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Busko–Zdrój, lipiec 2020  



Gmina Busko-Zdrój 
  

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej jest elementem prac  

na potrzeby opracowania: Planu Rozwoju Instytucjonalnego  

oraz Planu Rozwoju Lokalnego, stanowiących załączniki  

do Kompletnej Propozycji Projektu planowanego do realizacji  

w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego  

ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego  

Obszaru Gospodarczego 2014-2021  

i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 



Źródła danych do Diagnozy Miasta: 
 

- Oficjalne publikatory (np. GUS) 

- Monitor Rozwoju Lokalnego 

- Narzędzie do analiz pogłębionych - monitor.miasta.pl 

- Badania ankietowe - młodzież i przedsiębiorcy 

- Badania ankietowe – mieszkańcy 

- Badania fokusowe liderów społecznych 

- Samoocena (rozwój instytucjonalny, Smart City,  

        przedsiębiorczość, ankiety funkcjonowania UMIG  
oraz współpracy urząd - jednostki) 

- Wiedza ekspercka pozyskana w trakcie warsztatów on-line  
oraz spacerów eksperckich 

 



 

 

 

Busko-Zdrój 
 

PORTRET  MIASTA  



    Charakterystyka miasta  

Busko-Zdrój położone jest w południowej części województwa świętokrzyskiego,  

w krainie geograficznej zwanej Ponidziem, na terenie Niecki Nidziańskiej,  

pomiędzy Górami Świętokrzyskimi, a Wyżyną Krakowsko-Częstochowską.  

Miasto  znajduje się 50 km na południe od Kielc i 80 km na północ od Krakowa, przy drodze krajowej Warszawa-Kielce-

Tarnów-Rzeszów-Przemyśl. Odległość od Tarnowa wynosi ok. 70 km, od Katowic ok. 160 km.  

W skład gminy wchodzi 47 sołectw, których mieszkańcy zajmują się głównie rolnictwem, ogrodnictwem, sadownictwem  

i agroturystyką. Miasto ma charakter ośrodka uzdrowiskowego i jest liderem na tle innych gmin w województwie  

w kontekście usług uzdrowiskowych.   

Początki Buska sięgają XII w. W 1252 r. Bolesław Wstydliwy zezwolił na eksploatację solanki.  

W 1287 r. Busko otrzymało prawa miejskie.  Odkryte w 1776 r. źródła solanki,  zaczęto w 1808 r. wykorzystywać jako 

wody lecznicze, dla  pierwszych kuracjuszy.  W 1820 r. Feliks Rzewuski przystąpił do budowy łazienek zaprojektowanych  

przez Henryka Marconiego. Uroczyste otwarcie Uzdrowiska nastąpiło w 1836 r.  

Miasto Busko-Zdrój jest jednym z bardziej znanych ośrodków uzdrowiskowych w Polsce.  

Swoją wysoką pozycję w sferze uzdrowiskowej utrzymuje od kilkudziesięciu lat, m.in. dzięki wodzie  

siarczkowej, która zaliczana jest do bardzo rzadko spotykanych wód leczniczych.  

Jej właściwości stawiają  Busko-Zdrój w rzędzie unikalnych uzdrowisk w całej Europie. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Problematyczne obszary to: 

 Demografia - 9, 

 Środowisko - 12, 

 Bezpieczeństwo publiczne (w tym zdrowie) - 8. 

 



 

 

 

 

DEMOGRAFIA  BUSKA -ZDROJU 



SYTUACJA DEMOGRAFICZNA 

 



Powierzchnię 236 km2 tworzącą obszar Gminy Busko-Zdrój na dzień 31.12.2018 r., zgodnie z danymi GUS zamieszkiwało  

32 280 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 137 osób/1 km2, co w porównaniu z  rokiem 1998 , kiedy terem gminy  

zamieszkiwało 33 683 osoby wskazuje na znaczny ubytek liczby mieszkańców. Różnica to 1403 osoby w ciągu 20 lat.  

 

 W ostatnich 20 latach przy relatywnie niskim spadku liczby mieszkańców, nastąpiła  znaczna zmiana struktury wieku 

mieszkańców. Nastąpił znaczący spadek liczby mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym, niewielki spadek liczby 

mieszkańców w wieku produkcyjnym. Można zaobserwować bardzo duży wzrost liczby mieszkańców w wieku 

poprodukcyjnym. 
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Na dzień 31 grudnia 2019 roku liczba mieszkańców gminy wynosiła 31 213 osób, 
w tym: 16 250 kobiet,14 963 mężczyzn.  

 

Struktura ludności w Gminie Busko-Zdrój w 2019 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Dane własne z Urzędu Miasta i Gminy w Busku- Zdroju 31-12-2019 r. 



   Ważnym czynnikiem rozwojowym jednostki terytorialnej jest struktura wiekowa mieszkańców,  

w szczególności udział poszczególnych grup wieku (oraz grup ekonomicznych wieku) w ogólnej 

liczbie ludności.  

     Na przestrzeni kilku lat proporcja w grupach wiekowych ulega wahaniom. 

W roku 2018 dostrzegalny jest spadek osób w wieku przedprodukcyjnym   

oraz w wieku produkcyjnym, natomiast przyrost ilości osób w wieku poprodukcyjnym.  

     W Gminie Busko-Zdrój wielkości te przedstawiają się w sposób zaprezentowany na wykresach. 

 Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku  

w % ludności ogółem w latach 2014-2018 



Zmiana liczby ludności w latach 2009-2018 



    Wpływ na liczbę mieszkańców mają 
m.in. przyrost naturalny oraz migracja. 

     Przyrost naturalny na 1000 osób  
w Gminie Busko-Zdrój jest ujemny.  
 
W 2019 r. urodziło się 242 dzieci  
(121 dziewczynek, 121 chłopców), 
natomiast zmarło 350 osób (172 
kobiety, 178 mężczyzn). Wobec 
powyższego przyrost rzeczywisty 
depopulacji w przyszłości będzie 
wysoki – widać wyraźnie spadek  
liczby urodzeń.  



     

Saldo migracji 

saldo migracji wewnętrznych (osoba) saldo migracji zagranicznych (osoba) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Gmina Busko-Zdrój - 64 - 38 - 39 6 1 6 

Miasto Busko-Zdrój - 140 - 109 - 100 3 0 - 1 

SALDO MIGRACJI  
W świetle procesów demograficznych 

migracje są drugim, obok przyrostu 

naturalnego, czynnikiem stymulującym 

ogólną dynamikę rozwoju ludności, 

rozmieszczenie terytorialne oraz procesy 

depopulacyjne regionu. 

 

W gminie obserwuje się przede wszystkim 

migracje wewnętrzne, głównie pomiędzy 

obszarami  wiejskim  i miejskim.  

Na przestrzeni ostatnich lat migracje 

na terenie gminy Busko-Zdrój były 

znaczące, stąd też wskaźnik ujemny.  



    Na podstawie analizy trendów demograficznych  
(danych demograficznych oraz ich dynamiki) szacuje się,  

że w perspektywie lat 2020–2040 w Mieście Busko-Zdrój nastąpi: 
 

 dalszy spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym – o ok. 28%, 

 znaczny spadek ludności w wieku produkcyjnym – o ok. 13%, 

 spadek liczby ludności ogółem – o ok. 10%, 

 wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym – o ok. 8%. 

    

W Mieście Busko-Zdrój średnia długość życia wynosi około 77 lat,  
w tym mężczyźni 74 lata, kobiety 82 lata  

(dla Polski: 73,8 lata mężczyźni, 81,3 lata kobiety).  
Największa umieralność jest w przedziale 50–70 lat.  

Co nas czeka za 20 lat ? 



Liczba mieszkańców w poszczególnych  
grupach wiekowych 



Podsumowanie niekorzystnych zjawisk demograficznych: 
  

 Spadek liczby mieszkańców ogółem – znaczna zmiana struktury wieku 
mieszkańców w ostatnich 20 latach. 

 Spadek liczby mieszkańców w grupie w wieku przedprodukcyjnym  
i produkcyjnym (z różną dynamiką – ponad dwa razy większa dynamika 
spadku ludności w wieku przedprodukcyjnym od dynamiki spadku 
ludności w wieku produkcyjnym). 

 Wzrost liczby mieszkańców w grupie w wieku poprodukcyjnym. 

 Ujemne saldo migracji. 

 Ujemny wartość wskaźnika przyrostu naturalnego  
na 1000 mieszkańców. 

 Malejący poziom wskaźnika dzietności. 
 

Powyższe negatywne zjawiska rodzą ryzyko braku  

zastępowalności i wymiany  pokoleń oraz coraz wyższe koszty  

funkcjonowania samorządu. 



   WNIOSKI 

 Wskaźniki demograficzne jednoznacznie wskazują  
na trwały trend wzrostu średniej wieku mieszkańców  
oraz znaczące zmiany liczby mieszkańców w poszczególnych 
grupach aktywności zawodowej.  

 Osoby w wieku poprodukcyjnym oraz ostatnim okresie wieku 
produkcyjnego stanowią coraz liczniejszą część mieszkańców 
– niezbędne jest tworzenie warunków do wykorzystania ich 
potencjału do rozwoju Miasta.  

    Szeroko rozumiane usługi publiczne powinny zostać 
dostosowywane do potrzeb tej grupy społecznej, 
jednocześnie uwzględniając, że znaczna cześć kuracjuszy 
będąca w podobnym wieku, powinna również mieć możliwość 
korzystania z tych usług. 

 



WYMIAR SPOŁECZNY  



Wskaźnik rozwoju w wymiarze społecznym  

dla Gminy Busko-Zdrój w latach 2014–2018 



Co mówią 

mieszkańcy?  



 Czy MIASTO BUSKO-ZDRÓJ jest dla Ciebie dobrym miejscem         

do życia i rozwoju? 

Ankieta wśród młodzieży, pokazuje, iż młodzi ludzie 
doceniają walory swojego miasta. 

Ponad połowa badanych wskazała, że Busko-Zdrój jest 
dla nich dobrym miejscem do życia i rozwoju. Uczniowie 
docenili działania inwestycyjne i rewitalizacyjne 
prowadzone w mieście, a także wydarzenia kulturalne 
realizowane min. przez BSCK, sportowe i rekreacyjne.  
 

Na uwagę zasługuje fakt, że młodzi mieszkańcy miasta 
nie wiążą swojej przyszłości z Buskiem. Podobnie jest z 
pracą, młodzi chcą dobrze zarabiać i dlatego też 
wyjeżdżają do większych ośrodków, gdzie mają większe 
możliwości. Działania takie prowadza do pogłębiania 
procesu emigracji młodych ludzi z miasta. 
 

W opinii dorosłym mieszkańców jest podobnie. Ponad 
połowa przebadanych mieszkańców jest zadowolona z 
poziomu życia w Busku-Zdroju kolejne  30 % uważa, że 
żyje się tu przeciętnie. Zgodnie z odpowiedziami ponad 
60% respondentów, poziom życia w mieście poprawił 
się w ciągu ostatnich 8 lat. Mieszkańcy podkreślają 
niskie zarobki, problemy z pracą, brak mieszkań.  
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Co wyróżnia MIASTO BUSKO-ZDRÓJ?  
Co jest jego cechą charakterystyczną? 

 Z czym lub z kim Ci się kojarzy? 

Procent

Liczba odpowiedzi

• Mieszkańcy  widzą Busko-Zdrój jako dobre 

miejsce do życia głównie dla osób starszych, 

rodzin z dziećmi oraz dzieci; 

 

• Badanie ankietowe potwierdzają, iż Busko-Zdrój 

jako miasto uzdrowiskowe, kojarzone jest 

głównie z uzdrowiskami, sanatoriami  

i kuracjuszami;   

 

• Według ankietowanych Busko jest spokojnym 

miejscem, sprzyjającym osobom starszym.  



 Gdyby mogło się spełnić jedno Twoje życzenie i marzenie dotyczące 
MIASTA BUSKO-ZDRÓJ,  jak by ono brzmiało? 
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• Młodzi ludzie mają wiele życzeń i marzeń  
w stosunku do miasta Busko-Zdrój. Najczęściej 
dotyczą galerii, centrum handlowego.  

 
• Ważnym sygnałem jest chęć utworzenia w mieście 

nowych szkół średnich, wyższych, klas profilowanych, 
centrum nauki, pojawiają się głosy o utworzeniu 
uczelni wyższych.  
 
• Z punktu widzenia młodzieży w wieku szkolnym 

w mieście wciąż za mało jest atrakcji i miejsc dla 
młodzieży, punktów rozrywkowych, miejsc spotkań  
i zabawy. Stąd też młodzi ludzie widzą  
w Busku-Zdroju potrzebę umiejscowienia restauracji 
McDonald’s, parku linowego, parku trampolin lub też 
restauracji KFC. 



   WNIOSKI 
 

Osoby w wieku przedprodukcyjnym nie wiążą przyszłości  

oraz nie planują pozostania na terenie Gminy Busko-Zdrój,  

ale zgodnie z przeprowadzonym badaniem dobrze oceniają  

swoje rodzinne miasto. 
 

    Tworzenie możliwości i szans na realizację szkolnych i 

pozaszkolnych  pasji i talentów uczniów będzie budować pozytywne 

relacje i wspomnienia, które za kilka, kilkanaście, a może 

kilkadziesiąt lat zamienia się w bezcenny sentyment do miejsca 

urodzenia. 



Jakość życia w Busku      



Wynagrodzenie 
Przeciętne miesięczne  wynagrodzenia  

w gminie Busko-Zdrój w okresie ostatnich  

5 lat systematycznie wzrastają z 3158,00 

zł/m-c w 2014 r.  do 3746,44 zł/m-c w 2018 r.  

 

Jednak nie plasuje to gminy w czołówce 

grupy porównawczej.  

 

Mieszkańcy nie są zadowoleni z poziomu 

wynagrodzeń w mieście. Większość 

badanych uważa, że niskie wynagradzania 

są jednym z czynników które skłaniają  

do opuszczania miasta.   

 

Ponadto nisko przez respondentów 

oceniany jest rynek pracy. W opinii 

mieszkańców jednym z większych lokalnych  

pracodawców jest uzdrowisko. Wobec czego 

bardziej preferowane są zawody związane  

z działalnością uzdrowiskową. Więcej jest 

ofert pracy dla kobiet, niż dla mężczyzn.  

Źródło: Opracowanie MRL 



Źródło: Opracowanie 
MRL 

Porównując zarobki Buska 

do miast podobnych, 

lepiej wypada tylko 

Nałęczów.   

 

Biorąc pod uwagę 

zestawienia zarobków  

w innych regionach widać, 

że mieszkańcy mają  

duże oczekiwania  

co do wysokości 

wynagrodzeń. Wydaje się, 

że porównują je z dużymi 

ośrodkami miejskimi. 



MIESZKANIA  
    Mieszkańcy Buska-Zdroju 

wypowiadają się negatywnie  
o dostępie do mieszkań - 
według większości badanych 
jest to czynnik wpływający 
również na opuszczanie  

 miasta w poszukiwaniu 
lepszych warunków życia.  

    Niepokój mieszkaniowy 
mieszkańców, ma swoje 
odbicie w danych 
statystycznych, które obrazuje 
wykres. Liczba mieszkań  
w mieście znajduje się poniżej 
średniej dla miast podobnych   
z dynamiką ujemną.  
O czym to świadczy?- Busko 
charakteryzuje się mniejszą 
liczbą mieszkań na 1000 
mieszkańców.  

 



 Na uwagę zasługuje 
również fakt,  
iż w ostatnich 3 latach 
sytuacja mieszkaniowa na 
buskim rynku lekko się 
poprawia.  
Zaczął funkcjonować 
rynek deweloperski. 
Jednak jest to niewielki 
odsetek tego, co 
potrzeba, a dodatkowo 
ceny mieszkań są zbyt 
wysokie.  

 

 Ważne na rynku 
mieszkaniowym jest 
również to, że 95% 
mieszkań wyposażonych 
jest w instalację 
wodociągową, blisko  
91 % w łazienkę,   
88 % w centralne 
ogrzewanie.  



 Przeciętne 
wynagrodzenie  
w mieście pozwala  
na zakup mniejszej 
powierzchni mieszkania 
niż w grupie miast 
porównawczych. 

 

 W przyszłości należy 
podjąć działania,  
które ułatwią zakup  
lub wynajmowanie 
mieszkań. 



BEZPIECZEŃSTWO 
Na obraz bezpieczeństwa miasta składa się zarówno bezpieczeństwo publiczne jak i bezpieczeństwo  

zdrowotne.  

W przypadku bezpieczeństwa publicznego - Busko w oczach mieszkańców, a także osób odwiedzających  

Jest miastem bezpiecznym, spokojnym. Wysoki poziom bezpieczeństwa sprawia , ze miasto staje się  

atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Takie zdanie podziela również młoda część mieszkańców. Dane te  

mają swoje potwierdzenie w danych statystycznych. Busko cechuje niski poziom przestępstw przeciwko życiu i  

zdrowiu. Niski odsetek jest również wypadków drogowych. Nad bezpieczeństwem w mieście czuwa Komenda  

Powiatowa Policji, Straż Miejska, która prowadzi stały monitoring wizyjny i bezpośredni. Zdarzają się akty  

wandalizmu , ale jest to raczej przejaw rozładowania złych emocji niż próba  stały proces chuligaństwa.  

Warto również wspomnieć o stałej 

poprawie przez miasto 

infrastruktury drogowej, w celu  

Bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Istnieje jednak potrzeba większej  

ilości bezpiecznych  ścieżek 

 rowerowych. 

 



Jeśli chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne miasto może pochwalić się rozbudowanym systemem  

zdrowotnym. Posiada kilka ośrodków zdrowia, szpital, oraz wiele ośrodków, szpitali lecznictwa  

uzdrowiskowego, w tym szpital kardiologiczny, 21 Wojkowy Szpital Uzdrowiskowo- Rehabilitacyjny,  

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny „Górka”.   

Miasto Busko posiada dużą liczbę lekarzy, w tym specjalistów. Co jednak budzi niepokój to mała ilość  

Porad lekarskich- na co wskazują statystyki. Również sami mieszkańcy są zaniepokojeni stanem 

służby zdrowia, kolejkami, skarżą się na małą ilość lekarzy specjalistów.  Na tym tle jednak bardzo 

dobrze wygląda ilość aptek na terenie miasta tylko w 2018 było ich 17. 

 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018  roku do lekarza POZ zadeklarowanych  było 24 167  

pacjentów, do pielęgniarki POZ 23 348 pacjentów, a do położnej POZ 7 791 pacjentów.  

Stan kadry medycznej SPZPOZ w roku 2019: 23 lekarzy, 24 pielęgniarki i 2 położne:  

49 osoby (73 % zatrudnionych). Stan kadry obsługi medycznej: 3 osoby (4,5% zatrudnionych).  

 

Statystki pokazują jednak większa niż w grupie miast podobnych liczbę zgonów w wieku od 65 lat na  

1000 mieszkańców, a głównymi przyczynami są nowotwory i choroby układu krążenia. 







EDUKCJA 
W roku 2019 na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój 
funkcjonowało: 

 8 publicznych szkół podstawowych (3 na terenie miasta, 5 na 
terenach wiejskich), 

 2 niepubliczne szkoły podstawowe (1 na terenie miasta,1 na 
terenie wiejskim), 

 Szkoła Muzyczna I stopnia kształcąca w dwóch cyklach: 
sześcioletnim i czteroletnim,  

 11 przedszkoli, w tym 5 przedszkoli publicznych, do których 
uczęszczało 511 dzieci oraz 6 oddziałów przedszkolnych  
w publicznych szkołach podstawowych, do których uczęszczało 
126 dzieci, 

 5 przedszkoli niepublicznych i oddziałów przedszkolnych, z 
tego 4 przedszkola niepubliczne, do których uczęszczało 359 
dzieci oraz 1 oddział przedszkolny w niepublicznej szkole 
podstawowej, do którego uczęszczało 25 dzieci. 

  

 



Liczba uczniów w szkołach publicznych w Gminie Busko-Zdrój 

 ze względu na typ szkoły (bez oddziału „0”) 

 

Miasto posiada dobra dostępność do  

szkół. Brak jest publicznych żłobków,  

Co może wpływać na trudności w  

znalezieniu pracy przez młodych  

rodziców. Poza publicznymi  

placówkami istnieją placówki  

niepubliczne – przedszkola, żłobki. 
 

Jak wynika z przeprowadzonych  

badań w mieście dobrze żyje się  

rodzinom z dziećmi.  



   W ostatnich trzech latach liczba dzieci szkół podstawowych 
wzrosła z 1781 dzieci w roku 2016/17 – do 2327 dzieci w roku 
2018/19. W najbliższych latach spodziewać można się, zgodnie 
z prognozami, spadku liczby dzieci w wieku szkolnym 
wynikającego z niskiego przyrostu naturalnego, spadku 
dzietności kobiet oraz coraz wyższym wiekiem rozrodczości. 
Zjawisko to skutkować będzie spadkiem zapotrzebowania  
na usługi szkolno-wychowawcze, w konsekwencji prowadząc  
do wzrostu bezrobocia wśród kadry pedagogicznej  
i dydaktycznej. W 2018 roku wydatki na oświatę i wychowanie 
wyniosły 42,977 mln zł. W roku 2019 wydatki na oświatę wzrosły 
i wyniosły 45,232 mln zł, w tym wydatki na inwestycje  
w infrastrukturę edukacyjną stanowiły 4,63 mln zł.  



      Na terenie miasta Busko znajduje 
się szkoły ponadpodstawowe,  
dla których organem prowadzącym 
jest Starostwo Powiatowe w Busku-
Zdroju. Szkoły kształcą uczniów  
w różnych kierunkach  
w placówkach:  

 I Liceum Ogólnokształcące im. 
Tadeusza Kościuszki w Busku-
Zdroju;  

 Zespół Szkół Techniczno-
Informatycznych w Busku-Zdroju;  

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
im. Mikołaja Kopernika w Busku-
Zdroju;  

 Zespół Szkół Technicznych i 
Ogólnokształcących im. Kazimierza 
Wielkiego w Busku-Zdroju;  

      Ponadto na terenie gminy są: 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy dla 
Niepełnosprawnych Ruchowo  
w Busku-Zdroju; 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Broninie;  

 Zespół Szkół Specjalnych  
w Busku-Zdroju. 



    Młodzi buszczanie są ambitni, wierzą, że wykształcenie zapewni im dobrą przyszłość, 

są otwarci na wyzwania, chcą się uczyć języków obcych. W większości chcą zdobyć 

wykształcenie wyższe, planują dalszą naukę i chcieliby studiować na uczelniach 

wyższych. Młodzież w większości nie jest jednak zainteresowana podjęciem studiów  

w Busku-Zdroju – chce spróbować życia w dużym mieście. Możliwość kształcenia 

buskie młodzieży skłania raczej do opuszczenia miasta niż zamieszkania w nim. 

Młodzi wybierają prestiżowe ośrodki kształcenia, w celu poznania „nowego”. 

      Pytani o szkołę wyższą- Młodym buszczanom nie zależy na powstaniu szkoły wyższej 

w Busku-Zdroju: 63,3% wybrało odpowiedź „nie zależy mi na tym (wolę studiować  

w dużym mieście), 11,2% wybrało odpowiedź „nie”. 25,5% ankietowanych chciałoby 

aby w mieście powstała szkoła wyższa/filia szkoły wyższej. 

 



AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW 
Społeczność buska jest aktywna zawodowo. Widać to w rosnącej 

liczbie podatników, którzy czerpią dochody z różnego rodzaju form. 

Jak zauważyć można na kolejnym slajdzie osoby młode generują  

mniejsze dochody, to pozytywnym aspektem jest fakt , że planują  

podejmowanie własnych działalności lub przejęcia rodzinnych firm.  

 

Jak pokazują badania grupa wiekowa 65-70 lat jest najlepiej  

Uposażoną grupą pracowników,  posiada największe  

doświadczenie  i najlepsze kwalifikacje. Z danych demograficznych  

wynika, że nie ma młodych osób na ich podmianę,  stąd też należy  

dbać, aby byli oni jak najdłużej sprawni i efektywni zawodowo.  

 



 Mieszkańcy Buska osiągają przychody z różnych form aktywności (dane za 2018 r.): 

 

 łączna liczba podatników uzyskujących dochody z tytułu stosunku pracy - 10 031 os. (w latach 
2016-2018   zaobserwowano dynamikę rosnącą o 3,33%), co stanowi 47,79% podatników, 

 

 łączna liczba podatników uzyskująca dochody z tytułu emerytury i renty - 4 525 os. (w latach 
2016-2018  zaobserwowano dynamikę rosnącą o 3,76%), co stanowi 21,56% podatników, 

 

 łączna liczba podatników uzyskujących dochody z tytułu umów zlecenia i o dzieło -2 783 os., (w 
latach 2016-2018  zaobserwowano dynamikę rosnącą o 2,02%), co stanowi 13,26% 
podatników, 

 

 łączna liczba podatników uzyskujących dochody z tytułu innych źródeł (wśród nich znajdują się 
osoby utrzymujące się ze świadczeń socjalnych i jest ich coraz mniej) - 1 769 os. (w latach 
2016-2018 zaobserwowano dynamikę spadkową o 6,25%), co stanowi 8,43% podatników, 

 

 łączna liczba podatników uzyskujących dochody z tytułu działalności gospodarczej - 1 589 os. 
(w latach 2016-2018 zaobserwowano dynamikę rosnącą o 4,54%), co stanowi 7,57% 
podatników, 



 

 

Z danych statystycznych wynika, iż 

kobiety w Busku-Zdroju są bardziej 

przedsiębiorcze:  

62% stanowią pracujące kobiety do 

liczby kobiet w wieku produkcyjnym, 

natomiast jeśli chodzi o mężczyzn, to 

jest ich 59% w odniesieniu do liczby 

mężczyzn w wieku produkcyjnym.                                            

 

Kobiety zarabiają również więcej –  

w 2017 r. mediana wynagrodzeń 

pracujących kobiet wyniosła 2 781,14 zł 

(zanotowano wzrost o 1,68%  

w odniesieniu do 2016 r.), natomiast 

mediana wynagrodzeń pracujących 

mężczyzn w tym samym roku wyniosła 

2 644,70 zł (zanotowano wzrost o 6,56% 

w odniesieniu do 2016 r.) 



 DOCHODY MIESZKAŃCÓW  

 Jak pokazują dane za 2018 r. najwięcej podatków płacą: 
- Kwota zaliczki na podatek - osoby w wieku emerytalnym - 7 438 510,68 zł. 
- Kwota zaliczki na podatek - osoby w wieku przedemerytalnym - 6 903 024,44 zł. 
- Kwota zaliczki na podatek - osoby młode - 1 816 048,12 zł. 

Kwoty dochodów mieszkańców 

generowanych w 2018 r. 

Osoby w wieku 

przedemerytalnym 
67 544 170,10 zł 

Osoby w wieku 

emerytalnym  
58 169 540,18 zł 

Osoby młode  22 896 351,62 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie  danych MRL 



 AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA 
Organizacje pozarządowe stanowią podstawową bazę dla rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego, ponieważ skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy 

społeczne przedstawicieli swojego lokalnego środowiska. Społeczność obszaru Miasta  

Busko-Zdrój wykazuje coraz większą aktywność w tworzeniu organizacji społecznych 

i stowarzyszeń. Obserwuje się znaczny wzrost zaangażowania lokalnych aktywistów  

w tworzenie formalnych struktur, które następnie skutecznie zmieniają wizerunek swych 

miejscowości.  

Organizacje są na różnym poziomie rozwoju i przygotowania do procesu profesjonalizacji 

działań. Borykają się z problemami i przeszkodami, które często ograniczają możliwość 

realizacji misji społecznej w takim zakresie i zasięgu, jaki odpowiadałby organizacjom. 

Analizując kondycję III sektora w Gminie Busko-Zdój należy wspomnieć  

o problemach, z którymi organizacje najczęściej się zmagają. Z badań własnych LGD 

„Królewskie Ponidzie” (Lokalna Grupa Działania, w skład której wchodzi Gmina Busko-

Zdrój) ze spotkań i szkoleń wynika, że najczęściej wskazywanymi zidentyfikowanymi 

mankamentami organizacji w swym funkcjonowaniu są: finansowanie działań organizacji  

w większości ze środków publicznych; zbyt małe środki finansowe własne w organizacjach, 

które nie pozwalają na swobodną realizację działań statutowych; trudności w dotarciu  

i zaangażowaniu ludzi młodych w działalność stowarzyszeń czy fundacji; skomplikowane 

formalności związane  



  Liczba zarejestrowanych w systemie REGON fundacji, stowarzyszeń i organizacji 

pozarządowych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w Gminie Busko-Zdrój  

 latach 2014–2017 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego (MRL) 



  Kwota wydatków na dotacje do organizacji pożytku publicznego przypadająca na 1 000 

mieszkańców w Gminie Busko-Zdrój i gminach z grupy porównawczej w latach 2014–2018 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego (MRL) 



      Podsumowując wymiar społeczny charakterystyki miasta  należy zwrócić uwagę, iż stopa 
bezrobocia jest niższa od stopy bezrobocia dla województwa i kraju. 

      Również przeciętne wynagrodzenia brutto mieszkańców są na dobrym poziomie (tylko jedna 
gmina z grupy porównawczej osiąga wyższą wartość). Pokazuje to, że sam fakt znalezienia 
pracy i życia na godnym poziomie nie jest głównym powodem migracji młodych i 
wykształconych ludzi. Wyjeżdżają oni z chęci samorozwoju, przekonania się jak wygląda życie 
w innym miejscu, w dużym mieście.  
 

      Ważne jest też stworzenie możliwości do zdobycia wykształcenia i kwalifikacji pozwalających 
na pracę w sektorze uzdrowiskowym i turystycznym, zdobycia zawodów, które są w mieście 
pożądane i podnoszenia umiejętności posługiwania się językami obcymi.  

      Dostęp do usług medycznych bywa utrudniony (pomimo dużej bazy leczniczej i ilości lekarzy, 
która wynika z zapotrzebowania obsługi kuracjuszy). Osoby uboższe rezygnują  
z usługi medycznej w gabinetach prywatnych z powodu ograniczonych środków finansowych,  
a w ośrodkach zdrowotnych opieki publicznej są długie kolejki do specjalistów. Nie są w gminie 
w pełni wykorzystywane możliwości związane z profilaktyką, promocją zdrowia i zdrowego stylu 
życia – liczba udzielonych porad lekarskich na 1000 mieszkańców: (dane MRL) w 2014 roku 
3251, w 2018 roku 2185,81).  

      Nie ma pełnej świadomości traktowania zdrowia jako zasobu. Brakuje wystarczającej pomocy 
instytucjonalnej w zakresie usług opiekuńczych. Zauważalne jest też ograniczenie dostępu  
do rehabilitacji poprzez długi czas oczekiwania osób zgłaszających się do rehabilitacji.  

      W mieście jest spora liczba organizacji, stowarzyszeń, jednakże integracja lokalnej 
społeczności, głównie jeśli chodzi o młode i starsze pokolenie oraz kontakt mieszkaniec -
kuracjusz jest niedostateczna. Nieduży jest przyrost organizacji społecznych, stowarzyszeń itp., 
a dodatkowo ich finansowanie jest niedostateczne, co utrudnia ich działalność. 

 

 



Wnioski z analizy danych: 
 Stopa bezrobocia niższa od stopy bezrobocia dla województwa 

i kraju.  

 Niski poziom miesięcznego wynagrodzenia brutto. 

 Migracje zarobkowe młodych ludzi. 

 Aktywna ekonomicznie społeczność w grupie poprodukcyjnej.  

 Wysoki poziom dochodów osób w wieku przedemerytalnym. 

 Funkcjonowanie wielu instytucji oświaty, w tym placówek 
niepublicznych.  

 Niezadowalający  poziom edukacji. 

 Utrudniony dostęp do usług medycznych 

 Duże zagrożenie chorobami cywilizacyjnymi. 

 Niski poziom  integracji społecznej (głównie jeśli chodzi o młode  
i starsze pokolenie oraz kontakt mieszkaniec –kuracjusz). 

 Likwidacja barier architektonicznych w instytucjach użyteczności 
publicznej (windy, podjazdy dla wózków inwalidzkich); 

 

 

 



 

Ograniczenie rozwoju przedsiębiorczości w Gminie spowodowane 

jest statusem uzdrowiskowym gminy,  

który nie pozwala na prowadzenie działalności negatywnie wpływającej 

na środowisko naturalne.  

 
Działalność gospodarcza skupia się głównie w Mieście Busko-Zdrój, 

zaś sołectwa stanowią obszary typowo rolnicze. Gospodarka regionu 

opiera się głównie o małe i średnie przedsiębiorstwa prywatne. 

 Gospodarka 



 Wskaźnik syntetyczny rozwoju 
gospodarczego 



 Podmioty gospodarki narodowej Miasta i Gminy Busko – Zdrój 
wpisane do rejestru REGON(2018r). 

Sektor  

Liczba 

podmiotów  udział % 

Liczba 

Podmiotó

w  Miasto 

Busko  

udział 

% 

Podmioty gospodarki narodowej 

ogółem  3475 100 2235 100 

Sektor publiczny ogółem  87 2,5 68 3 

Sektor prywatny ogółem  3377 97,2 2157 96,5 

Sektor prywatny - osoby fizyczne  2794 80,4 1712 76,6 

Podział Sektora prywatnego      

Osoby fizyczne prowadzące 

działalnośc gospodarczą  2794 80,4 1712 76,6 

Spółki handlowe 101 2,9 77 3,4 

Sektor prywatny - spółdzielnie 9 0,3 8 0,4 

Fundacje 12   10   

Stowarzyszenia i organizacje 

społeczne  106   64   
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Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS 

Źródło: Opracowanie na podstawie 
danych GUS 



Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na 10 tys. 

ludności – porównanie na tle kraju, województwa i grupy porównawczej 

Źródło: Opracowanie na podstawie 
danych GUS 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

POLSKA 1 071 1 089 1 103 1 121 1 136 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 872 880 887 900 916 

Busko-Zdrój  1 013 1 028 1 047 1 062 1 077 

Busko-Zdrój – miasto  1 375 1 380 1 394 1 409 1 401 

Nałęczów 922 935 937 953 937 

Nałęczów – miasto 1 316 1 326 1 323 1 339 1 319 

Krynica-Zdrój  1 219 1 214 1 201 1 219 1 242 

Krynica-Zdrój – miasto  1 469 1 461 1 437 1 462 1 488 

Piwniczna-Zdrój  856 856 857 866 938 

Piwniczna-Zdrój – miasto  930 924 938 957 1 022 

Rabka-Zdrój  984 989 973 998 1 046 

Rabka-Zdrój – miasto  1 102 1 103 1 081 1 118 1 160 

Połczyn-Zdrój  1 067 1 061 1 059 1 074 1 070 

Połczyn-Zdrój – miasto  1 396 1 394 1 402 1 420 1 407 
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Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

POLSKA 93 94 91 94 102 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 71 71 73 77 86 

Busko-Zdrój (3) 67 73 80 80 79 

Busko-Zdrój – miasto (4) 78 81 90 87 81 

Nałęczów (3) 60 62 68 75 72 

Nałęczów – miasto (4) 82 67 90 91 78 

Krynica-Zdrój (3) 106 106 103 100 109 

Krynica-Zdrój – miasto (4) 121 110 102 103 118 

Piwniczna-Zdrój (3) 105 89 83 85 136 

Piwniczna-Zdrój – miasto (4) 99 82 84 89 128 

Rabka-Zdrój (3) 88 92 68 91 107 

Rabka-Zdrój – miasto (4) 90 96 72 98 110 

Połczyn-Zdrój (3) 65 61 62 75 68 

Połczyn-Zdrój – miasto (4) 80 65 77 81 77 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 



Sektor uzdrowiskowy 

Busko-Zdrój jest ośrodkiem uzdrowiskowym, który 
oferuje zabiegi na bazie wód siarczkowych i solanki 
jodkowo-bromkowej. 

 33,69  

 16,79  

 4,55  

 14,80  

 8,25  

 5,85  

 3,12  

 12,95  

Procentowy udział poszczególnych 
uzdrowisk w ogólnej liczbie 

przyjeżdżajacych kuracjuszy do 
uzdrowiska w Busku-Zdroju 

 w 2019 r. 

Uzdrowisko Busko-

Zdój S.A
Włókniarz

Astoria

Słwacki

21 WSUR

Nida -Zdrój

* Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno- 

   Rehabilitacyjny  "Górka" 

* Uzdrowiskowy Szpital I Kompleksowej          

   Rehabilitacji "Krystyna"                                                  

* Sanatorium Uzdrowiskowe "Marconi"  

* Sanatorium Uzdrowiskowe  "Mikołaj "  

* Sanatorium Uzdrowiskowe "Oblęgorek"  

* Sanatorium Uzdrowiskowe  "Willa Zielona"  
 

Z roku na rok obserwujemy wzrost liczby kuracjuszy indywidualnych  

w uzdrowiskach Buska-Zdroju: 

 

- rok 2018 liczba przyjętych kuracjuszy - 77 195 osób z czego 5 % 

stanowiły osoby z zagranicy.  

- rok 2019 liczba przyjętych kuracjuszy - 91 304 osoby z czego 

1,18 % stanowiły osoby z zagranicy (1075 osób).  

 

Liczba udzielonych zabiegów leczniczych to blisko 4 mln. Około 48 

% kuracjuszy o osoby prywatne, pozostałą grupę stanowią osoby 

kierowane  na leczenie m.in. z NFZ, PEFRON, pacjenci 

ambulatoryjni. 



Podsumowując wymiar gospodarczy charakterystyki Miasta i Gminy Busko-Zdrój należy zwrócić uwagę na 

stosunkowo dobre wskaźniki gospodarcze dla miasta i nieco gorsze dla całej gminy.  

Wskaźniki dotyczące podmiotów gospodarczych są korzystne dla miasta, zarówno na tle całej gminy, 

województwa jak i kraju. Miasto obejmuje strefę „A” ochrony uzdrowiskowej i pełni rolę wielofunkcyjnego ośrodka 

obsługi zarówno dla mieszkańców gminy, jak i kuracjuszy oraz turystów. Na całym terenie tej strefy zlokalizowane 

są zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a także inne obiekty służące obsłudze pacjenta lub turysty,  

w szczególności: pensjonaty, restauracje i kawiarnie. 

Działalność gospodarcza w gminie ma związek z jego uzdrowiskowym charakterem. W związku z ochroną 

lecznictwa uzdrowiskowego działalność gospodarcza jest znacznie ograniczona, ponieważ istnieje zakaz 

funkcjonowania obiektów przemysłowych, obiektów handlowych o powierzchni użytkowania większej niż 400 m2, 

stacji paliw oraz punktów dystrybucji produktów naftowych, targowisk oraz prowadzenia działalności rolniczej. Jest 

to utrudnieniem w podejmowaniu nowych działalności.  

Jedynym kierunkiem rozwoju aktywności gospodarczej mieszkańców jest możliwość prowadzenia obiektów 

obsługujących kuracjuszy lub turystów, w zakresie nieutrudniającym funkcjonowanie lecznictwa uzdrowiskowego.  

 

Pomimo powyższej sytuacji, notuje się wysoką liczbę zarejestrowanych działalności gospodarczych, co świadczy 

o przedsiębiorczości mieszkańców miasta. Wskaźnik „Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności” 

(tabela 8) w 2018 r. był dla Miasta Busko-Zdrój korzystniejszy w stosunku do trzech z pięciu miast znajdujących 

się w grupie porównawczej (wskaźnik wyższy niż w miastach: Nałęczów, Piwniczna-Zdrój, Rabka-Zdrój. 

Mieszkańcy nie wykorzystują potencjału najbliższego otoczenia poprzez rozwijanie własnej działalności, pracy na 

miejscu. Stan taki może być związany z brakiem odpowiedniego kierunkowego wykształcenia, znajomości 

języków, posiadania zasobów, w tym finansowych.   

Taką sytuację może jednak zmienić odpowiednie stymulowanie procesów rozwoju gospodarczego gminy poprzez 

tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości, wsparcie działalności organizacji pozarządowych oraz wspieranie 

kreatywności mieszkańców w zakładaniu małych firm rodzinnych, przejmowanie istniejących rodzinnych biznesów. 

 



Wnioski z analizy: 

 
-     Ograniczenie rozwoju przedsiębiorczości w Gminie spowodowane  statusem uzdrowiskowym gminy,  

      który nie pozwala na prowadzenie działalności negatywnie wpływającej na środowisko naturalne. 

-    Wysoka liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych, co świadczy o przedsiębiorczości  

      mieszkańców miasta.  

- Brak wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.  

- Mieszkańcy nie wykorzystują potencjału najbliższego otoczenia poprzez rozwijanie własnej 

działalności, pracy na miejscu. 

-     Niewielka liczba dużych podmiotów gospodarczych, umożliwiających zatrudnienie większej liczby   

      pracowników. 

- Brak przygotowanej i promowanej atrakcyjnej oferty inwestycyjnej dostępnej dla dotychczasowych jak i 

nowych inwestorów. 

 



ŚRODOWISKO  

       Wysokie walory krajobrazowe obszaru Miasta i Gminy Busko-Zdrój są jednym z atutów, które przyciągają 

corocznie rzesze turystów i kuracjuszy z kraju i z zagranicy. W Busku-Zdroju i innych terenach regionu 

świętokrzyskiego występują wysokiej wartości złoża wód leczniczych eksploatowanych dla uzdrowisk 

Busko-Zdrój i Solec-Zdrój. Obecność wód mineralnych i uzdrowisk stanowi szansę dla rozwoju turystyki 

uzdrowiskowej oraz usług spa-wellness w regionie.  

       Wskaźnik rozwoju w wymiarze środowiskowym dla Gminy-Busko Zdrój nie jest korzystny w porównaniu  

 z innymi gminami w grupie porównawczej, dodatkowo od 2014 roku wykazuje tendencję malejącą. 

Wskaźnik rozwoju Gminy Busko-Zdrój w wymiarze środowiskowym w latach 2014-2018 



    Całe terytorium gminy posiada status obszarów prawnie chronionych.  
Na terenie Gminy Busko-Zdrój występują obiekty przyrodnicze, które 
posiadają wyjątkowe walory krajobrazowe i przyrodnicze. Należą do nich 
m.in. Sosna pospolita w Wełczu, Odsłonięcie geologiczne - „Zimne Wody”, 
Rezerwat skalny „Skałki” - należący do Szanieckiego Parku 
Krajobrazowego czy Wzgórze „Ostra Góra” w Skotnikach Małych.  

     Ponadto na terenie Gminy Busko-Zdrój zlokalizowanych jest 9 stanowisk 
archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków. 

 



KLIMAT 

          Z uwagi na uzdrowiskowy charakter miasta w sposób szczególny należy dbać o jego klimat. W Busku 

występuje klimat nizinny z cechami kontynentalnego. Komfort klimatyczny obejmuje ok. 39% dni w roku, 

liczba dni „gorących i upalnych” – 13%, „bardzo zimnych” – poniżej 1,5%. Średnia roczna temperatura 

powietrza to 7,8 °C i należy do grupy najwyższych w Polsce, maksymalna amplituda temperatury wynosi 60 

°C. Bardzo wysoką wartością jest liczba godzin ze słońcem. Roczna wilgotność względna powietrza mieści 

się w granicach od 71% do 80%. Wiatry są przeważnie zachodnie i północno-zachodnie, umiarkowane  

i słabe. Średnia roczna ich prędkość nieznacznie przekracza 3 m/s.  

       Busko-Zdrój leży w najcieplejszym, VI – świętokrzysko-małopolskim regionie bioklimatycznym Polski.  

Na podstawie badań przeprowadzonych w trybie wieloletnim, zakończonych na początku 2018 r. dokonano 

ogólnej oceny mikroklimatu uzdrowiska Busko-Zdrój pod kątem warunków klimatycznych, warunków 

biotermicznych, pogody z punktu widzenia klimatoterapii, stanu sanitarnego powietrza, klimatu akustycznego 

oraz pola elektromagnetycznego. Na tej podstawie Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. 

Stanisława Leszczyńskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie wydał w dniu 13 lutego 2018 roku 

Świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze klimatu DI - 070 - 40/2018. W świadectwie stwierdza się, 

że klimat uzdrowiska Busko-Zdrój ma właściwości lecznicze w odniesieniu do chorób narządu ruchu i stanów 

pourazowych, chorób reumatycznych, choroby niedokrwiennej serca oraz nadciśnienia tętniczego a dzięki 

zróżnicowaniu bodźców klimatycznych posiada także walory hartujące układ termoregulacyjny. 

 

  

 



Jednym z niepokojących czynników związanych ze środowiskiem naturalnym jest stan jakości powietrza. Na  

pytanie dotyczące określenia poziomu zanieczyszczenia miasta Busko-Zdrój, Mieszkańcy stwierdzili, iż poziom  

zanieczyszczenia jest średni (44,2%), spora część  Respondentów uważa, iż poziom zanieczyszczenia miasta jest niski  

(39,9%). Niewielki odsetek badanych (11,6%) jedynie uważa, iż zanieczyszczenie miasta jest wysokie. 

Buszczanie (59,7% osób) uważają za najbardziej szkodliwą dla środowiska naturalnego emisję Szkodliwych substancji  

powstających podczas spalania w starych piecach. Drugi wskazany czynnik to emisja spalin przez poruszające się  

pojazdy (33,8%). 27,3% respondentów uważa, że najbardziej szkodliwym wpływem jest zmniejszający się obszar  

terenów zielonych, a 25,2% uznało brak selektywnej zbiórki odpadów oraz ich przetwarzanie.  

Niewielki odsetek ankietowanych (5%) uważa, że wzrost natężenia hałasu jest Najbardziej  szkodliwy   dla środowiska  

naturalnego, natomiast 1,4 % uznało, że są to inne czynniki. Wyniki badań wyraźnie wskazują na  

potrzebę poprawy jakości środowiska oraz podniesienie poziomu świadomości  

ekologicznej mieszkańców 



       Podsumowując wymiar środowiskowy, nie sposób nie zauważyć problemów 

(wyzwań) w zakresie przekroczenia standardów jakości powietrza, tj. poziomu 

dopuszczalnych norm dla stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, B(a)P – silnie trujący 

związek, powstający w wyniku nieefektywnego spalania. W 2018 roku na terenie 

województwa świętokrzyskiego i Miasta Busko-Zdrój wystąpiły przekroczenia 

poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla stężeń 24-godzinnych, ponad 

dozwoloną ilość.  

      Przekroczenia normy PM10 występowały głównie w okresie zimowym, co wskazuje, 

że ich powodem jest głównie emisja pyłów pochodzących z indywidualnego 

ogrzewania budynków. Ze względu na przekroczenia udziału pyłu zawieszonego 

PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 (II faza) oraz bezno(a)pirenu w powietrzu  

w województwie świętokrzyskim, Program Ochrony Powietrza [POP] określił 

działania naprawcze. 

 



Istotne z punktu widzenia ochrony środowiska jest  też niedostateczna świadomość ekologiczna  

mieszkańców w Zakresie gospodarki odpadami, dynamiczny wzrost liczby pojazdów poruszających się po  

ulicach miasta, zwłaszcza w Części południowej zdrojowej, co powoduje liczne uciążliwości dla środowiska  

miejskiego, w tym rosnący poziom zanieczyszczeń powietrza.  

Ponadto zauważa się niedostateczne wykorzystanie OZE w stosunku do potencjału (duża ilość dni  

słonecznych).  

 

Wyniki badań wyraźnie wskazują na potrzebę poprawy jakości środowiska oraz podniesienie poziomu  

świadomości ekologicznej mieszkańców. 

 

Środowisko naturalne Buska to bezcenne zasoby wód mineralnych. Należy podjąć działania w zakresie  

wyeliminowania zanieczyszczania środowiska przez mieszkańców i kuracjuszy powinny być spójne i  

przede wszystkim priorytetowe. Niezbędna jest edukacja wszystkich grup wiekowych, zmiany nawyków i  

organizacyjne oraz twarde inwestycje w OZE. 

 



 

 

 

Wymiar przestrzenny  
 

 

    



Wskaźnik syntetyczny „Ład i struktura przestrzenna obszaru”  

dla Gminy Busko-Zdrój i gmin z grupy porównawczej w 2018 r. 

 

 

    

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego (MRL)  



Układ urbanistyczny miasta datowany jest na rok 1180. Stare Miasto 
usytuowane jest na wzgórzu. Uzdrowisko natomiast mieści się w parku,  
ok. 1 km na płd. od centrum miasta, w dolinie otoczonej z trzech stron 
wzniesieniami. 

Główna część historycznego układu przestrzennego jest zbliżona w planie  
do litery T. Rynek i zespół staromiejski usytuowane są na skrzyżowaniu 
ramion tej litery, stare przedmieścia ciągną się w kierunku Pińczowa  
i Stopnicy jako poziome ramiona, zaś uzdrowisko wraz z parkiem i szpitalem 
Górka są na osi pionowej.  

Wnętrze krajobrazowe Buska-Zdroju podzielone jest na dwie główne 
kategorie: miasteczkowe i uzdrowiskowe. Połączone są one aleją zdrojową, 
obecnie al. Mickiewicza, która jest najważniejszym wnętrzem krajobrazowym 
miasta.  

Miasto i uzdrowisko, które kiedyś stanowiły dwa odrębne organizmy, obecnie 
zlały się w jedną całość przez rozległą zabudowę, wobec czego Uzdrowisko 
Busko-Zdrój nie stanowi samodzielnego układu przestrzennego. Występuje  
w powiązaniu z ośrodkiem osadnictwa stałego z miejscowością posiadającą 
status miasta.  

 



KOMUNIKACJA  

Główną rolę w zapewnieniu dostępności komunikacyjnej miasta pełni transport 

drogowy.  

Busko położone jest przy ważnych szlakach komunikacyjnych:    

-droga krajowa nr 73 -  pro szadząca z miejscowości Wiśniówka, leżącej  

         na obwodnicy Kielc (DK7) do Jasła; 

-droga wojewódzka nr 767 - Pińczów – Busko-Zdrój; 

-droga wojewódzka nr 776 - Kraków – Busko-Zdrój; 

-droga wojewódzka nr 973 - łącząca Busko-Zdrój i Tarnów przez Nowy Korczyn. 

 

 Przez teren gminy Busko-Zdrój przebiega linia kolejowa nr 73 (Kielce) Sitkówka 

Nowiny – Włoszczowice – Busko-Zdrój, która obecnie nie prowadzi przewozów 

pasażerskich. Uruchamiane są  jedyni kursy wakacyjne. 

 Biorąc pod uwagę fakt iż zakłady pracy zlokalizowane na terenie miasta przyciągają 

do pracy osoby z zewnątrz, w mieście brakuje miejsc parkingowych, a w godzinach 

szczytu na drogach powstają zatory. Przeciwdziałać obecnej sytuacji mają oddana 

obwodnica w części zdrojowej, oraz stale prowadzone inwestycje drogowe (budowa 

nowych odcinków dróg, usprawniających ruch) .  



 

 

    



Na jakość komunikacji ma wpływ tak komunikacja zewnętrzna jak i wewnętrzna. 

System komunikacji zbiorowej w gminie opiera się o trzy komponenty: 

 podmiejskie linie autobusowe – prywatni przewoźnicy (od początku 2020 r. została 

uruchomiona komunikacja miejska w porozumieniu z prywatnymi przewoźnikami i wsparciu 

woj. świętokrzyskiego); 

 dowóz uczniów do szkół; 

 komunikację rekreacyjną prywatne mikrobusy napędzane energią słoneczną. 

 Na terenie gminy zlokalizowane są łącznie 42 przystanki autobusowe, których właścicielem 

i zarządzającym jest Gmina Busko-Zdrój. W Busku-Zdroju w roku 2019, na terenie miasta  

i gminy zarejestrowanych było łącznie 29 725 pojazdów, z czego 19 102 to samochody 

osobowe.  

 Busko-Zdrój zlokalizowane jest korzystnie pod względem komunikacyjnym, jednak w samym 

mieście  zauważalny jest niefunkcjonalny układ komunikacyjny spowodowany dużym  

natężeniem ruchu kołowego w strefie uzdrowiskowej. Brak jest wystarczającej liczby miejsc 

parkingowych oraz zintegrowanego systemu parkowania stanowi problem miasta.  

 Ponadto dostrzegalna przez mieszkańców jest niedostateczna ilość ścieżek rowerowych.  

W wyniku przeprowadzonego badania większość respondentów odpowiedziało, iż jako 

środek transportu preferują samochód, tj. 46,7%, 22,2%wskazało inny środek komunikacji. 

Ponad 20% ankietowanych wskazało chęć poruszania się komunikacją miejską. 

Respondenci (10,4% badanych) wskazują także rower jako środek transportu podczas 

poruszania się po terenie miasta. 



Przeprowadzona diagnoza stanu wskazuje, że problemy komunikacyjne gminy tj. 

bezpieczeństwo i komfort rowerzystów, ograniczona dostępność komunikacji zbiorowej, czy 

uzależnienie większości mieszkańców od samochodów osobowych, związane są z samą 

mobilnością i tzw. wykluczeniem  transportowym. Istnieje potrzeba rozwoju układu infrastruktury 

rowerowej.  

Według przeprowadzonych w 2016 r. analiz w Mieście Busko-Zdrój najbardziej uczęszczanym 

kierunkiem przemieszczeń rowerowych jest centrum miasta, służącym głównie do przemieszczeń  

o charakterze codziennym. Zainteresowaniem rowerzystów cieszą się również obiekty użyteczności 

publicznej usytuowane w obrębie terenów mieszkaniowych oraz obszary strefy uzdrowiskowej. 

Ponadto coraz popularniejsze staje się Busko- Zdrój jak destynacja turystyczna, weekendowa, co 

przy odpowiedniej infrastrukturze może stanowić istotny czynnik rozwoju oraz atrakcyjności Miasta 

w oczach turystów/odwiedzających. 

Konieczna staje się poprawa warunków dla ruchu rowerowego - obecnie istniejąca infrastruktura nie 

jest wystarczająco bezpieczna, brak jest miejsc serwisowania rowerów. Ekonomicznym, z punktu 

widzenia turysty/kuracjusza, staje się wypożyczanie rowerów. 

Ilość oferowanych kursów komunikacji zbiorowej jest bardzo ograniczona do jednego bądź kilku 

dziennie- stąd potrzeba rozwiązania problemu komunikacji zbiorowej. Sam  brak komunikacji 

wewnętrznej  może tworzyć izolacje miasta z częścią zdrojową 

 Występują bariery architektoniczne dla osób starszych oraz niepełnosprawnych w przestrzeniach 

publicznych i budynkach użyteczności publicznej, w tym brak wind.  

Problemem w oczach mieszkańców jest brak dogodnego transportu publicznego z lotnisk np. w 

Krakowie czy Katowicach wprost do sanatoriów, ogranicza możliwość tworzenia atrakcyjnej oferty 

dla obcokrajowców.  

  
 

    





Otwartość komunikacyjna miasta jest jednym z bardzo ważnych elementów 

ułatwiających rozwój.  

Wizja Buska-Zdroju, identyfikuje je w przyszłości jako ośrodek atrakcyjny 

turystycznie, z wysokospecjalistycznymi usługami zdrowotnymi i prozdrowotnymi, 

ze zintegrowanym dążeniem do zaspokajania potrzeb mieszkańców, ochroną 

dziedzictwa kultury i środowiska naturalnego oraz dbałością o tradycję 

przyrodolecznictwa.  

Elementem rozwojowym miasta powinna stać się również polityka rozwoju 

elektromobilności, pozwoli to na zniwelowanie negatywnych skutków wysokiego 

natężenia ruchu, minimalizację zanieczyszczania powietrza, a także  

na ograniczenie poziomu hałasu komunikacyjnego.  



KULTURA  

Region, w którym jest położone Miasto Busko-Zdrój należy  

do najstarszych ośrodków chrześcijaństwa i może poszczycić  

się mianem kolebki polskiej państwowości. 

  

Tu miało swoją stolicę państwo Wiślan, a w XIII wieku Wiślica  

była silnym grodem kasztelańskim. Historię tego terenu  

dokumentują liczne zabytki na czele z Bazyliką Mniejszą w  

Wiślicy i w Pacanowie oraz inne cenne obiekty sakralne. Na  

terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój znajdują się liczne  

obiekty zabytkowe, te o istotnym znaczeniu dla regionu  

wpisano do rejestru zabytków prowadzonego przez  

Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 



     Na terenie Miasta Busko-Zdrój funkcjonują dwie instytucje kultury, są to Miejsko-
Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju oraz Buskie Samorządowe Centrum 
Kultury w Busku-Zdroju („BSCK”). 

     W Buskim Samorządowym Centrum Kultury imprezy  cykliczne cieszące się dużym 
zainteresowaniem. Imprezy, które na stałe zostały wpisane w kalendarz imprez 
cyklicznych m.in.: 

 Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz, którego celem jest 
prezentowanie wartościowych dzieł polskich i światowych kompozytorów powstałych od 
średniowiecza po współczesność. Szczególna uwagę przywiązana jest do promowania 
dorobku kompozytorów polskich, wyłanianie i wspieranie młodych talentów muzycznych 
w trosce o pozyskanie nowych świadomych odbiorców. Oferta programowa obejmuje 
muzykę symfoniczną, chóralną, kameralną operową, operetkową, muzykę rozrywkową; 

 Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka Belona „Niechaj zabrzmi Bukowina”, który 
ma charakter edukacyjny, upowszechniający piosenkę poetycką, wykonywaną przez 
artystów z całej polski promujących poezję śpiewaną, piosenkę autorską  i turystyczną; 

 Buskie Spotkania z Folklorem; 

 Ogólnopolski Przegląd Fotografii „Ponidzie ”;  

 Przegląd Kapel Biesiadnych i Weselnych  Szaniec we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Miłośników Szańca;  

 Świętokrzyskie Warsztaty Wokalistyki i Plastyki Ruchu skierowane do uczniów, 
absolwentów Szkół Muzycznych i studentów Akademii Muzycznych.  

 



      



Uczestnictwo mieszkańców gminy Busko-Zdrój w imprezach kulturalnych  

bardzo dobrze kształtuje się na tle innych miast z grupy porównawczej,  

co ukazuje poniższy wykres: 



Dziedzictwo kulturowe i kulturotwórczość środowiska lokalnego to dwa 

elementy tworzące potencjał kultury regionu. Porównanie ogólnopolskie 

wskazuje na potrzebę tworzenia bardziej rozpoznawalnych cyklicznych 

wydarzeń kreujących wizerunek Buska-Zdrój. Jednocześnie mieszkańcy  

i kuracjusze oczekują możliwości korzystania ze zróżnicowanych usług 

kulturalnych świadczonych stale na terenie miasta.     
 

 

 



REKREACJA  

   O zdrowie, ruch i sprawność fizyczną mieszkańcy mogą 
dbać poprzez infrastrukturę jaką posiada miasto tj. 

  

 Stadion Miejski w Busku-Zdroju, 

 Pływalnia Miejska im. Stefana Komendy w Busku -
Zdroju (ponadto w mieście zlokalizowane są inne obiekty 
basenowe m.in.: 2 baseny w obiektach sanatoryjnych: 
„Włókniarz” i „Krystyna” oraz 2 baseny w 21 Wojskowym 
Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym), 

 Tereny Rekreacyjne „SKATE-PARK” w Busku-Zdroju, 

 Boiska „Orlik 2012”, 

 Sztuczne Lodowisko „Biały Orlik”, 

 Teren rekreacyjny Glinianki. 

 



Do dyspozycji mieszkańców jest spora ilość siłowni zewnętrznych m.in. przy  

skate-parku, w parku „Małpi Gaj”. Ku końcowi zmierza budowa tężni 

solankowej, z której będą mogli korzystać i  nie tylko sami mieszkańcy  

ale również goście. 

 

Busko posiada ok. 20 km. bezpiecznych ścieżek rowerowych. Jednakże w  

opinii mieszkańców jest to niedostateczna ilość.  

Biorąc pod uwagę atrakcyjność miasta, niezwykle ważna staje się  

dostępność terenów rekreacyjnych. 

 

W badaniach ankietowych zwrócono uwagę, że  posiada deficyt miejsc,  

gdzie młodzi mogliby spędzać wolny czas oraz zwrócono uwagę, że miasto  

powinno inwestować w rozwój terenów zielonych. 

 

Potencjał miasta tworzy Park Zdrojowy oraz zlokalizowany obok  

niego Nowy Park i tzw. Park „Małpi Gaj”. Atrakcyjnym terenem dla młodego  

pokolenia jest skate-park zlokalizowany w sąsiedztwie stadionu sportowego.  

 



Park Małpi Gaj 

Al. Mickiewicza  

Tereny rekreacyjne skate-park  

Park Zdrojowy   



 

 

 

FINANSOWANIE ROZWOJU MIASTA 

  



FINANSE MIASTA  
 Miasto Busko-Zdrój charakteryzuje się dobra sytuacja finansową, co umożliwia 

realizację wielu przedsięwzięć inwestycyjnych w ostatnich kilku latach. Udział 

dochodów własnych gminy w dochodach ogólnych na przestrzeni kilku lat podlegał 

wahaniom. W przeciągu 10 lat nieznacznie wzrósł udział dochodów własnych  

w dochodach ogółem. Wskaźnik syntetyczny potwierdza dobra kondycję miasta. 



Relacja dochodów ogólnych do wydatków ogólnych w latach 2014 - 2019 
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Relacja dochodów ogólnych do wydatków ogólnych Gminy Busko-Zdrój w latach 2014 - 2019 

  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dochody  108 092 845,33 120 351 151,62 122 966 497,41 130 046 984,92 142 512 739,39 159 560 205,56 

Wydatki 113 330 615,8 114 133 946,3 109 951 904,2 119 304 164,08 147 336 705,60 158 691 167,8 

Źródła: Dane własne UMIG 

Źródła: Dane własne UMIG 



Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

Nazwa 

Gminy bez miast na prawach powiatu                             
    (dane GUS marzec 2019 r.) 

ogółem 

2014 2015 2016 2017 2018 

[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] 

POLSKA 3 272,10 3 395,81 3 943,56 4 307,21 4 702,47 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 3 126,42 3 199,13 3 692,62 3 955,34 4 340,88 

Busko-Zdrój  3 297,83 3 666,89 3 760,67 3 991,38 4 401,53 

Solec-Zdrój  3 621,03 3 847,58 4 238,64 5 023,29 5 459,52 

Jędrzejów  2 796,58 2 737,68 3 425,04 3 663,06 3 884,04 

Pińczów  2 941,91 3 514,72 3 460,34 3 691,12 3 784,25 

Starachowice  2 812,94 2 898,54 3 369,14 3 668,87 4 084,74 

Dochody ogółem wybranych jednostek samorządu 

terytorialnego woj. Świętokrzyskiego w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca w latach 2014-2018 
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Dochody ogółem wybranych jednostek 

samorządu terytorialnego woj. 

świętokrzyskiego w przeliczeniu 

 na 1 mieszkańca w latach 2014-2018 

Źródło: Opracowane własne na podstawie danych GUS 



Busko-Zdrój w latach 2014-2018 generowało nadwyżkę operacyjną (dochodów) do kwoty  

dochodów bieżących. Jej występowanie wskazuje na zdolność miasta do spłaty zobowiązań. 

Sytuacja taka wskazuje na  

możliwości miasta do podejmowania 

również kosztowych działań  

Inwestycyjnych, w tym realizacji, 

podjętych już zamierzeń  

inwestycyjnych. 



 

 

 

 

WYMIAR INSTYTUCJONALNY  



Rozwój instytucjonalny to tworzenie zasad, ich stosowanie 

w celu podniesienia sprawności działania  

administracji publicznej. 

Obszary aktywności instytucjonalnej JST  



Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku, Gmina  

jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce, której celem jest 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. 
 

 Zakres działania i zadania gminy określają:  

 ustawa o samorządzie gminnym oraz inne właściwe przepisy,  

 porozumienia z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego 

Gmina Busko-Zdrój działa na podstawie Statutu Gminy. Organizację i zasady funkcjonowania  

Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez Burmistrza  

Miasta i Gminy Busko-Zdrój w drodze zarządzenia Nr 288/2019 z dnia 20.12.2019 r.  

 

 



Źródło: Opracowanie własne UMiG Busko-Zdrój 

Wykaz jednostek organizacyjnych  

Gminy Busko-Zdrój oraz ich formy organizacyjno-prawne: 

• Urząd Miasta i Gminy w Busku 

- Zdroju -jednostka budżetowa 

• Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Busku - 

Zdroju - jednostka budżetowa 

• Buski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Busku - Zdroju - 

jednostka budżetowa   

• Zakład Usług Komunalnych w 

Busku - Zdroju -jednostka 

budżetowa 

• Buskie Samorządowe 

Centrum Kultury w Busku - 

Zdroju – instytucja kultury 

• Miejsko-Gminna Biblioteka 

Publiczna w Busku - Zdroju – 

instytucja kultur 

• Samodzielny Publiczny 

Zespół Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej w Busku - Zdroju 

– jednostka posiadająca 

osobowość prawną 

• Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp.  

z o.o. w Busku - Zdroju -

jednoosobowa spółka gminy 

• Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowe „Lotos" spółka z 

o.o. w Busku - Zdroju 

jednoosobowa spółka gminy            

• Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Busku-Zdroju 

– jednostka budżetowa  

 



Źródło: Opracowanie własne UMiG Busko-Zdrój 

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Busko-Zdrój  

oraz ich formy organizacyjno-prawne: 

• Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 

Stanisława Staszica w Busku - Zdroju – 

jednostka budżetowa 

• Zespół Placówek Oświatowych w 

Szańcu -jednostka budżetowa, w skład 

którego wchodzą: 

a) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana 

Olrycha Szanieckiego w Szańcu 

b) Publiczne Przedszkole im. Jana Olrycha 

Szanieckiego w Szańcu 

• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Zbludowicach - jednostka 

budżetowa 

• Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. 

Janusza Korczaka w Busku - Zdroju z 

klasami integracyjnymi - jednostka 

budżetowa 

• Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 

Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego 

„Wilka” w Busku -Zdroju - jednostka 

budżetowa, 

• Zespół Placówek Oświatowych w 

Dobrowodzie - jednostka budżetowa, w 

skład którego wchodzą: 

a) Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Dobrowodzie, 

b) Publiczne Przedszkole w Dobrowodzie 

• Zespół Placówek Oświatowych w 

Kołaczkowicach - jednostka 

budżetowa, w skład którego wchodzą: 

a) Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Batalionów Chłopskich w Kołaczkowicach 

b) Publiczne Przedszkole w 

Kołaczkowicach 

• Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Kornela Makuszyńskiego w 

Siesławicach – jednostka budżetowa 

• Publiczne Przedszkole Nr 2 w Busku - 

Zdroju -jednostka budżetowa 

• Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku - 

Zdroju - jednostka budżetowa 

• Szkoła Muzyczna I stopnia im. 

Krzysztofa Pendereckiego w Busku - 

Zdroju – jednostka budżetowa 



ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE  
Zarządzanie strategiczne w Gminie Busko-Zdrój oparte jest na Strategii Rozwoju Miasta i 

Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2025 (SRL) oraz powiązanych funkcjonalnie sektorowych 

dokumentach strategicznych, wśród których można wymienić: 
 

Gminny Program Rewitalizacji na lata 2015-2020 (GPR) 

https://dl.umig.busko.pl/uchwaly/2017/2017_XXVII_377.pdf  

Strategię Rozwoju Turystyki Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2011-2020 (SRT) 

https://dl.umig.busko.pl/uchwaly/2011/2011_XII_152.pdf 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój do roku 2021 

https://dl.umig.busko.pl/uchwaly/2016/2016_XXI_295.pdf 

Program Wspierania Rodziny w Gminie Busko-Zdrój na lata 2019-2021 

https://dl.umig.busko.pl/uchwaly/2019/2019_V_73.pdf 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok  

https://dl.umig.busko.pl/uchwaly/2016/2016_XXIV_345.pdf 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Busko-Zdrój na lata 2017-2020   

https://dl.umig.busko.pl/uchwaly/2017/2017_XXVI_367.pdf  

http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U75/2017/39/838.pdf#zoom=90 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Buska-Zdroju na lata 2015- 2020, 

https://dl.umig.busko.pl/uchwaly/2016/2016_XX_273.pdf 

Strategię Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Busko-Zdrój na lata 2019-2032” (w opracowaniu). 

https://dl.umig.busko.pl/uchwaly/2017/2017_XXVII_377.pdf
https://dl.umig.busko.pl/uchwaly/2011/2011_XII_152.pdf
https://dl.umig.busko.pl/uchwaly/2016/2016_XXI_295.pdf
https://dl.umig.busko.pl/uchwaly/2019/2019_V_73.pdf
https://dl.umig.busko.pl/uchwaly/2016/2016_XXIV_345.pdf
https://dl.umig.busko.pl/uchwaly/2017/2017_XXVI_367.pdf
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U75/2017/39/838.pdf#zoom=90
https://dl.umig.busko.pl/uchwaly/2016/2016_XX_273.pdf


ZARZĄDZANIE FINANSOWE 

Zarządzanie finansowe w gminie oparte jest na: 
 

• Uchwale budżetowej  

• Wieloletniej Prognozie Finansowej  

• Sprawozdaniach z wykonania budżetu  

• Sprawozdania finansowe  

• Zarządzenia finansowe 
 



ZARZĄDZANIE PROCESAMI 
Proces zarządzania zasobami ludzkimi w Gminie Busko-Zdrój jest ściśle uregulowany w zakresie:  
 

Rekrutacji personelu: 

Proces jest opisany w Regulaminie naboru wprowadzonym Zarządzeniem nr 44/2020 Burmistrza Miasta i 

Gminy Busko-Zdrój z dnia 12 lutego 2020 r.  

https://dl.umig.busko.pl/zarzadzenia/2020/2020_44.pdf 

Regulaminu pracy i zapewnienia ciągłości działania JST: 

https://dl.umig.busko.pl/zarzadzenia/2019/2019_174.pdf 

https://dl.umig.busko.pl/zarzadzenia/2020/2020_11.pdf 

Podnoszenia kompetencji pracowników 

https://dl.umig.busko.pl/zarzadzenia/2019/2019_36.pdf 

Wynagradzania: 

https://dl.umig.busko.pl/zarzadzenia/2018/2018_87.pdf 

https://dl.umig.busko.pl/zarzadzenia/2018/2018_127.pdf 

Oceny okresowej: 

https://dl.umig.busko.pl/zarzadzenia/2017/2017_27.pdf 

Etyki pracowniczej: 

https://dl.umig.busko.pl/zarzadzenia/2012/2012_162a.pdf 

Kodeks etyki pracowników placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Busko-Zdrój 

https://dl.umig.busko.pl/zarzadzenia/2012/2012_31.pdf 

Zapobiegania mobbingowi 

https://dl.umig.busko.pl/zarzadzenia/2010/2010_25.pdf 

 

https://dl.umig.busko.pl/zarzadzenia/2020/2020_44.pdf
https://dl.umig.busko.pl/zarzadzenia/2019/2019_174.pdf
https://dl.umig.busko.pl/zarzadzenia/2020/2020_11.pdf
https://dl.umig.busko.pl/zarzadzenia/2019/2019_36.pdf
https://dl.umig.busko.pl/zarzadzenia/2018/2018_87.pdf
https://dl.umig.busko.pl/zarzadzenia/2018/2018_127.pdf
https://dl.umig.busko.pl/zarzadzenia/2017/2017_27.pdf
https://dl.umig.busko.pl/zarzadzenia/2012/2012_162a.pdf
https://dl.umig.busko.pl/zarzadzenia/2012/2012_31.pdf
https://dl.umig.busko.pl/zarzadzenia/2010/2010_25.pdf


 

 

POTENCJAŁY  MIASTA,  

JEGO PROBLEMY I KLUCZOWE CZYNNIKI 

ROZOWJU  



POTENCJAŁY  

 1. Tradycje uzdrowiskowe od roku 1836. 

2. Brak uciążliwego przemysłu. 

3. Wysoka specjalizacja, rozpoznawalność i 

jakość świadczonych usług uzdrowiskowych. 

4. Znane osoby, w tym historyczne związane z 

Buskiem  

5. Zasoby naturalne wód leczniczych (wody 

siarczkowe o bardzo dobrych parametrach). 

6. Wysokiej jakości sprzęt rehabilitacyjny. 

7. Obiekty dziedzictwa kulturowego na terenie 

gminy i w jej otoczeniu. 

8. Duża ilość kuracjuszy rocznie. 

9. Wskazanie turystyki zdrowotnej i 

prozdrowotnej jako inteligentnej specjalizacji 

regionu, a obszaru uzdrowiskowego jako 

obszaru strategicznej interwencji. 

10. Atrakcyjność inwestycyjna miasta w 

obszarze przedsięwzięć prozdrowotnych.   

11. Wykorzystanie wody do tworzenia nowych 

usług prozdrowotnych niedostępnych na 

obszarze województwa świętokrzyskiego 

12. Rozwinięta sieć placówek opieki zdrowotnej.  

13. Niska Stopa bezrobocia (niższa od średniej w 

Polsce i w województwie świętokrzyskim oraz 

miastach z grupy porównawczej). 

14. Nowoczesna oczyszczalnia ścieków 

komunalnych. 

15. Ponadregionalne i rozpoznawalne 

wydarzenia kulturalne organizowane na terenie 

gminy. 

16. Wysoki stopień zwodociągowania i 

skanalizowania i zgazyfikowania gminy –dobry 

poziom infrastruktury technicznej 

17. Dostępność komunikacyjna z większymi 

ośrodkami. 

18. Rosnąca aktywność zawodowa 

19. Doświadczenie miasta w pozyskiwaniu 

finansowania z różnych źródeł . 

20.Stabilna sytuacja finansowa miasta . 

21. Unkatowa fauna i flora. 

22.Położenie – blisko popularnych atrakcji 

turystycznych. 

23.Rozwiniete środowisko kulturotwórcze . 

24.Społeczenstwo przywiązane do tradycyjnych, 

rodzinnych więzi. 



PROBLEMY 
 1. Problemy demograficzne (spadek liczy 

ludności, starzenie się społeczeństwa, ujemny 

przyrost) 

2. Migracje mieszkańców. 

3. Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura 

turystyczna  i  okołoturystyczna (system informacji 

turystycznej). 

4. Słaba promocja miasta i uzdrowiska. 

3.Słaby wizerunek turystyczny Miasta i Gminy 

Busko-Zdrój. 

5. Niedostateczna/ niedostosowana oferta 

możliwości skorzystania przez kuracjuszy  

z usług kulturalnych, rekreacyjnych i rozrywkowych 

na terenie gminy. 

6. Mała ilość unikatowych obiektów lub budowli 

kształtujących wizerunek gminy. 

7. Słabo rozwinięte powiązania gospodarcze, 

społeczne i przestrzenne części uzdrowiskowej  

z pozostałym obszarem miasta i gminy. 

8. Niskie kwalifikacje kadry pracowników 

medycznych, usługowych. 

9. Niski status materialny mieszkańców. 

10. Niskie zarobki. 

11.Wysokie ceny mieszkań. 

12. Niskie poczucie mieszkańców przywiązania do 

miasta.   

13. Słabość kapitału społecznego. 

14. Niedostateczne inwestowanie w kulturę, Niski 

poziom wydarzeń kulturalnych lub ich brak. 

Nieadekwatny do potrzeb mieszkańców poziom 

oferty kulturalnej 

15. Słabe skomunikowanie publicznymi środkami 

transportu obszaru  miasta Busko-Zdrój ale również  

miejscowości z terenu gminy.  

16. Słabe wykorzystanie technik informacyjno - 

komunikacyjnych (TIK) w instytucjach publicznych. 

17. Zbyt mała liczba miejsc parkingowych na 

terenie miasta. 

18. Postrzeganie miasta jako mało przyjaznego do 

życia. 

19. Niedostateczne wsparcie przedsiębiorczości. 

20. Niska jakość powietrza. 

21. Mała liczba ścieżek rowerowych. 

22. Ograniczone możliwości podejmowania 

działalności gospodarczych , ze względu na 

uzdrowiskowy charakter gminy. 

23. Brak kompleksowego systemu e-usług 

publicznych dla mieszkańców. 

24. Brak wód termalnych o wysokich temperaturach 

 



PRODUKTY MIASTA 
1. Nowe innowacyjne technologie w zastosowaniu siarki 

2. Park zdrojowy 

3. Tężnia solankowa, pijalnia wód mineralnych  

4. Woda Buskowianka  

5. Zabiegi lecznicze na bazie wód mineralnych 

6. Kosmetyki oparte na wodach siarczkowych 

7. Rozpoznawalne wydarzenia (Międzynarodowy festiwal im.  
K. Jamroz, Ogólnopolski festiwal im. W. Belona, koncerty 
Chopinowskie) 

8. Promenada buska 

9. Szlaki turystyczne 

10. Obiekty dziedzictwa kulturowego  

11. Izba chleba 

12. Skate-park 

 



KLUCZOWE CZYNNIKI ROZOWJU 
1. Dostępność wód siarczkowych  

2. Jakość przestrzeni publicznej 

3. Rozwój infrastruktury hotelowej, rekreacyjnej, turystycznej  

4. Czyste powietrze 

5. Angażowanie mieszkańców we wspólne tworzenie 
przestrzeni – aktywność mieszkańców  

6. Rozwój przedsiębiorczości  

7. Dostępność komunikacyjna i transportowa  

8. Rozwój usług, w tym cyfryzacja usług publicznych 

9. Dostępność mieszkań 

10. Kształcenie i przygotowanie wykwalifikowanej kadry 
pracowników 

11. Informowanie, promocja, budowanie marki miasta  

12. Współpraca  

 

 

 

 

 



   PODSUMOWANIE 
 

   Miasto Busko-Zdrój posiada unikatowe zasoby 
endogeniczne i potencjał będący mocnym fundamentem  
do planowania rozwoju w kierunku usług zdrowotnych  
oraz tworzenia warunków do osiedlania się nowych 
mieszkańców, zwłaszcza osób z ostatniej dekady wieku 
produkcyjnego i wieku poprodukcyjnego. Rozwój usług 
zdrowotnych / uzdrowiskowych oznacza stały wzrost liczby 
„osób starszych” przebywających na terenie miasta  
i korzystających z jego usług.  

    Szeroko rozumiane usługi publiczne muszą być do nich 
dostosowane - może to stać się najmocniejszą specjalizacją 
miasta. Młodzi pozytywnie postrzegają swoje miasto  
(w porównaniu do młodych w innych miastach) ale i tak 
migrują - należy to traktować jako zjawisko naturalne.  
Ważne, żeby zbudować w nich pozytywne skojarzenie  
i sentyment do Buska - w długim okresie będzie to przynosić 
bardzo pozytywne rezultaty dla rozwoju miasta.  

 

 

 

 



   Potrzebne jest wykreowanie mody/popytu na Busko-Zdrój – 

rozpoznawalność w Polsce i Europie, wzrost ilości pieniądza 

wydawanego na rynku lokalnym, nowe usługi prozdrowotne 

(w tym profilaktyczne) oraz kulturalne, zaspakajanie potrzeb 

wyższego rzędu. Partnerstwo międzysektorowe, podnoszenie 

kompetencji i kompleksowość działań ukierunkowanych  

na postawiony cel – to warunki sukcesu Buska-Zdrój. 

   Kurort Busko-Zdrój będzie zapewniał kompleksową ofertę 

usług prozdrowotnych, rekreacyjnych i kulturalnych dla 

mieszkańców, turystów i odwiedzających. 
 

Busko-Zdrój – miasto zdrowia i kultury. 
 

 

 

 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

Zespół Miejski Busko-Zdrój 


