
 Załącznik nr3 do Raportu  z Monitoringu Programu Rozwoju Lokalnego 

Zgodność realizowanych zadań zawartych w Programie Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Busko-Zdrój z celami Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 
Busko-Zdrój 

 

Zadanie Nr 
projektu 
według 

PRL 
Nazwa projektu / zadania 

podjęte nie 
podjęte 

Odniesienie do „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój” 

1 2 3 4 5 

I 

Modernizacja i rozbudowa 
gminnego ośrodka kultury oraz 
parku zdrojowego w Busku 
Zdroju  

X  

 
Cel strategiczny nr 2: „Rozwój infrastruktury”: poprawa ciągów pieszych 
w obszarze uzdrowiskowym oraz modernizacja ulic w tym rejonie, budowa 
ścieżek rowerowych w rejonie terenów uzdrowiskowych i zbiorników 
wodnych we wsi Radzanów.  
Cel strategiczny nr 4: „Rozwój funkcji uzdrowiskowej, turystyki i 
agroturystyki”: organizacja imprez kulturalno-oświatowych, rekonstrukcja i 
dbałość o obiekty zabytkowe, rozbudowa terenów parkowych 
i modernizacja istniejącego parku oraz budowa atrakcyjnych urządzeń 
parkowych, rozbudowa i modernizacja spacerowych ciągów pieszych i 
ścieżek rowerowych, modernizacja i budowa parkingów oraz likwidacja 
barier urbanistycznych, podniesienie standardu usług dla turystów i 
kuracjuszy. 
Cel strategiczny nr 5: „Polepszenie stanu środowiska naturalnego”- 
koncentracja działań na rzecz ochrony obszaru uzdrowiska, w tym 
obszaru górniczego wód leczniczych. 
 

II.1 

 
Wykonanie instalacji 
sanitarnych-ciepłowniczych 
 
 

X  
Strategia Rozwoju Gminy nie odnosi się do ochrony zdrowia gdyż w 
momencie jej uchwalania (1999 r.) realizacja zadań związanych z 
zabezpieczeniem podstawowej opieki zdrowotnej nie należała do 
kompetencji gmin. 

III Budowa Centrum Turystyczno-
Kulturalnego w Błońcu X  

 
Cel strategiczny nr 1: „Rozwój wszelkich form działania i aktywacji 
ludności na obszarach wiejskich”. 
Cel strategiczny nr 4:  „Rozwój funkcji uzdrowiskowej, turystyki i 
agroturystyki”. 
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IV Budowa boisk rekreacyjno-
sportowych w Szczaworyżu X  

 
Cel strategiczny nr 1: „Rozwój wszelkich form działania i aktywacji 
ludności na obszarach wiejskich”. 
Cel strategiczny nr 4:  „Rozwój funkcji uzdrowiskowej, turystyki i 
agroturystyki”. 

V.1 
Zmiana systemu ogrzewania w 
budynku Szkoły Podstawowej w 
Kamedułach 

X  

Cel strategiczny nr 1: „Rozwój wszelkich form działania i aktywacji 
ludności na obszarach wiejskich”. 
Cel strategiczny nr 3: „Rozwój bazy oświatowej i podnoszenie poziomu 
wykształcenia mieszkańców gminy”. 
Cel strategiczny nr 4:  „Rozwój funkcji uzdrowiskowej, turystyki i 
agroturystyki”. 

VI 
Budowa Sali gimnastycznej 
przy Samorządowych 
Gimnazjum w Zbludowicach 

 X 

 
Cel strategiczny nr 3: „Rozwój bazy oświatowej i podnoszenie poziomu 
wykształcenia mieszkańców gminy” wraz z celem podrzędnym: „Rozwój i 
podnoszenie poziomu szkolnictwa gimnazjalnego i średniego” poprzez 
modernizację i reorganizację szkół pod kątem uzyskania wysokiego 
poziomu i warunków nauczania, bazy lokalowej i dydaktyczno – naukowej. 
Cel strategiczny nr 4: „Rozwój funkcji uzdrowiskowej, turystyki i 
agroturystyki” wraz z celami podrzędnymi: „Podniesienie atrakcyjności 
turystycznej gminy” i „Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci 
i młodzieży” 

VII Budowa ścieżki rowerowej na 
trasie Busko-Wełecz-Kameduły  X 

 
Cel strategiczny nr 1: „Rozwój wszelkich form działania i aktywacji 
ludności na obszarach wiejskich”: poprzez wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości indywidualnej na obszarach wiejskich 
Cel strategiczny nr 2: „Rozwój infrastruktury”, poprzez budowę ścieżek 
rowerowych w rejonie terenów uzdrowiskowych i zbiorników wodnych we 
wsi Radzanów 
Cel strategiczny nr 4: „Rozwój funkcji uzdrowiskowej, turystyki i 
agroturystyki” poprzez rozbudowę i modernizację spacerowych ciągów 
pieszych i ścieżek rowerowych oraz podniesienie standardu usług dla 
turystów i kuracjuszy. 
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IX 

Zagospodarowanie terenów 
atrakcyjnych przyrodniczo w 
miejscowości Siesławice 

X  
Cel strategiczny nr 1: „Rozwój wszelkich form działania i aktywacji 
ludności na obszarach wiejskich”. 
Cel strategiczny nr 4:  „Rozwój funkcji uzdrowiskowej, turystyki i 
agroturystyki”. 

 
 

X 
XI 
XII 
XIV 
XVI 

 
Remont świetlic wiejskich w 
miejscowościach: 
Kostki Duże 
Kołaczkowice 
Zbrodzice 
Biniątki 
Chotelek 
 

X  
Cel strategiczny nr 1: „Rozwój wszelkich form działania i aktywacji 
ludności na obszarach wiejskich”. 
Cel strategiczny nr 4:  „Rozwój funkcji uzdrowiskowej, turystyki i 
agroturystyki”. 

XVIII 

 
Budowa wodociągów w 
miejscowościach : Młyny., 
Kawczych 
 

X  

XIX 

Budowa wodociągów w 
miejscowościach: Gadawa, 
Baranów, Kameduły, Zbrodzice 
 

X  

XX 
Budowa wodociągu w 
miejscowościach: Las 
Winiarski, Galów 

X  

 
Cel strategiczny nr 1: „Rozwój wszelkich form działania i aktywizacji 
ludności na obszarach wiejskich”, poprzez rozwój infrastruktury 
technicznej i komunalnej; 
Cel strategiczny nr 2: „Rozwój infrastruktury”, poprzez wykonanie 
wodociągów we wszystkich sołectwach gminy do 2010 roku z 
wykorzystaniem inicjatyw społecznych; 
Cel strategiczny nr 4: „Rozwój funkcji uzdrowiskowej, turystyki i 
agroturystyki” poprzez podniesienie standardu usług dla turystów. 

XXII.1 

 
Budowa systemu kanalizacji 
sanitarnej na terenie gminy 
Busko-Zdrój-etap II – zadanie 1 
(ul. Dmowskiego, Objazdowa, 
Boh.Warszawy oraz w m. 
Owczary)  

X  

Cel strategiczny nr 1: „Rozwój wszelkich form działania i aktywizacji 
ludności na obszarach wiejskich”, poprzez rozwój infrastruktury 
technicznej i komunalne; 
Cel strategiczny nr 2: „Rozwój infrastruktury”, poprzez uporządkowanie 
gospodarki ściekowej w północnej części miasta oraz skanalizowanie wsi; 
Cel strategiczny nr 4: „Rozwój funkcji uzdrowiskowej, turystyki i 
agroturystyki” poprzez podniesienie standardu usług dla turystów. 
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XXIII 

 
Budowa systemu kanalizacji 
sanitarnej na terenie gminy 
Busko-Zdrój - etap III  
(Mikułowice, Nowy Folwark, 
Łagiewniki, Wełecz)  
 

 X  

XXIV 
Budowa dróg gminnych: 
Wełecz-Nowy Folwark, Nowy 
Folwark-Włodarka 

X  

XXV 
Budowa dróg gminnych w 
miejscowościach Janina, 
Kołaczkowice i Palonki 

 X 

XXVI.1 
Przebudowa ulic : Sosnowej, 
Zielonej, Wiśniowej i bez nazwy 
w Zbludowicach 

X  

XXVII.1 

Budowa i modernizacja dróg w 
Busku Zdroju – zadanie 1 ( 
ulica P.PŁk. Srogiego, Różana, 
Żeromskiego) 

X  

XXVIII.1 

Budowa dróg w Busku Zdroju 
(Gaik, Szydłowska, Gwardii 
Ludowej, Zacisze, Szarych 
Szeregów, Działkowicza) 

X  

XXX Budowa drogi gminnej 
Ruczynów-Kołaczkowice X  

XXXI 
Budowa drogi gminnej 
Ruczynów-Kołaczkowice, 
Kołaczkowice „Ociesławka” 

X  

Cel strategiczny nr 2: „Rozwój infrastruktury”, poprzez rozwój 
komunikacji w zakresie modernizacji dróg lokalnych wiejskich i rozwoju 
sieci dróg gminnych. 
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