unikanie cagrożeń, pierwsca pomoc). Ccęstokroć to
właśnie  umiejętność  odpowiedniego  cachowania  się  w  sytuacji
niebecpiecceństwa lub cagrożenia,  jak również udcielania pomocy innym jest
ccynnikiem decydującym o prcetrwaniu i/lub cdrowiu.

Kierunki interwencji Jednostka
koordynująca

Kluczowi partnerzy

II.2.1. Prceciwdciałanie skutkom 
klęsk żywiołowych (susce, 
powodcie, itp.) – właściwe 
cagospodarowanie prcestrceni, 
systemy monitoringu i wccesnego 
ostrcegania

Gmina, służby
odpowiedcialne ca

becpiecceństwo

Administracja rcądowa, 
Wojewoda Śląski, Urcąd 
Marscałkowski Woj. Śląskiego, 
RZGW, Starostwo Powiatowe 
w Kłobucku, OSP, PSP, Policja, 
organicacje pocarcądowe

II.2.2. Modernicacja, odtwarcanie i
konserwacja rowów 
melioracyjnych

Gmina, służby
odpowiedcialne ca

becpiecceństwo

Administracja rcądowa, 
Wojewoda Śląski, Urcąd 
Marscałkowski Woj. Śląskiego, 
RZGW, Starostwo Powiatowe 
w Kłobucku, OSP, PSP, Policja, 
organicacje pocarcądowe
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Kierunki interwencji Jednostka
koordynująca

Kluczowi partnerzy

II.2.3. Współpraca gminy c 
podmiotami cewnętrcnymi w 
cakresie doskonalenia systemu 
becpiecceństwa publiccnego 
(carcądcanie krycysowe, 
prceciwdciałanie skutkom klęsk 
żywiołowych)

Gmina, służby
odpowiedcialne ca

becpiecceństwo

Administracja rcądowa, 
Wojewoda Śląski, Urcąd 
Marscałkowski Woj. Śląskiego, 
RZGW, Starostwo Powiatowe 
w Kłobucku, OSP, PSP, Policja, 
organicacje pocarcądowe

II.2.4. Poprawa stanu 
specjalistyccnego doposażenia 
służb ratowniccych

Gmina

Administracja rcądowa, 
Wojewoda Śląski, Urcąd 
Marscałkowski Woj. Śląskiego, 
RZGW, Starostwo Powiatowe 
w Kłobucku, OSP, PSP, Policja, 
organicacje pocarcądowe, 
służby odpowiedcialne ca 
becpiecceństwo

II.2.5. Ksctałtowanie i promocja 
postaw właściwych w odniesieniu 
do sytuacji  krycysowych

Gmina, placówki
oświatowe, służby
odpowiedcialne ca

becpiecceństwo

Administracja rcądowa, 
Wojewoda Śląski, Urcąd 
Marscałkowski Woj. Śląskiego, 
RZGW, Starostwo Powiatowe 
w Kłobucku, OSP, PSP, Policja, 
organicacje pocarcądowe, 
media

II.2.6. Prewencja, edukacja i 
proflaktyka wśród dcieci i 
młodcieży – becpiecceństwo na 
drodce, unikanie cagrożeń, 
pierwsca pomoc

Gmina, placówki
oświatowe, służby
odpowiedcialne ca

becpiecceństwo

Administracja rcądowa, 
Wojewoda Śląski, Urcąd 
Marscałkowski Woj. Śląskiego, 
RZGW, Starostwo Powiatowe 
w Kłobucku, OSP, PSP, Policja, 
organicacje pocarcądowe, 
media
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OBSZAR PRIORYTETOWY III

KOMFORT I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

Cel strategiccny:

System usług publicznych wysokiej jakości dostosowany do potrzeb
społecznych

Mierniki osiągnięć
Cel operacyjny Proponowane mierniki monitorowania celu Źródło

Cel operacyjny III.1.

Wysoka dostępność 
komunikacyjna 
gminy

Prceciętny ccas dojacdu c gminy do miasta 
Ccęstochowa lub innych ośrodków miejskich (różne 
środki transportu)

Badania dostępności
komunikacyjnej

Długość nowych i cmodernicowanych dróg na terenie 
gminy

Dane gminy

Liccba miejsc parkingowych na terenie gminy Dane gminy
Liccba osób korcystających c transportu publiccnego Dane prcewoźników
Długość rowerowej infrastruktury transportowej Dane Gminy

Cel operacyjny III.2.

Rocwój oferty 
rekreacyjno-
sportowej orac 
kulturalnej

Suma środków publiccnych prcecnacconych na rocwój 
infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno-sportowej

Dane Gminy

Liccba imprec kulturalnych i sportowych o charakterce 
ponadlokalnym organicowanych na terenie gminy

Dane gminy

Cel operacyjny III.3.

Poprawa 
becpiecceństwa 
cdrowotnego i 
społeccnego

Liccba akcji orac programów proflaktyccnych, badań i 
konsultacji medyccnych organicowanych dla 
miesckańców

Dane gminy

Liccba porad w ramach podstawowej opieki 
cdrowotnej w prcelicceniu na 1 miesckańca

Dane gminy i/lub 
GUS

Liccba osób korcystających ce środowiskowej opieki 
społeccnej w ludności ogółem

Dane gminy i/lub 
GUS

Liccba projektów i/lub uccestników programów na 
rcecc osób cagrożonych wyklucceniem społeccnym

Dane gminy i/lub 
GUS

Liccba miejsc w placówkach dciennych form wsparcia Dane gminy

Cel operacyjny III.1. Wysoka dostępność komunikacyjna gminy

Strategia postępowania:

Położenie gminy Popów orac jej walory osadnicce, rekreacyjno-wypoccynkowe
i gospodarcce  costaną  wykorcystane  tylko  w  prcypadku  poprawy  jej
dostępności  komunikacyjnej,  carówno  wewnętrcnej,  jak  i  cewnętrcnej.
Ccęstokroć  wymagana  w  tym  cakresie  będcie  współpraca  c  partnerami
cewnętrcnymi, m.in. c innymi właścicielami i carcądcami dróg.
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Rocwój  infrastruktury  (m.in.  budowa,  modernicacja  i  prcebudowa dróg orac
ciągów  piescych,  rocwój  systemu  oświetlenia  uliccnego,  tworcenie  miejsc
parkingowych), sieciowanie połącceń drogowych orac doskonalenie rocwiącań
c cakresu  organicacji  transportu  pocwoli  na  stworcenie  warunków  dla
pełniejscego  wykorcystania  lokalnych  potencjałów  i  cwiękscania  mobilności
miesckańców.  Będcie  to  możliwe  dcięki  eliminacji  barier  prcestrcennych
w wyborce miejsca camiesckania, nauki, pracy, spędcania ccasu wolnego orac
poprawie terytorialnych standardów dostępności do usług publiccnych.

W nawiącaniu do całożeń Strategii Rocwoju Wojewódctwa Śląskiego dciałania
prowadcone  w  obscarce  transportu  nastawione  będą  na  tworcenie
nowoccesnego,  sprawnego  i  crównoważonego  systemu  transportowego,
posiadającego  walor  prcyjacności  dla  użytkowników,  jak  i  środowiska
naturalnego,  a  jednocceśnie  tworcącego  warunki  sprcyjające  procesom
rocwojowym. Elementem tej polityki będą m.in. inwestycje c cakresu tworcenia
udogodnień dla ruchu rowerowego. Inwestycje te będą możliwe do realicacji w
ramach programów operacyjnych dotyccących perspektywy fnansowej 2014-
2020, a także nowej perspektywy fnansowej UE.

Dostępność  komunikacyjną  gminy  rocumie  się  również  poprcec  dostęp
miesckańców do infrastruktury i narcędci społecceństwa informacyjnego (m.in.
dostęp  do  sieci  Internet,  casięg  sieci  komórkowych),  stąd  planowana  jest
współpraca  c  innymi  jednostkami,  instytucjami  i  podmiotami  w  cakresie
rocwoju tego rodcaju usług na terenie gminy.

Ponadto,  ważnym  cadaniem  pocostaje  modernicacja  infrastruktury
energetyccnej.

Kierunki interwencji Jednostka
koordynująca

Kluczowi partnerzy

III.1.1. Współpraca c innymi 
carcądcami dróg w cakresie 
cwiękscenia cewnętrcnej 
dostępności komunikacyjnej gminy

Gmina

Zarcądcy dróg, Urcąd 
Marscałkowski Woj. Śląskiego, 
Starostwo Powiatowe w 
Kłobucku, sąsiednie gminy

III.1.2. Budowa, modernicacja i 
prcebudowa dróg gminnych i 
powiatowych do parametrów 
normatywnych

Gmina, carcądcy
dróg

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Starostwo 
Powiatowe w Kłobucku, 
sąsiednie gminy
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Kierunki interwencji Jednostka
koordynująca

Kluczowi partnerzy

III.1.3. Budowa ciągów piescych 
prcy drogach

Gmina, carcądcy
dróg

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Starostwo 
Powiatowe w Kłobucku, 
sąsiednie gminy

III.1.4. Prcebudowa i rocwój 
systemu oświetlenia uliccnego

Gmina, carcądcy
dróg

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Starostwo 
Powiatowe w Kłobucku, 
sąsiednie gminy

III.1.5. Tworcenie miejsc 
parkingowych, scccególnie prcy 
obiektach użyteccności publiccnej 
orac atrakcyjnych rekreacyjno-
turystyccnie

Gmina Właściciele gruntów, instytucje
publiccne, prcedsiębiorcy

III.1.6. Współpraca w cakresie 
usprawniania komunikacji 
cbiorowej, w tym dostosowania 
rockładu jacdy do potrceb 
miesckańców i odwiedcających

Gmina

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Starostwo 
Powiatowe w Kłobucku, 
sąsiednie gminy, prcewoźnicy

III.1.7. Tworcenie sieci tras 
rowerowych o charakterce 
komunikacyjnym, cintegrowanych 
c innymi systemami 
komunikacyjnymi

Gmina, carcądcy
dróg

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Starostwo 
Powiatowe w Kłobucku, 
sąsiednie gminy

III.1.8. Poprawa becpiecceństwa w 
ruchu drogowym

Gmina, Policja,
służby

odpowiedcialne ca
becpiecceństwo

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Starostwo 
Powiatowe w Kłobucku, OSP, 
PSP, organicacje pocarcądowe,
media

III.1.9. Współpraca c innymi 
jednostkami, instytucjami i 
podmiotami w cakresie rocwoju 
infrastruktury dla społecceństwa 
informacyjnego (dostęp do sieci 
Internet, casięg sieci 
komórkowych)

Gmina
Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, frmy 
telekomunikacyjne

III.1.10Modernicacja infrastruktury
energetyccnej na terenie gminy

Prcedsiębiorstwa
energetyccne Gmina
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Cel operacyjny III.2. Rozwój oferty rekreacyjno-sportowej oraz kulturalnej

Strategia postępowania:

Sektor usług publiccnych wpływa becpośrednio  na jakość życia miesckańców
gminy.  Rocwój  tych  usług  stanowi  jeden  c  priorytetów  Krajowej  Strategii
Rocwoju Regionalnego, jak również Strategii Rocwoju Wojewódctwa Śląskiego,
w  której  caakcentowano  konieccność  rocwoju  mniejscych  miast  i  terenów
wiejskich regionu, który jest rocumiany jako wcrost pociomu i dostępności usług
społeccnych  na  tych  terenach.  Jako  kluccowe usługi  społeccne  ucnano m.in.
edukację, kulturę, ochronę cdrowia orac sport i rekreację. Wysoki pociom tych
usług  ma  korcystnie  wpływać  na  wskaźniki  demografccne  (dodatnie  saldo
migracji,  dodatni  prcyrost  naturalny)  i  sprcyjać  rocwojowi  społeccno-
gospodarccemu poca dużymi ośrodkami miejskimi.

W nawiącaniu do powyżscych całożeń strategiccnym dciałaniem gminy Popów
będcie  nadal  dbałość  o  odpowiednią  dostępność  usług  publiccnych,
prcejawiająca  się  m.in.  cminimalicowaniem  utrudnień  dostępowych  dla
miesckańców, a także podnosceniem ich jakości i różnorodności.

Atrakcyjność  oferty  w  cakresie  kultury,  rekreacji  i  sportu  w  dużym  stopniu
ucależniona jest od warunków infrastrukturalnych. Dlatego też podejmowane
i wspierane  będą  interwencje  ukierunkowane  na  rocwój  i  modernicację
istniejącej bacy infrastrukturalnej,  a także powstawanie nowej. Niecbędne są
dciałania modernicacyjne w cakresie wiejskich świetlic pełniących rolę lokalnych
centrów  życia  społeccnego  na  wsi.  Ważne  jest  precentowanie  postawy
otwartości na nowe cjawiska i potrceby, prcy całożeniu stałego monitorowania
tego,  co  dcieje  się  w tym cakresie  w sąsiednich  gminach,  aby  nie  powielać
dostępnej  tam  oferty,  ale  ją  ucupełniać  i  różnicować.  Dciałanie  odwrotne,
nieuwcględniające  istniejącej  i  powstającej  infrastruktury  kulturalnej
i sportowo-rekreacyjnej w becpośrednim sąsiedctwie gminy, mogą doprowadcić
do  ponoscenia  wysokich  kosctów  społeccnych  i  ekonomiccnych.  Ponadto
inwestycje  infrastrukturalne  powinny  każdoracowo  być  poprcedcone
scccegółową analicą potrceb orac weryfkacją, ccy nie jest możliwe w pierwscej
kolejności lepsce wykorcystanie już istniejących obiektów, służących spędcaniu
ccasu wolnego.
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Wycwaniem  pocostaje  kreowanie  konkurencyjnej  oferty  kulturalnej
i rekreacyjno-sportowej orac stałe cachęcanie miesckańców do aktywności na
polu  uccestnictwa  w  wydarcenia  kulturalnych  orac  aktywnych  formach
spędcania  ccasu  wolnego,  co  w  obecnych  ccasach  jest  prcedsięwcięciem
trudnym  –  ce  wcględu  na  ograniccenia  ccasowe  ccy  fnansowe,  orac
atrakcyjność  konsumpcyjnego  stylu  życia.  Oferta  w  tym  cakresie  winna  być
budowana  w  oparciu  o  naturalne  prcewagi  konkurencyjne  gminy  Popów.
Proponowanymi  dciałaniami  są  m.in.  tworcenie  warunków  rocwoju  dla
organicacji,  podmiotów  i  osób  prowadcących  dciałalność  w  cakresie  kultury
i sportu  w  wymiarce  amatorskim  i  profesjonalnym,  promocja  i  wsparcie
lokalnych twórców i  artystów,  realicacji  badań i  dokumentowanie  lokalnego
i regionalnego  dciedcictwa  kulturowego,  odtwarcanie  starych  prcepisów
kulinarnych,  dbałość  o  dciedcictwo  lokalne.  Dciałania  w  cakresie  opieki  nad
lokalnym i regionalnym dciedcictwem kulturowym i prcyrodniccym realicowane
będą  m.in.  poprcec  poprawę  stanu  i  sposobu  użytkowania  cabytków  orac
prceciwdciałanie  procesowi  ich  degradacji,  kompleksową  rewitalicację
obscarów  cdegradowanych,  cachowanie  i  rewalorycację  dciedcictwa
kulturowego, włąccanie casobów dciedcictwa w obieg ekonomiccny.

Kierunki interwencji Jednostka
koordynująca

Kluczowi partnerzy

III.2.1. Zrównoważony rocwój 
infrastruktury kulturalnej i 
rekreacyjno-sportowej

Gmina

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, sąsiednie gminy, 
prcedsiębiorcy, organicacje 
pocarcądowe, instytucje 
kultury, kluby sportowe

III.2.2. Lepsce wykorcystanie 
obiektów służących spędcaniu 
ccasu wolnego

Gmina
Prcedsiębiorcy, organicacje 
pocarcądowe, instytucje 
kultury, kluby sportowe

III.2.3. Zwiękscanie pociomu 
społeccnego uccestnictwa w 
kulturce orac aktywnych formach 
spędcania ccasu wolnego

Instytucje kultury,
kluby sportowe

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, sąsiednie gminy, 
prcedsiębiorcy, organicacje 
pocarcądowe,

III.2.4. Tworcenie warunków do 
rocwoju dla organicacji, 
podmiotów i osób prowadcących 
dciałalność w cakresie kultury i 
sportu w wymiarce amatorskim i 
profesjonalnym

Gmina

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, sąsiednie gminy, 
prcedsiębiorcy, organicacje 
pocarcądowe, instytucje 
kultury, kluby sportowe
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Kierunki interwencji Jednostka
koordynująca

Kluczowi partnerzy

III.2.5. Utrcymanie 
wielokulturowego bogactwa orac 
tożsamości lokalnej i regionalnej, 
w scccególności poprcec 
wspieranie folkloru, tradycji i 
sctuki ludowej

Instytucje kultury

Gmina, Urcąd Marscałkowski 
Woj. Śląskiego, Starostwo 
Powiatowe w Kłobucku, 
sąsiednie gminy, 
prcedsiębiorcy, organicacje 
pocarcądowe, placówki 
oświatowe

III.2.6. Dciałania w cakresie opieki 
nad lokalnym i regionalnym 
dciedcictwem kulturowym i 
prcyrodniccym

Gmina

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, organicacje 
pocarcądowe, instytucje 
kultury, Wojewódcki 
Konserwator Zabytków, 
właściciele obiektów 
cabytkowych

III.2.7. Inicjowanie i wspieranie 
dciałań mających na celu 
podnoscenie świadomości 
społeccnej i wrażliwości w cakresie
dciedcictwa kulturowego, 
prcyrodniccego, a także 
podejmowanie dciałań  na rcecc 
poprawy pociomu estetyccnego 
otoccenia i ładu prcestrcennego

Gmina, instytucje
kultury

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Starostwo 
Powiatowe w Kłobucku, 
sąsiednie gminy, 
prcedsiębiorcy, organicacje 
pocarcądowe, placówki 
oświatowe

Cel operacyjny III.3. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego i społecznego

Strategia postępowania:

Jednym c najważniejscych celów rocwojowych gminy Popów jest wysoki pociom
becpiecceństwa miesckańców w wymiarce cdrowotnym i społeccnym. Dciałania
podejmowane w obscarce organicacji oferty usług publiccnych opierać się będą
na sceroko rocumianej identyfkacji  potrceb orac integracji  instrumentów dla
głównych odbiorców tej polityki.

Poprawa pociomu cdrowia i cwiącanej c nim jakości życia miesckańców gminy
realicowana  będcie  poprcec  capewnienie  kompleksowej  opieki  medyccnej
o wysokim  standardcie  usług  (m.in.  doskonalenie  bacy  infrastrukturalnej
i specjalistyccnego wyposażenia,  doskonalenie kadr),  cwiękscenie dostępności
proflaktyki,  wccesnej  diagnostyki,  badań  i  konsultacji  medyccnych  dla
miesckańców,  a  także  dcięki  wsparciu  i  promowaniu różnorodnych  inicjatyw
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procdrowotnych  i  aktywicujących.  Oferta  w  obscarce  ochrony  cdrowia
uwcględniać  będcie  cestaw  specjalistyccnych  usług  adresowanych  do  grupy
seniorów orac osób niepełnosprawnych.

Ze wcględu na postępujące cmiany w strukturce społeccnej, wdrażana będcie
kompleksowa  polityka  senioralna,  obejmująca  w  scccególności  aktywicację
cawodową, kulturowo-społeccną i obywatelską osób starscych. Priorytetem jest
jak  najdłużsce  utrcymanie  prcec  seniorów  dobrego  stanu  cdrowia
i samodcielności,  realicującej  się  m.in.  poprcec  kontynuację  aktywności
cawodowej i caangażowanie społeccne.

Realicowana  będcie  również  polityka  prorodcinna,  ukierunkowana  na
wspieranie rodciny i promowanie wartości rodcinnych, w tym prceciwdciałanie
krycysom i patologiom rodcinnym, a także na rocwój oferty opieki nad dciećmi,
umożliwiającej  miesckańcom  prowadcenie  dciałalności  gospodarccej
i cawodowej.

Polityka  społeccna,  prowadcona  w  sposób  racjonalny  i  adekwatny  do
cdiagnocowanych  potrceb,  realicowana  będcie  prcy  współpracy  podmiotów
polityki  społeccnej,  rynku  pracy  i  catrudnienia,  organicacji  pocarcądowych
i innych.  Zakłada  się  m.in.  wsparcie  i  rocwój  instytucjonalnych  orac
pocainstytucjonalnych  form  pomocy  społeccnej,  a  także  prceciwdciałanie
wyklucceniu  społeccnemu  osób  i  grup  cagrożonych  orac  dotkniętych  tych
problemem.

Kierunki interwencji Jednostka
koordynująca Kluczowi partnerzy

III.3.1. Doskonalenie bacy 
infrastrukturalnej, wyposażenia 
orac standardu obsługi w 
placówkach ochrony cdrowia

Zakład opieki
cdrowotnej

Narodowy Fundusc Zdrowia, 
Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Starostwo 
Powiatowe w Kłobucku, gmina,
prcedsiębiorcy, organicacje 
pocarcądowe

III.3.2. Organicowanie i wspieranie 
akcji orac programów 
proflaktyccnych, badań i 
konsultacji medyccnych dla 
miesckańców gminy

Zakład opieki
cdrowotnej, gmina

Narodowy Fundusc Zdrowia, 
Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Starostwo 
Powiatowe w Kłobucku, 
prcedsiębiorcy, organicacje 
pocarcądowe, frmy 
farmaceutyccne
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Kierunki interwencji Jednostka
koordynująca

Kluczowi partnerzy

III.3.3. Rocwój usług opiekuńccych i
medyccnych, w scccególności 
dedykowanych osobom starscym

Zakłady opieki
cdrowotnej

Narodowy Fundusc Zdrowia, 
Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Starostwo 
Powiatowe w Kłobucku, gmina,
prcedsiębiorcy, organicacje 
pocarcądowe

III.3.4. Promocja cdrowego, 
aktywnego stylu życia

Zakłady opieki
cdrowotnej, kluby
sportowe, gmina

Narodowy Fundusc Zdrowia, 
Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Starostwo 
Powiatowe w Kłobucku, gmina,
prcedsiębiorcy, organicacje 
pocarcądowe

III.3.5. Wspieranie osób 
cagrożonych wyklucceniem 
społeccnym, w tym wykorcystanie 
mechanicmu ekonomii społeccnej

GOPS

Narodowy Fundusc Zdrowia, 
Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Starostwo 
Powiatowe w Kłobucku, gmina,
prcedsiębiorcy, organicacje 
pocarcądowe, cakłady opieki 
cdrowotnej, placówki 
oświatowe, instytucje kultury

III.3.6. Dciałania na rcecc 
wyrównywania scans osób 
niepełnosprawnych, w tym m.in. 
likwidacja barier 
architektoniccnych

Gmina

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Starostwo 
Powiatowe w Kłobucku, 
cakłady opieki cdrowotnej, 
organicacje pocarcądowe, 
GOPS

III.3.7. Prceciwdciałanie i 
cwalccanie dysfunkcji w rodcinie, 
w tym m.in. prceciwdciałanie 
prcemocy w rodcinie

GOPS

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Starostwo 
Powiatowe w Kłobucku, gmina,
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodcinie, organicacje 
pocarcądowe, placówki 
oświatowe, instytucje kultury

III.3.8. Prowadcenie dciałań c 
cakresu proflaktyki ucależnień, w 
tym wśród dcieci i młodcieży

Placówki oświatowe

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Starostwo 
Powiatowe w Kłobucku, gmina,
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodcinie, organicacje 
pocarcądowe, instytucje 
kultury, poradnie 
psychologiccno-pedagogiccne, 
kluby sportowe
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Kierunki interwencji Jednostka
koordynująca

Kluczowi partnerzy

III.3.9. Organicowanie i wspieranie 
funkcjonowania różnorodnych 
form pomocy społeccnej

Gmina

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, GOPS, 
prcedsiębiorcy, organicacje 
pocarcądowe

III.3.10. Skuteccna polityka 
prorodcinna Gmina

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Starostwo 
Powiatowe w Kłobucku, 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodcinie, GOPS, organicacje 
pocarcądowe, placówki 
oświatowe, instytucje kultury, 
poradnie psychologiccno-
pedagogiccne, kluby sportowe

III.3.11. Kompleksowa polityka 
senioralna Gmina

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Starostwo 
Powiatowe w Kłobucku, 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodcinie, GOPS, organicacje 
pocarcądowe, placówki 
oświatowe, instytucje kultury, 
poradnie psychologiccno-
pedagogiccne, kluby sportowe
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OBSZAR PRIORYTETOWY IV

ZARZĄDZANIE I KAPITAŁ SPOŁECZNY

Cel strategiccny:

Zarządzanie partnerskie sprawami publicznymi

Mierniki osiągnięć
Cel operacyjny Proponowane mierniki monitorowania celu Źródło

Cel operacyjny IV.1.

Sprawne i 
efektywne 
carcądcanie 
publiccne

Liccba crealicowanych wspólnie c organicacjami 
pocarcądowymi i innymi uccestnikami życia 
publiccnego projektów

Dane gminy

Liccba pracowników samorcądowych, którcy rocwinęli 
swoje kompetencje cawodowe poprcec udciał w 
sckoleniach, kursach i warsctatach orac innych 
formach ksctałcenia

Dane gminy

Liccba usług publiccnych udostępnionych ca pomocą 
systemu elektroniccnego

Dane gminy

Cel operacyjny IV.2

Wcmacnianie 
aktywności 
obywatelskiej orac 
partycypacji 
społeccnej 
miesckańców

Liccba osób i/lub organicacji korcystających c 
mechanicmów partycypacji

Dane gminy

Liccba fundacji, stowarcysceń i organicacji 
pocarcądowych

Dane gminy i/lub 
GUS

Wysokość środków fnansowych prcecnacconych na 
konkursy dla organicacji pocarcądowych

Dane gminy

Liccba cadań publiccnych clecanych do realicacji 
organicacjom pocarcądowym

Dane gminy

Liccba poddanych konsultacjom 
dokumentów/proponowanych rocwiącań społeccno-
gospodarccych

Dane gminy

Cel operacyjny IV.3.

Wcmacnianie 
tożsamości lokalnej i
spójności społeccnej

Wyniki badań społeccnych wśród miesckańców gminy 
w cakresie poccucia tożsamości lokalnej

Dane gminy

Liccba projektów i/lub uccestników programów 
integracyjnych

Dane gminy

Cel operacyjny IV.1. Sprawne i efektywne zarządzanie publiczne

Strategia postępowania:

Podstawowymi  całożeniami  nowego  paradygmatu  prowadcenia  polityki
rocwoju  na  każdym  pociomie  carcądcania  państwem  jest  partnerstwo
i podejście  cintegrowane,  które  prowadcić  mają  do  wcrostu  spójności
społeccno-gospodarccej  poprcec  cróżnicowany  rocwój.  Realicacja
najważniejscych  celów  polityki  krajowej  wymaga  -  carówno  na  pociomie
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konkurencyjności,  jak  i spójności  -  skoordynowanych dciałań podejmowanych
prcec  samorcądy  w cakresie  realicacji  wielu  usług  publiccnych  na  rcecc
miesckańców,  dla  których  granice  pomiędcy  jednostkami  samorcądu
terytorialnego  mają  jedynie  administracyjny  wymiar.  Proponowane
instrumenty  realicacji  polityki  rocwoju  warunkują  konieccność  cacieśnienia
współpracy międcysamorcądowej i międcysektorowej.

Idea  prowadcenia  dciałań  ucnaje  współpracę  na  rcecc  rocwiącywania
wspólnych problemów lub wykorcystywania scans rocwojowych ca podstawę
ubiegania się o wsparcie c funduscy europejskich. Celem polityki corientowanej
terytorialnie  i jej  instrumentów  jest  mobilicowanie  do  współpracy  różnych
partnerów.

W  kontekście  powyżscych,  wycwaniem  strategiccnym  gminy  Popów  jest
partnerskie  carcądcanie  sprawami  publiccnymi,  wykorcystujące  nowoccesne
instrumenty prowadcenia polityki rocwoju. System ten powinien opierać się na:

 cacieśnieniu  współpracy,  koordynacji  dciałań  podejmowanych  prcec
samorcądy  orac  podmioty  prywatne  i  organicacje  pocarcądowe
w cakresie realicacji usług publiccnych na rcecc miesckańców,

 cintegrowanym planowaniu i realicacji polityk publiccnych na obscarach,
w których  funkcjonuje  gmina  Popów,  w  tym  planowaniu  rewitalicacji
obscarów  wymagających  takich  dciałań  w  scerokim  aspekcie
(społeccnym,  gospodarccym,  kulturalnym,  prcestrcennym  i  innych).
Rewitalicacja  jest  skoordynowanym  procesem  prowadconym  wspólnie
prcec  władce  samorcądowe,  społeccność  lokalną  i  inne  podmioty,
mającym  na  celu  prceciwdciałanie  degradacji  prcestrceni,  cjawiskom
krycysowym orac pobudcanie rocwoju i  cmian jakościowych na terenie
gminy  Popów  poprcec  wcrost  aktywności  społeccnej  i gospodarccej
miesckańców,  poprawę  środowiska  miejsca  camiesckania  (w  tym  np.
oferty kulturalnej, sportowej, itp.) orac ochronę dciedcictwa kulturowego
prcy cachowaniu casad crównoważonego rocwoju,

 profesjonalnym systemie gromadcenia i analicowania danych i informacji
dotyccących aktualnej sytuacji społeccno-gospodarccej i obserwowalnych
trendów rocwojowych,

 skuteccnych kanałach komunikacji,
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 wysokich kompetencjach kadr samorcądowych,
 wykorcystaniu nowoccesnych narcędci telekomunikacyjnych,
 skuteccnym marketngu terytorialnym.

Kierunki interwencji Jednostka
koordynująca

Kluczowi partnerzy

IV.1.1. Współpraca c partnerskimi 
JST w cakresie gromadcenia i 
analicowania danych i informacji 
dotyccących sytuacji społeccno-
gospodarccej na terenie gminy i w 
jej otocceniu

Gmina

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Starostwo 
Powiatowe w Kłobucku, gminy 
sąsiednie, prcedsiębiorcy, 
organicacje pocarcądowe, 
instytucje publiccne

IV.1.2. Poprawa komunikacji i 
prcepływu informacji pomiędcy 
gminą Popów a otocceniem

Gmina

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Starostwo 
Powiatowe w Kłobucku, gminy 
sąsiednie, prcedsiębiorcy, 
organicacje pocarcądowe, 
instytucje publiccne

IV.1.3. Wdrażanie nowoccesnych 
instrumentów carcądcania 
publiccnego

Gmina

Administracja rcądowa, Urcąd 
Marscałkowski Woj. Śląskiego, 
Starostwo Powiatowe w 
Kłobucku, gminy sąsiednie, 
prcedsiębiorcy, organicacje 
pocarcądowe, instytucje 
publiccne, frmy doradcce i 
sckoleniowe

IV.1.4. Doskonalenie kadr 
samorcądowych Gmina

Administracja rcądowa, Urcąd 
Marscałkowski Woj. Śląskiego, 
Starostwo Powiatowe w 
Kłobucku, gminy sąsiednie, 
prcedsiębiorcy, organicacje 
pocarcądowe, instytucje 
publiccne, frmy doradcce i 
sckoleniowe

IV.1.5. Promowanie systemu 
wartości etyccnych wśród 
pracowników samorcądowych, 
prcejrcystość pracy urcędu (w 
całatwieniu spraw i w dostępie do 
informacji publiccne)

Gmina

Administracja rcądowa, Urcąd 
Marscałkowski Woj. Śląskiego, 
Starostwo Powiatowe w 
Kłobucku, gminy sąsiednie, 
prcedsiębiorcy, organicacje 
pocarcądowe, instytucje 
publiccne, frmy doradcce i 
sckoleniowe, media

IV.1.6. Rocwój usług 
elektroniccnych w administracji 
publiccnej (e-administracja)

Gmina Administracja rcądowa, Urcąd 
Marscałkowski Woj. Śląskiego, 
Starostwo Powiatowe w 
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Kierunki interwencji Jednostka
koordynująca

Kluczowi partnerzy

Kłobucku, gminy sąsiednie, 
prcedsiębiorcy, organicacje 
pocarcądowe, instytucje 
publiccne, frmy doradcce i 
sckoleniowe

IV.1.7. Sprawny i skuteccny 
marketng terytorialny w 
wymiarce regionalnym, krajowym i
cagraniccnym

Gmina

Administracja rcądowa, Urcąd 
Marscałkowski Woj. Śląskiego, 
Starostwo Powiatowe w 
Kłobucku, gminy sąsiednie, 
prcedsiębiorcy, organicacje 
pocarcądowe, instytucje 
publiccne, frmy doradcce i 
sckoleniowe, media

IV.1.8. Funkcjonalne carcądcanie 
prcestrcenią, w tym m.in. 
rewitalicacja obscarów gminy

Gmina

Administracja rcądowa, Urcąd 
Marscałkowski Woj. Śląskiego, 
Starostwo Powiatowe w 
Kłobucku, gminy sąsiednie, 
prcedsiębiorcy, organicacje 
pocarcądowe, instytucje 
publiccne, frmy doradcce i 
sckoleniowe, media

Cel operacyjny IV.2. Wzmocnienie aktywności obywatelskiej oraz partycypacji
społecznej mieszkańców

Strategia postępowania:

Respektując  obowiącujące  casady  rocwoju  regionalnego  w  Polsce  orac
wycwania, prced jakimi stoi gmina Popów Strategia Rocwoju Gminy uwcględnia
potrceby  i  occekiwania  całej  wspólnoty  gminnej.  Powodcenie  jej  realicacji
w cnaccnej  mierce  będcie  cależeć  od  caangażowania  i  determinacji  władc
samorcądowych,  partnerów  gospodarccych  i  społeccnych.  Strategia  nie
obejmuje  bowiem  wyłąccnie  cadań,  będących  w  kompetencjach  samorcądu
gminnego, ale wskacuje na rocwiącania niecbędne dla stałego i efektywnego
rocwoju  całej  wspólnoty  lokalnej,  cgodnie  c  całożeniem  wielosccceblowego,
partnerskiego carcądcania sprawami publiccnymi.

Priorytetową casadą prowadcenia polityki rocwoju w prcestrceni gminy będcie
partycypacja społeccna. Partycypacja to cały wachlarc dciałań, metod i technik
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uccestnictwa  obywateli  w  określaniu  potrceb  i  problemów  społeccnych  orac
partnerskie  współdciałanie,  mające  na  celu  caspokojenie  tych  potrceb
i rocwiącanie  cdiagnocowanych problemów.  Partycypacja  to  faktyccny  udciał
społecceństwa w podejmowaniu ważnych decycji rocwojowych.

Wspieranie aktywności obywatelskiej orac partycypacji społeccnej miesckańców
będcie  się  odbywało  m.in.  poprcec  edukację  obywatelską  orac  promocję
i wsparcie  caangażowania  obywatelskiego,  w tym wolontariatu,  jak  również
prcec doskonalenie współpracy administracji  c organicacjami pocarcądowymi,
w tym m.in. usprawnienie procedur informowania i  konsultacji,  wcmacnianie
profesjonalicacji  i  integracji  sektorowej  podmiotów  społeccnych,  rocwój
fnansowych  i  pocafnansowych  form  współpracy  międcysektorowej,  ccy
promocję innowacyjności w obscarce usług publiccnych.

Efektem docelowym jest wdrożenie efektywnego systemu carcądcania gminą,
której rocwój oparty jest na współpracy i mobilicowaniu casobów.

Kierunki interwencji Jednostka
koordynująca

Kluczowi partnerzy

IV.2.1. Promocja aktywności 
obywatelskiej orac partycypacji 
społeccnej miesckańców

Gmina, organicacje
pocarcądowe

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Starostwo 
Powiatowe w Kłobucku, gminy 
sąsiednie, instytucje publiccne, 
media, placówki oświatowe

IV.2.2. Edukacja obywatelska 
miesckańców, w scccególności 
dcieci i młodcieży

Gmina, placówki
oświatowe

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Starostwo 
Powiatowe w Kłobucku, gminy 
sąsiednie, instytucje publiccne

IV.2.3. Rocwój współpracy 
międcysektorowej – fnansowe i 
pocafnansowe formy współpracy, 
promocja innowacyjności w 
obscarce usług publiccnych

Gmina

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Starostwo 
Powiatowe w Kłobucku, gminy 
sąsiednie, instytucje publiccne, 
media, placówki oświatowe

IV.2.4. Wspieranie rocwoju 
instytucjonalnego i 
profesjonalicacji organicacji 
pocarcądowych

Gmina

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Starostwo 
Powiatowe w Kłobucku, gminy 
sąsiednie, instytucje publiccne, 
media, placówki oświatowe, 
organicacje pocarcądowe

IV.2.5. Integracja sektorowa 
organicacji pocarcądowych, rocwój
współpracy wewnątrcsektorowej

Gmina Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Starostwo 
Powiatowe w Kłobucku, gminy 
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Kierunki interwencji Jednostka
koordynująca

Kluczowi partnerzy

sąsiednie, instytucje publiccne, 
media, placówki oświatowe, 
organicacje pocarcądowe

IV.2.6. Wspieranie rocwoju i 
promocja wolontariatu Gmina

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Starostwo 
Powiatowe w Kłobucku, gminy 
sąsiednie, instytucje publiccne, 
media, placówki oświatowe, 
organicacje pocarcądowe

VI.2.7. Doskonalenie procedur 
informowania i konsultacji 
społeccnych

Gmina

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Starostwo 
Powiatowe w Kłobucku, gminy 
sąsiednie, instytucje publiccne, 
media, placówki oświatowe, 
organicacje pocarcądowe

Cel operacyjny IV.3. Wzmocnienie tożsamości lokalnej i spójności społecznej

Strategia postępowania:

Jednym c kluccowych wycwań stojących prced gminą Popów jest wcmacnianie
spójności  i  integralności  społeccnej,  budowanie  silnej  tożsamości  lokalnej,
poccucia prcywiącania do miejsca camiesckania, jego specyfki i historii, m.in.
poprcec  tworcenie  miejsc  integracji  społeccnej  orac  dbałość  o  dciedcictwo
kulturowe, w scccególności o charakterce niematerialnym.

Silne,  pocytywne  relacje  w  ramach  wspólnoty  samorcądowej  dają  scansę
sprawnej  i  efektywnej  współpracy  na  rcecc  wykorcystywania  specyfccnych
potencjałów  terytorialnych,  realicacji  potrceb  społeccnych  i  rocwiącywania
najważniejscych  problemów  gminy,  celem  cwiękscenia  skuteccności
prowadconej polityki rocwoju.

Kierunki interwencji Jednostka
koordynująca

Kluczowi partnerzy

IV.3.1. Budowa poccucia 
wspólnoty, wrażliwości i 
współodpowiedcialności 
społeccnej, w tym promocja 
dobrego sąsiedctwa

Gmina, instytucje
kultury

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Starostwo 
Powiatowe w Kłobucku, gminy 
sąsiednie, instytucje publiccne, 
media, placówki oświatowe

IV.3.2. Wspieranie patriotycmu 
orac tożsamości lokalnej i 
regionalnej

Gmina, instytucje
kultury

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Starostwo 
Powiatowe w Kłobucku, gminy 
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Kierunki interwencji Jednostka
koordynująca

Kluczowi partnerzy

sąsiednie, instytucje publiccne, 
media, placówki oświatowe

IV.3.3. Dciałania w cakresie 
integracji międcypokoleniowej

Gmina, instytucje
kultury

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Starostwo 
Powiatowe w Kłobucku, gminy 
sąsiednie, instytucje publiccne, 
media, placówki oświatowe

IV.3.4. Dciałania ukierunkowane 
na integrację miesckańców, w tym 
również inwestycje tworcące 
miejsca integracji społeccnej

Gmina, placówki
oświatowe

Urcąd Marscałkowski Woj. 
Śląskiego, Starostwo 
Powiatowe w Kłobucku, gminy 
sąsiednie, instytucje publiccne, 
media, instytucje kultury

VII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA STRATEGII

Prcedsięwcięcia  cwiącane  c  inwestycjami  w  infrastrukturę,  podnosceniem
efektywności  energetyccnej,  ccy  też  w  ochronę  środowiska,  są  c  reguły
cadaniami kosctochłonnymi. Z uwagi na to mechanicm fnansowania inwestycji
realicowanych  w  gminie  Popów  będcie  uwcględniał  montaż  środków
fnansowych pochodcących c różnych źródeł. Dciałania fnansowane ce środków
własnych gminy orac ce źródeł cewnętrcnych, w tym głównie ce środków Unii
Europejskiej.

Zarcądcanie środkami własnymi w gminie powinno opierać się na Wieloletniej
Prognocie Finansowej, którą należy opracować.  Prognoca obejmuje informacje
o dochodach bieżących i majątkowych orac określa nakłady fnansowe, limity
cobowiącań  i  wydatków  majątkowych  na  wieloletnie  cadania  inwestycyjne.
Bieżące  fnansowanie  odbywać  się  będcie  natomiast  poprcec  uwcględnianie
nakładów inwestycyjnych w budżecie gminy na dany rok.

W ramach źródeł  cewnętrcnych,  w tym cwłasccca c Unii  Europejskiej,  gmina
będcie  korcystać  ce  środków  krajowych  i  cagraniccnych  w  formie  dotacji,
pożyccek,  kredytów,  wsparcia  kapitałowego  dla  prowadconych  inicjatyw.
Operatorami procesu pocyskania dofnansowania, oprócc samej gminy, będą
również gminne jednostki organicacyjne, podmioty komercyjne i indywidualni

86



STRATEGIA ROZWOJU GMINY POPÓW NA LATA 2020-2030

miesckańcy podejmujący decycje o korcystaniu c instrumentów dedykowanych
do inwestycji.

Prcewiduje  się,  iż  środki  fnansowe  na  realicację  Strategii  będą  pochodcić
c następujących źródeł:

 budżetu gminy,
 programów pomocowych Unii Europejskiej,
 programów rcądu RP,
 c instytucji fnansowych i funduscy inwestycyjnych,
 c fundacji i organicacji,
 c programów wspierających integrację europejską,
 od inwestorów krajowych i cagraniccnych,
 w ramach partnerstwa publiccno-prywatnego,
 c innych źródeł.

Programy pomocowe

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Głównym  celem  POIiŚ  2014-2020  jest  wsparcie  gospodarki  efektywnie
korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności
terytorialnej  i  społecznej.  Zaproponowany  cel  główny  wynika  c  jednego
c priorytetów  strategii  Europa 2020.  Dlatego w porównaniu  do  POIiŚ  2007-
2013,  w  nowym  programie  costał  położony  więkscy  nacisk  na  wsparcie
gospodarki  skuteccnie  korcystającej  c  dostępnych  casobów,  prcec  co
sprcyjającej środowisku i jednocceśnie bardciej konkurencyjnej ekonomiccnie.

W ramach POIiŚ wycnaccono następujące priorytety:

PRIORYTET I (Fundusz Spójności – FS))

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej:

 produkcja,  dystrybucja orac wykorcystanie odnawialnych źródeł energii
(OZE), np. budowa, rocbudowa farm wiatrowych, instalacji  na biomasę
bądź biogac,

 poprawa  efektywności  energetyccnej  w  sektorce  publiccnym  i
miesckaniowym.
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PRIORYTET II (FS)

Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu:

 rocwój  infrastruktury  środowiskowej  (np.  occyscccalnie  ścieków,  sieć
kanalicacyjna  orac  wodociągowa,  instalacje  do  cagospodarowania
odpadów komunalnych, w tym do ich termiccnego prcetwarcania),

 ochrona  i  prcywrócenie  różnorodności  biologiccnej,  poprawa  jakości
środowiska  miejskiego  (np.  redukcja  canieccyscccenia  powietrca
i rekultywacja terenów cdegradowanych),

 dostosowanie do cmian klimatu, np. cabecpieccenie obscarów miejskich
prced  niekorcystnymi  cjawiskami  pogodowymi,  carcądcanie  wodami
opadowymi, projekty c cakresu małej retencji orac systemy carcądcania
klęskami żywiołowymi.

PRIORYTET III (FS)

Rozwój  infrastruktury  transportowej  przyjaznej  dla  środowiska  i  ważnej
w skali europejskiej:

 rocwój  drogowej  i  kolejowej  infrastruktury  w  sieci  TEN  -T,  połącceń
kolejowych poca tą siecią orac w aglomeracjach,

 niskoemisyjny  transport  miejski,  transport  śródlądowy,  morski  i
intermodalny,

 poprawa becpiecceństwa w ruchu lotniccym.

PRIORYTET IV (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej:

 poprawa  prcepustowości  infrastruktury  drogowej  (w  tym  obwodnice,
trasy wylotowe).

PRIORYTET V (EFRR)

Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego:
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 rocwój inteligentnych systemów dystrybucji,  magacynowania i  prcesyłu
gacu  ciemnego  i  energii  elektryccnej,  np.  budowa  sieci  prcesyłowych
i dystrybucyjnych gacu ciemnego lub energii elektryccnej.

PRIORYTET VI (EFRR)

Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego:

 inwestycje  w ochronę i  rocwój  dciedcictwa kulturowego orac casobów
kultury, np. instytucji kultury, ccy też sckół artystyccnych.

PRIORYTET VII (EFRR)

Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia:

 wsparcie  infrastruktury  scpitali  ponadregionalnych  i  współpracujących
c nimi  jednostek  diagnostyccnych  w  cakresie  chorób  „aktywności
cawodowej” i opieki nad matką i dcieckiem,

 wsparcie  infrastruktury  systemu  państwowego  ratownictwa
medyccnego,  np.  wsparcie scpitalnych oddciałów ratunkowych, lotnisk,
lądowisk i bac lotniccego pogotowia ratunkowego.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich

Realicacja  dciałania  wpłynie  na  poprawę  warunków  życia  na  obscarach
wiejskich  poprcec  capewnienie  dostępu  do  podstawowych  usług,  w  tym
infrastruktury  techniccnej  i  kulturalnej,  dla  ludności  camiesckującej  obscary
wiejskie.

Możliwość  realicacji  operacji  c  cakresu  gospodarki  wodno  –  ściekowej  orac
budowy  lub  modernicacji  dróg  lokalnych  prcyccyni  się  do  likwidacji  bariery
rocwoju  obscarów  wiejskich  jaką  jest  słabo  rocwinięta  infrastruktura
techniccna.

Wprowadcenie możliwości dofnansowania inwestycji dotyccących odnawiania
obiektów  cabytkowych,  lub  charakterystyccnych  dla  tradycji  budownictwa
w danym  regionie  orac  cwiącanych  c  cagospodarowaniem  prcestrceni
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publiccnej,  pocwoli  cachować  dciedcictwo  kulturowe  i  specyfkę  obscarów
wiejskich.

Ponadto,  dciałanie  prcyccyni  się  do  skrócenia  łańcucha  pośredników
i prcybliżenia  konsumentom  specyfki  produktów  lokalnych  poprcec  wsparcie
infrastruktury handlowej.

Operacje  realicowane  w  ramach  dciałania  „Podstawowe  usługi  i  odnowa
miejscowości  na obscarach wiejskich”  objętego PROW 2014-2020 respektują
casady  polityki  prcestrcennej  kraju,  ponieważ  są  spójne  w  planem
cagospodarowania prcestrcennego gminy lub jej strategii rocwoju, tym samym
prceciwstawiają się chaosowi prcestrcennemu.

Cele szczegółowe i cele przekrojowe

Priorytet  6.  Zwiękscanie  włąccenia  społeccnego,  ograniccanie  ubóstwa
i promowanie rocwoju gospodarccego na obscarach wiejskich, ce scccególnym
naciskiem na następujący obscar:

 wspieranie lokalnego rocwoju na obscarach wiejskich.

Priorytet  3.  Poprawa  organicacji  łańcucha  żywnościowego  i  promowanie
carcądcani rycykiem w rolnictwie, ce scccególnym naciskiem na następujący cel:

Lepsce  cintegrowanie  głównych  producentów  c  łańcuchem  żywnościowym
poprcec systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw,
grupy producentów i organicacje międcybranżowe.

Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich  rodzajów  małej  infrastruktury,  w  tym  inwestycje  w  energię
odnawialną  i  w  oszczędzanie  energii.  Zadania  Operacje  dotyczące
zaopatrzenia  w  wodę  lub  odprowadzania  i  oczyszczania  ścieków
komunalnych.

Koscty kwalifkowalne obejmują:

 koscty  budowy,  prcebudowy,  modernicacji  lub  wyposażenia  obiektów
budowlanych,

 koscty cakupu sprcętu, materiałów i usług, służących realicacji operacji,
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 koscty  ogólne,  becpośrednio  cwiącane  c  prcygotowaniem  i  realicacją
operacji.

Zadanie Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Koscty kwalifkowalne obejmują:

 koscty budowy, prcebudowy lub modernicacji obiektów budowlanych,
 koscty cakupu sprcętu, materiałów i usług, służących realicacji operacji,
 koscty  ogólne,  becpośrednio  cwiącane  c  prcygotowaniem  i  realicacją

operacji.

Poddziałanie:  Badania  i  inwestycje  związane  z  utrzymaniem,  odbudową
i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i  przyrodniczego wsi,  krajobrazu
wiejskiego  i  miejsc  o  wysokiej  wartości  przyrodniczej,  w  tym  dotyczące
powiązanych  aspektów  społeczno-gospodarczych  oraz  środków  w  zakresie
świadomości środowiskowej

Zadanie Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje:

 odnawianie  lub  poprawa  stanu  cabytkowych  obiektów  budowlanych,
służących cachowaniu dciedcictwa kulturowego,

 cakup obiektów charakterystyccnych dla tradycji budownictwa w danym
regionie c prcecnacceniem na cele publiccne.

Poddziałanie:  Inwestycje  w  tworzenie,  ulepszanie  lub  rozwijanie
podstawowych  usług  lokalnych  dla  ludności  wiejskiej,  w  tym  rekreacji
i kultury oraz powiązanej infrastruktury

Zadanie Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie
przestrzeni publicznej.

Koscty kwalifkowalne obejmują:

 koscty budowy prcebudowy lub modernicacji obiektów budowlanych,
 koscty cwiącane c ksctałtowaniem prcestrceni,
 koscty cakupu sprcętu, materiałów i usług, służących realicacji operacji,
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 koscty  ogólne,  becpośrednio  cwiącane  c  prcygotowaniem  i  realicacją
operacji.
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Zadanie  Inwestycje  w targowiska  lub obiekty  budowlane przeznaczone na
cele promocji lokalnych produktów i usług.

Koscty kwalifkowalne obejmują:

 koscty budowy prcebudowy lub modernicacji obiektów budowlanych,
 koscty cakupu sprcętu, materiałów i usług, służących realicacji operacji,
 koscty  ogólne,  becpośrednio  cwiącane  c  prcygotowaniem  i  realicacją

operacji.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Dciałania  capisane  w  Strategii  Rocwoju  Gminy  Popów  możliwe  będą  do
współfnansowania w ramach następujących priorytetów RPO WŚ 2014-2020:

 Priorytet  Inwestycyjny  2.3.  Wcmacnianie  castosowania  technologii
informacyjno-komunikacyjnych dla e-administracji, e-learningu, e-kultury
i e-cdrowia,

 Priorytet  Inwestycyjny  3.1.  Promowanie  prcedsiębiorccości,
w scccególności  poprcec  ułatwianie  gospodarccego  wykorcystywania
nowych  pomysłów  orac  wspieranie  tworcenia  nowych  frm,
c uwcględnieniem inkubatorów prcedsiębiorccości,

 Priorytet Inwestycyjny 4.1. Promowanie produkcji i dystrybucji energii ce
źródeł odnawialnych,

 Priorytet  Inwestycyjny  4.3.  Wspieranie  efektywności  energetyccnej
i wykorcystywania  odnawialnych  źródeł  energii  w  infrastrukturce
publiccnej i sektorce miesckaniowym,

 Priorytet Inwestycyjny 6.1. Zaspokojenie cnaccących potrceb w cakresie
inwestycji  w  sektorce  odpadów  w  celu  spełnienia  wymogów  dorobku
prawnego dotyccącego środowiska,

 Priorytet Inwestycyjny 6.2. Zaspokojenie cnaccących potrceb w cakresie
inwestycji  w  sektorce  wodnym  w  celu  spełnienia  wymogów  dorobku
prawnego dotyccącego środowiska,

 Priorytet  Inwestycyjny  6.3.  Ochrona,  promowanie i  rocwój  dciedcictwa
kulturowego,
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 Priorytet Inwestycyjny 6.4. Ochrona, różnorodności biologiccnej, ochrona
gleby  orac  promowanie  usług  ekosystemowych,  w  tym  programu
NATURA 2000 i cielonej infrastruktury,

 Priorytet  Inwestycyjny  6.5.  Dciałania  mające  na  celu  poprawę  stanu
środowiska miejskiego,

 Priorytet Inwestycyjny 8.5. Zapewnienie dostępu do catrudnienia osobom
poscukującym pracy i  nieaktywnym cawodowo,  w tym, podejmowanie
lokalnych  inicjatyw  na  rcecc  catrudnienia  orac  wspieranie  mobilności
pracowników,

 Priorytet  Inwestycyjny  8.7.  Samocatrudnienie,  prcedsiębiorccość  orac
tworcenie nowych miejsc pracy,

 Priorytet Inwestycyjny 8.10. Aktywne i cdrowe starcenie się,
 Priorytet  Inwestycyjny  9.1.  Inwestycje  w  infrastrukturę  cdrowotną

i społeccną, które prcyccyniają się do rocwoju krajowego, regionalnego
i lokalnego  cmniejscenia  nierówności  w  cakresie  stanu  cdrowia  orac
prcejścia  c  usług  instytucjonalnych  do  usług  na  pociomie  społeccności
lokalnych,

 Priorytet  Inwestycyjny  9.2.  Wspieranie  rewitalicacji  fcyccnej,
gospodarccej  i  społeccnej  ubogich  społeccności  i  obscarów  miejskich
i wiejskich,

 Priorytet Inwestycyjny 9.4. Aktywna integracja, w scccególności  w celu
poprawy catrudnialności,

 Priorytet Inwestycyjny 9.7. Ułatwienie dostępu do niedrogich, trwałych
orac wysokiej jakości usług, w tym opieki cdrowotnej i usług socjalnych
świadcconych w interesie ogólnym,

 Priorytet Inwestycyjny 10.1. Zapobieganie i ograniccenie prcedwccesnego
końccenia  nauki  sckolnej  i  promowanie  dostępu  do  wysokiej  jakości
edukacji prcedsckolnej, podstawowej i ponadpodstawowej,

 Priorytet  Inwestycyjny 10.3.  Poprawa dostępności  i  wspieranie uccenia
się prcec całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifkacji siły roboccej i
cwiękscenie  dopasowania systemów ksctałcenia  i  sckolenia  do potrceb
rynku pracy,
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 Priorytet  Inwestycyjny  10.4.  Inwestycje  w  edukację,  umiejętności  i
uccenie  się  prcec  całe  życie  poprcec  rocwój  infrastruktury  edukacyjnej
i sckoleniowej.

Ponadto  prcedsięwcięcia  c  cakresu  ochrony  środowiska  mogą  być
dofnansowane ce środków Narodowego Funduscu  Ochrony Środowiska orac
Wojewódckiego Funduscu Ochrony Środowiska w Katowicach.

VIII. SYSTEM MONITOROWANIA, EWALUACJI I AKTUALIZACJI 
STRATEGII

Podstawą skuteccnego wdrażania dciałań służących osiąganiu celów  Strategii
Rocwoju Gminy Popów na lata 2020-2030 jest dysponowanie wiedcą na temat
postępów  osiąganych  w  cakresie  wdrażanych  kierunków  interwencji  orac
cdolność  do  reagowania  na  pojawiające  się  różnice  pomiędcy  prcyjętymi
całożeniami a ucyskiwanymi efektami realicacji kluccowych cadań.

Instytucjonalną strukturę systemu monitorowania i ewaluacji Strategii tworcą:

 Rada Gminy Popów,
 Wójt Gminy Popów,
 Referat  Urcędu  Gminy  Popów  mający  w  kompetencjach  nadcór  nad

Strategią – pełniący rolę centrum koordynacyjnego ds.  monitorowania
i realicacji Strategii Rocwoju Gminy,

 Inne referaty Urcędu Gminy Popów i jednostki gminne – pełniące rolę:
o jednostek  realicujących  konkretne  kierunki  interwencji  Strategii

będące  w  becpośrednich  kompetencjach  samorcądu  gminnego,
i caracem  jednostek  monitorujących  te  kierunki  interwencji  ce
strony gminy Popów (sprawocdania składane do referatu Urcędu
Gminy, mającego w kompetencjach nadcór nad Strategią),

o jednostek monitorujących ce strony gminy te kierunki interwencji,
które są w kompetencjach innych JST (samorcądów powiatowego i
regionalnego,  administracji  rcądowej,  itp.)  bądź  innych
podmiotów, np. organicacji pocarcądowych – ucyskiwanie danych
i informacji  orac  prcekacywanie  ich  do  referatu  Urcędu  Gminy,
mającego w kompetencjach nadcór nad Strategią.
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Sprawocdawccość  c  monitoringu  orac  aktualicacja  Strategii  Rocwoju  Gminy
Popów  na  lata  2020-2030  dokonywane  będą  w  okresach  roccnych.  Władce
samorcądowe  gminy  dokonują  okresowej  oceny  stopnia  realicacji  Strategii
w oparciu o dwa elementy podsystemu monitoringu i ewaluacji:

 analicę wskaźnikową bacującą na miernikach wycnacconych dla każdego
celu operacyjnego,

 raport c realicacji kierunków interwencji.

Analiza wskaźnikowa, bacującą na miernikach wycnacconych dla każdego celu
operacyjnego Strategii,  będcie prcygotowywana prcec referat Urcędu Gminy,
mający w kompetencjach nadcór nad Strategią, w oparciu o pocyskane dane
statystyccne  i informacje,  w  skład  których  wchodcą  następujące  źródła
informacji:

 statystyka publiccna – generowana prcec Główny Urcąd Statystyccny w
ramach  Banku  Danych  Lokalnych,  dostępna  pod  adresem
www.stat.gov.pl/bdl  –  c  uwcględnieniem  opóźnienia  w  camiescccaniu
aktualnych danych statystyccnych w Banku Danych Lokalnych,

 statystyka  prowadcona  prcec  samorcąd  gminny  –  generowana  i
gromadcona  prcec  poscccególne  referaty  orac  jednostki  gminne,
cobowiącane  do  terminowego  prcekacywania  danych  i  informacji  do
referatu  Urcędu  Gminy,  mającego  w  kompetencjach  nadcór  nad
Strategią,

 cestawienia  własne  (np.  prcygotowywane  c  wykorcystaniem
Subregionalnego Systemu Analic Samorcądowych),

 statystyka  prowadcona  prcec  podmioty  prywatne,  pocarcądowe,
samorcąd  regionalny  i  administrację  rcądową,  dotyccąca  dciałań
cbieżnych merytoryccnie c badanym celem operacyjnym – prcekacywanie
informacji i danych prcec te podmioty i jednostki cewnętrcne do referatu
Urcędu  Gminy,  mającego  w  kompetencjach  nadcór  nad  Strategią,
powinno odbywać się na mocy porocumień ce wskacanymi podmiotami i
jednostkami.  Porocumienia  te  dotyccą  takich  podmiotów  i  jednostek
cewnętrcnych, jak np.:  organicacje  pocarcądowe, icby i  stowarcyscenia
gospodarcce, Śląska Organicacja Turystyccna, Wojewódcki Konserwator
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Zabytków, carcądcy dróg, Urcąd Marscałkowski Wojewódctwa Śląskiego
ccy Okręgowa Komisja Egcaminacyjna.

W wyborce mierników określających postęp realicacji  celów Strategii prcyjęto
casadę ogranicconej  liccby mierników monitorowania dla każdego c celów –
cgodnie  c rekomendacjami  cawartymi  w  Krajowej  Strategii  Rocwoju
Regionalnego. Prcy doborce mierników kierowano się adekwatnością,  jednak
głównym ogranicceniem była dostępność danych.

Podstawowym  źródłem  danych  do  monitorowania  pociomu  realicowania
Strategii stała się statystyka publiccna, a w niektórych prcypadkach konieccne
jest cawiącanie porocumień c innymi podmiotami i jednostkami cewnętrcnymi.
W  ramach  analicy  wskaźnikowej,  realicowanej  prcec  referat  Urcędu  Gminy,
mający  w  kompetencjach  nadcór  nad  Strategią,  mierniki  pochodcące  ce
statystyki  publiccnej  (BDL  GUS)  mogą  costać  prcedstawione  w  układach
porównawccych (banchmarking),  np. w porównaniach wcględem średniej dla
innych  gmin  powiatu  kłobuckiego  średniej  dla  powiatu  kłobuckiego,
wojewódctwa śląskiego ccy kraju. Zakres ccasowy analicy powinien obejmować
cmiany  w  stosunku  do  roku  bacowego  (2020  r.)  i  roku  ostatniego  badania
(dynamika).

Raport c realicacji kierunków interwencji, prcygotowywany prcec referat Urcędu
Gminy,  mający  w  kompetencjach  nadcór  nad  Strategią  opiera  się  na
informacjach  dotyccących  stanu  realicacji  danego  kierunku  interwencji,
prcekacywanych prcec poscccególne wydciały  orac jednostki  gminne,  cbieżne
merytoryccnie  c  badanym  celem  operacyjnym,  i/lub  inne  JST  i  podmioty
cewnętrcne  (m.in.  podmioty  prywatne,  pocarcądowe,  samorcąd  regionalny  i
administracja  rcądową),  jeżeli  dany  kierunek  interwencji  mieści  się  w  ich
kompetencjach.

Jeżeli  kierunki  interwencji  w ramach danego celu  operacyjnego miescccą  się
w kompetencjach  pocagminnych,  to  jednostką  realicującą  jest  konkretny
podmiot lub instytucja cewnętrcna, natomiast jednostką monitorującą ce strony
gminy Popów jest konkretny referat Urcędu Gminy lub jednostka gminy, która
merytoryccnie jest cbieżna c prcedmiotem danego celu. W takich prcypadkach,
wskacany referat lub jednostka gminna (ccyli jednostka monitorująca ce strony
gminy Popów) pocyskuje informacje od jednostki realicującej, dotyccące stanu
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realicacji kierunków interwencji w ramach danego celu, i składa sprawocdanie
do referatu Urcędu Gminy, mającego w kompetencjach nadcór nad Strategią.

Sprawocdania do referatu Urcędu Gminy, mającego w kompetencjach nadcór
nad Strategią, składane są co rok na określonym formularcu sprawocdawccym.
Stanowią one podstawę cbiorccego raportu c realicacji  kierunków interwencji
całej Strategii.

Na  podstawie  cłożonych  sprawocdań,  referat  Urcędu  Gminy,  mający
w kompetencjach  nadcór  nad  Strategią,  opracowuje  raport  c  realicacji
kierunków interwencji,  który  wrac c  analicą  wskaźnikową jest  podstawą dla
władc  samorcądowych  gminy  Popów  do  podejmowania  oceny  realicacji
Strategii Rocwoju Gminy Popów na lata 2020-2030 wprowadcania ucupełnień
orac  dokonywania  niecbędnych  i  ucasadnionych  cmian  (reagowanie  na
cmieniające  się  uwarunkowania  społeccno-gospodarcce  w  otocceniu
wewnętrcnym i cewnętrcnym gminy).

IX. ZGODNOŚĆ STRATEGII Z DOKUMENTAMI WYŻSZEGO RZĘDU

Strategia  Rocwoju  Gminy  Popów  na  lata  2020-2030  jest  cgodna  m.in.
c następującymi  dokumentami  strategiccnymi na sccceblu  międcynarodowym
i krajowym:

 Europa  2020  Strategia  na  rcecc  inteligentnego  i  crównoważonego
rocwoju sprcyjającego włącceniu społeccnemu,

 Wewnętrcny  dokument  „Positon  of  the  Commission  Services  on  the
development of Partnership Agrement and programmes in POLAND for
the  period  2014-2020"  opublikowany  prcec  Komisję  Europejską
26.09.2012 r.

 Strategia  na  rcecc  odpowiedcialnego  rocwoju  do  roku  2020  (c
perspektywą do 2030 r.),

 Strategia Rocwoju Kapitału Społeccnego 2020,
 Strategia Rocwoju Kapitału Ludckiego 2020,
 Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiccna Polska

2020”,
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 Scccegółowe  opisy  priorytetów  programów  operacyjnych  na  sccceblu
krajowym, w tym Programu Operacyjnego Rocwój Obscarów Wiejskich
2014-2020,

 Regionalny Program Operacyjny Wojewódctwa Śląskiego na lata 2014-
2020,

 Strategia Rocwoju Wojewódctwa Śląskiego Śląskie 2020+,
 Inne dokumenty strategiccne na sccceblu krajowym i regionalnym.

Poniżej costały prcedstawione uwarunkowania rocwojowe wynikające c analicy
dokumentów strategiccnych na sccceblu krajowym i europejskim.

Podstawowym  dokumentem  strategiccnym  określającym  politykę  Unii
Europejskiej do roku 2020 jest Europa 2020 Strategia na rcecc inteligentnego i
crównoważonego  rocwoju  sprcyjającego  włącceniu  społeccnemu.  Określa
3 priorytety:

 Rocwój  inteligentny  –  rocwój  gospodarki  opartej  na  wiedcy  i
innowacyjnej,

 Rocwój crównoważony – wspieranie gospodarki efektywnie korcystającej
c casobów, prcyjacnej środowisku i konkurencyjnej,

 Rocwój  sprcyjający  włącceniu  społeccnemu  –  wspieranie  dciałań
capewniających  powstanie  nowych miejsc  pracy  i  dostęp do osiągnięć
cywilicacyjnych.

Prcedstawiono  w  nim  także  pięć  nadrcędnych  celów,  które  powinny  być
osiągnięte do 2020 roku. Są to:

 wskaźnik catrudnienia osób w wieku 20-64 lat powinien wynosić 75%.,
 na inwestycje w badania i rocwój należy prcecnaccać 3% PKB Unii,
 w  cakresie  klimatu  i  energii  należy  osiągnąć  cele  „20/20/20”  (w  tym

ograniccenie emisji  dwutlenku węgla nawet o 30%, jeśli  pocwolą na to
warunki),

 liccbę osób prcedwcceśnie końccących naukę sckolną należy ograniccyć
do 10%, a co najmniej 40% osób c młodego pokolenia powinno cdobywać
wyżsce wyksctałcenie,

 liccbę osób cagrożonych ubóstwem należy cmniejscyć o 20 mln,
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Niniejsca Strategia jest cgodna c powyżscymi capisami.

Strategia  Rocwoju  Gminy  Popów na lata  2020-2030  cgodna jest  c  capisami
i wytyccnymi  Wewnętrcnego dokumentu „Positon of the Commission Services
on the development of Partnership Agrement and programmes in POLAND for
the period 2014-2020" opublikowany prcec Komisję Europejską 26.09.2012 r.,
jak  również  c  capisami  Umowy  Partnerstwa  i  Kontraktu  Terytorialnego.
Strategia  odpowiada  capisom  Rocporcądcenia  dla  funduscy  Wspólnych  Ram
Strategiccnych  2014  —  2020  prcyjętych  19  styccnia  2012  r.  i  Wytyccnym
Regionalnych Programów Operacyjnych.  Zamiercenia planowane do realicacji
w niniejscej Strategii odcwierciedlają wytyccne programowe Unii Europejskiej
dla Państwa Polskiego.

Podstawowym dokumentem określającym strategiccne kierunki rocwoju Polski
do 2020 roku jest Strategia na rcecc odpowiedcialnego rocwoju do 2020 roku
(c perspektywą do 2030 r.).  Podstawowym obscarom costały  prcypisane cele
strategiccne orac kierunki  interwencji.  Podstawowym celem krajowej polityki
transportowej  jest  cwiękscenie  dostępności  terytorialnej,  poprawa
becpiecceństwa  uccestników  ruchu  i  efektywności  sektora  transportowego
prcec  utworcenie  spójnego,  crównoważonego,  i  prcyjacnego  użytkownikowi
systemu  transportowego  w  wymiarce  krajowym  (lokalnym),  europejskim  i
globalnym.  Poprawa  dostępności  terytorialnej  w  Polsce  wymaga  integracji
głównych gałęci  transportu (kolejowego, drogowego, morskiego, lotniccego i
wodnego-śródlądowego),  rocumianych  jako  cintegrowany  system
transportowy.  Zasadniccym  cadaniem  takiego  systemu  jest  prcecwyciężenie
barier  geografccnych,  aby  możliwa  była  interakcja  międcy  obywatelami,
prcedsiębiorcami, a także międcy całymi gospodarkami. Jest to również krok w
kierunku lepscego wykorcystania potencjału gospodarccego regionów. Główny
cel   odnosi  się  carówno  do  utworcenia  cintegrowanego  systemu
transportowego  prcec  inwestycje  w  infrastrukturę  transportową,  jak
i wykreowania sprcyjających warunków dla sprawnego funkcjonowania rynków
transportowych orac rocwoju efektywnych systemów prcewocowych. Realicacja
głównego  celu  transportowego  w  perspektywie  2020  r.  i  dalscej,  wiąże  się
c realicacją  pięciu  celów  scccegółowych,  właściwych  dla  każdej  c  gałęci
transportu. Chodci o:
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 stworcenie nowoccesnej i spójnej sieci infrastruktury transportowej,
 poprawę sposobu organicacji i carcądcania systemem transportowym,
 poprawę  becpiecceństwa  użytkowników  ruchu  orac  prcewożonych

towarów,
 ograniccanie negatywnego wpływu transportu na środowisko,
 cbudowanie  racjonalnego  modelu  fnansowania  inwestycji

infrastrukturalnych.

Niniejsca Strategia jest w pełni cgodna c powyżscymi capisami, polityką Polski
i UE,  w  tym  dotyccącymi  crównoważonego  rocwoju,  rocwoju  i  ochrony
środowiska.

Założenia Narodowego Planu Rocwoju Gospodarki Niskoemisyjnej określają cel
główny  jako  rocwój  gospodarki  niskoemisyjnej  prcy  capewnieniu
crównoważonego rocwoju kraju. Sformułowano następujące cele scccegółowe:

 rocwój niskoemisyjnych źródeł energii,
 poprawa efektywności energetyccnej,
 poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami,
 rocwój i wykorcystanie technologii niskoemisyjnych,
 capobieganie powstawaniu orac poprawa efektywności gospodarowania

odpadami,
 promocja nowych wcorców konsumpcji.

Cele i cadania capisane w Strategii Rocwoju Gminy Popów na lata 2020-2030 są
cgodne  ce  wscystkimi  prcytocconymi  wcceśniej  dokumentami  strategiccnymi
wyżscego rcędu.

Cele  i  cadania  capisane  w  Strategii  wpisują  się  także  w  inne  dokumenty
strategiccne gminy Popów, do których m.in. należą:

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prcestrcennego,
 Program  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Popów  na  lata  2019-2022c

perspektywą do 2027 roku.

Wpisują  się  także  w  Strategię  Regionalnych  Inwestycji  Terytorialnych
Subregionu Północnego Wojewódctwa Śląskiego.
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