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Rejestr zgłoszonych uwag w ramach wyłożenia do publicznego wglądu   

Projektu Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miasta i Gminy Pińczów  

 

Lp. Zgłaszający 

Część dokumentu  

do którego odnosi 

się uwaga 

Obecny zapis 
Propozycja zmiany  

wraz z uzasadnieniem 

Stanowisko  

wraz z uzasadnieniem 

1.  
Urszula Sroka-

Kurek 

Gospodarka i rynek 

pracy str. 41 

Do największych 

pracodawców  

w gminie należą 

podmioty związane  

z branżą rolno 

spożywczą, takie jak 

Natura Wita Sp. z.o.o. 

czy Gomar Pińczów 

Do największych pracodawców w gminie należą podmioty związane z branżą 

rolnospożywczą, takie jak Natura Wita Sp. z.o.o., Warsztat Masarski” Piotr 

Różalski Halina Różalska, Piotr Różalski „Ubojnia zwierząt”, czy Gomar 

Pińczów. 

Uzasadnienie : Firma :Piotr Różalski” Warsztat Masarski Halina Różalska z 

siedzibą w miejscowości Pińczów świadczy swoje usługi w branży producenci 

mięsa, wędlin i drobiu. 

Uwaga przyjęta, do wskazanej części 

dokumentu dodano proponowany zapis. 

2.  
Urszula Sroka-

Kurek 

Kultura i 

dziedzictwo 

kulturowe str. 66 

 

Organizacje 

pozarządowe 

działające na terenie 

gminy to m.in.: Klub 

Inteligencji Katolickiej 

w Pińczowie, 

Stowarzyszenie 

Hodowców Kóz  

w Brześciu, 

Towarzystwo 

Przyjaciół Ponidzia  

w Pińczowie, 

Pińczowski Ośrodek 

Trzeźwości, 

Pińczowskie 

Stowarzyszenie 

Rozwoju Lokalnego 

„Inicjatywa”, czy 

Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy to m.in.: Klub Inteligencji 

Katolickiej w Pińczowie, Stowarzyszenie Hodowców Kóz w Brześciu, 

Towarzystwo Przyjaciół Ponidzia w Pińczowie, Pińczowski Ośrodek 

Trzeźwości, Pińczowskie Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Inicjatywa”, czy 

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Bogucanki” działające w 

Stowarzyszeniu Ludowym „Chata Bogucka”, Stowarzyszenie Lokalna 

Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej, Fundacja Ekorozwój Ponidzia, 

Stowarzyszenie Ziemia Pińczowska. 

 

Uzasadnienie: W tekście podkreślonym zmieniono nazwy własne na wielkie 

litery zgodnie z zapisami w KRS. 

 

Zmiana została przyjęta, uwagę uznano 

za zasadną. 
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Stowarzyszenie Koło 

Gospodyń Wiejskich 

„Bogucanki” 

działające w 

stowarzyszeniu 

ludowym „Chata 

Bogucka”, 

Stowarzyszenie 

Lokalna Organizacja 

Turystyczna Ziemi 

Pińczowskiej, fundacja 

Ekorozwój Ponidzia, 

stowarzyszenie Ziemia 

Pińczowska 

 

3.  
Urszula Sroka-

Kurek 

Polityka społeczna 

str. 82 

Gmina Pińczów 

posiada 14 placówek 

przedszkolnych,  

w miejscowościach: 

Pińczów, Bogucice, 

Gacki, Kozubów, Stara 

Zagość, Brzeście, 

Młodzawy. 

Gmina Pińczów posiada 8 placówek przedszkolnych, w miejscowościach: 

Pińczów, Bogucice, Gacki, Kozubów, Stara Zagość, Brzeście, Młodzawy. 

Uzasadnienie: Poprawiono ilość placówek przedszkolnych. 

 

Omyłkowo podano liczbę placówek 

przedszkolnych publicznych 

i niepublicznych. Uwaga jest zasadna 

i została uwzględniona – poprawiono 

zapis w Diagnozie 

4.  Aneta Cieślak 

Uwarunkowania 

wynikające z 

położenia 

geograficznego – 

dostępność 

komunikacyjna 

i mobilność str.  9  

Ważnym punktem 

pozwalającym 

mieszkańcom Gminy 

Pińczów na szybkie 

przemieszczanie się do 

większych ośrodków 

miejskich jest stacja 

Włoszczowa Północ 

położona na Centralnej 

Magistrali Kolejowej. 

Punkt ten pozwala na 

odbycie podróży do 

Warszawy w niespełna 

2 godziny. Ponadto 

stacja umożliwia 

podróże do 

Dogodne położenie Gminy Pińczów pozwala na szybkie przemieszczanie się do 

większych ośrodków miejskich, skąd jest możliwość odbycia podróży np. droga 

lotniczą, czy kolejową. 

Uzasadnienie: - 

Zmiana została przyjęta, uwagę uznano 

za zasadną. 
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zagranicznych miast, 

m.in. Pragi czy 

Budapesztu. 

5.  Aneta Cieślak Mapa 4 str. 11 

Brak wskazania 

dojazdu do  punktu 

Warszawa, czy 

Włoszczowa. 

Wskazanie dojazdu do punktu Warszawa -2h 

Uzasadnienie:  

To ważne, że jest dogodne połączenie z Warszawą i Włoszczową o czym mowa 

na stronie 9. Wobec czego zasadnym jest uzupełnienie mapy nr 4 

Zmiana została przyjęta, uwagę uznano 

za zasadną. 

6.  Aneta Cieślak 

Ludność, 

zachodzące procesy 

demograficzne i 

rozwój w wymiarze 

społecznym str. 23 

Należy zwrócić 

również uwagę na to, 

iż na osiedlu  

w Pińczowie 

zlokalizowana jest 

zabudowa 

wielorodzinna 

należąca do spółdzielni 

mieszkaniowej,  

a w planach jest 

rozbudowa osiedla  

z mieszkaniami 

wielorodzinnymi. 

Należy zwrócić również uwagę na to, iż na osiedlach mieszkalnych w Pińczowie 

zlokalizowana jest zabudowa wielorodzinna należąca do spółdzielni 

mieszkaniowej. Zabudowa wielorodzinna, zlokalizowana jest w kilku miejscach 

miasta, zarówno w strefie centralnej, przedmieść oraz w północnej i wschodniej. 

 

Uzasadnienie: Błędny zapis, który wymaga korekty (zapis ze studium: Zabudowa 

wielorodzinna, zlokalizowana jest w kilku miejscach miasta, zarówno w strefie 

centralnej, przedmieść oraz w północnej i wschodniej. Na terenie miasta 

występują rezerwy terenowe pod nowe budownictwo).Pińczów nie ma jednego 

osiedla mieszkalnego z zabudową wielorodzinną  nie można pisać „na osiedlu” – 

ew. na osiedlach: Osiedle- Ulica Nowy Świat, Osiedle Grodzisko- są bloki 

wielorodzinne na  ul. Witosa /Nowa Wieś Pińczów. 

Zmiana została przyjęta, uwagę uznano 

za zasadną. 

7.  Aneta Cieślak 
4. Gospodarka i 

rynek pracy str. 28 

Wynik ten  

w porównaniu do gmin 

sąsiednich (tabela 7) 

jest gorszy jedynie od 

dwóch jednostek 

administracyjnych: 

Gminy Busko-Zdrój 

(188) oraz Gminy 

Chmielnik (133), 

jednak jest dużo niższy 

niż średnia 

wojewódzka (158)  

i krajowa (196). 

Wynik ten w porównaniu do gmin sąsiednich (tabela 7) jest gorszy jedynie od 

dwóch jednostek administracyjnych: Gminy Busko-Zdrój (188) oraz Gminy 

Chmielnik (133), i jest dużo niższy niż średnia wojewódzka (158) i krajowa 

(196). 

Uzasadnienie:  Błędny wyraz jednak wskazuje na przeciwieństwo. 

Wskaźnik jest gorszy i dużo niższy niż średnia wojewódzka.  

Zmiana została przyjęta, uwagę uznano 

za zasadną. 
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8.  Aneta Cieślak str. 42 

Również w leszczach 

swoją siedzibę ma 

FMK Spółka z o.o. 

…... 

 

Swoja siedzibę na terenie Pińczowa ma firma EKO Inż Misztal S.J. 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe istnieje od 1992 r. Swoją 

nazwę zawdzięcza profilowi działalności z początkowego okresu funkcjonowania 

– przemysł ochrony środowiska. Przez lata zakres działalności przedsiębiorstwa 

znacznie się powiększył włączając w swoje usługi nie tylko wykonanie konstrukcji 

stalowych i urządzeń technologicznych, ale również transport i montaż. Obecnie 

firma zatrudnia ok. 140 pracowników. 

Uzasadnienie: Zapis diagnozy należy uzupełnić o inne znaczące firmy działające 

w Pińczowie. Opisano/ wspomniano firmę FMK pod  Pińczowem, a nie 

wspomniano o dużej firmie na terenie Pińczowa. Na terenie miasta Pińczowa 

znajduje się duże Przedsiębiorstwo EKO Inż. Jest to dość spory zakład, 

zatrudniający około 140  osób. Do grupy  pracodawców w Pińczowie należą 

również : Firma Vicor Sp. z o.o , Zakład Karny, Komenda Policji, Urząd Miejski. 

 

 

Uwagę uwzględniono częściowo – 

wskazana część tekstu odnosi się do 

przedsiębiorstw – firm, dlatego też 

zrezygnowano ze wskazania podmiotów 

takich jak Urząd Miejski czy Komenda 

Policji. Zasadnym jest jednak 

uwzględnienie zapisu dotyczącego firmy 

EKO Inż Misztal S.J. oraz Vicor Sp. z 

o.o, dlatego Diagnozę uzupełniono jak 

wskazano w uwadze. 

9.  Aneta Cieślak 

Kultura i 

dziedzictwo 

kulturowe str. 66 

Organizacje 

pozarządowe 

działające na terenie 

gminy to m.in.: Klub 

Inteligencji Katolickiej 

w Pińczowie, 

Stowarzyszenie 

Hodowców Kóz  

w Brześciu, 

Towarzystwo 

Przyjaciół Ponidzia  

w Pińczowie, 

Pińczowski Ośrodek 

Trzeźwości, 

Pińczowskie 

Stowarzyszenie 

Rozwoju Lokalnego 

„Inicjatywa”, czy 

Stowarzyszenie Koło 

Gospodyń Wiejskich 

Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy to m.in.: Stowarzyszenie 

Krewcy Ponidzianie, Klub Inteligencji Katolickiej w Pińczowie, Stowarzyszenie 

Hodowców Kóz w Brześciu, Towarzystwo Przyjaciół Ponidzia w Pińczowie, 

Pińczowski Ośrodek Trzeźwości, Pińczowskie Stowarzyszenie Rozwoju 

Lokalnego „Inicjatywa”, czy Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich 

„Bogucanki” działające w stowarzyszeniu ludowym „Chata Bogucka”, 

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej, Fundacja 

Ekorozwój Ponidzia, Stowarzyszenie Ziemia Pińczowska, Fundacja Zwrotnica w 

Pińczowie,  Stowarzyszenie społeczno-kulturalne ‘’Dla Ponidzia” w Pińczowie, 

KGW z Koperni. 

Uzasadnienie: - 

 

Uzupełniono zapis o wymienione 

fundacje. 
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„Bogucanki” 

działające w 

stowarzyszeniu 

ludowym „Chata 

Bogucka”, 

Stowarzyszenie 

Lokalna Organizacja 

Turystyczna Ziemi 

Pińczowskiej, fundacja 

Ekorozwój Ponidzia, 

stowarzyszenie Ziemia 

Pińczowska czy 

Stowarzyszenie 

Krewcy Ponidzianie. 

10.  Aneta Cieślak str. 69 

Ważnym elementem 

rozwoju turystyki na 

danym obszarze jest 

dostęp do 

infrastruktury 

towarzyszącej  

w postaci bazy 

noclegowej oraz 

dostęp do obiektów 

gastronomicznych 

Uzupełnić zapis  o -  W Pińczowie  baza noclegowo gastronomiczna jest 

niewystarczająca, co obrazują dane statystyczne. Według danych GUS… 

Uzasadnienie: Do rozważenia uzupełnienie zapisu. Brak miejsca gastronomi - 

stanowiącego wizytówkę miasta.  

 

Uwaga nieuwzględniona. Wizytówką 

miasta może być jakiś obiekt stanowiący 

jego dziedzictwo kulturowe, może to być 

miejsce o szczególnych walorach, lub 

ciekawie zagospodarowane, może to być 

przestrzeń i wiele innych. Samo miejsce 

gastronomi jest raczej zapleczem. Nawet 

gdyby w mieście powstał rozpoznawalny 

obiekt gastronomiczny, to będzie on 

pełnił funkcję zaplecza do obsługi 

mieszkańców, do atrakcji turystycznych, 

dla odwiedzających, natomiast nie stanie 

się wizytówką Pińczowa – nie będzie 

czynnikiem wpływającym na rozwój 

tylko rezultatem rozwoju. Dlatego 

uznano, że uwaga jest niezasadna i nie 

zostaje uwzględniona w dokumencie. 



Urząd Miejski w  Pińczowie 

ul. 3 Maja 10  

28–400 Pińczów 

sekretariat@pinczow.com.pl 
 

  

11.  Aneta Cieślak 
10. Polityka 

społeczna str. 81 

Kolejnym aspektem 

polityki społecznej jest 

opieka zdrowotna. Na 

terenie Gminy 

Pińczów usługi  

z  zakresu służby 

zdrowia świadczą : 

  Samorządowy Zakład 

Opieki Zdrowotnej  

w Pińczowie, Poradnia 

Ogólna Przychodni 

Rejonowej nr 1  

w Pińczowie, Ośrodek 

Zdrowia Gacki;  

Ośrodek Zdrowia 

Kozubów; Ośrodek 

Zdrowia Szarbków. 

Kolejnym aspektem polityki społecznej jest opieka zdrowotna. Na terenie Gminy 

Pińczów usługi z zakresu służby zdrowia świadczy : 

 Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, w skład którego wchodzą 

następujące jednostki: Przychodna Rejonowa  nr 1 w Pińczowie (Poradnia Ogólna, 

Poradnia Dziecięca Nr 1, Poradnia „K”), Przychodna Rejonowa  nr  2 

w Pińczowie, Ośrodek Zdrowia Gacki, Ośrodek Zdrowia Kozubów, Ośrodek 

Zdrowia Szarbków. 

Uzasadnienie: Ponadto działa w Pińczowie Centrum Kardiologii Inwazyjnej, 

Elektroterapii i Angiologii w Pińczowie  Inter Card.  

Skoro diagnoza to inwentaryzacja zasobów.  

 

Uwaga została uwzględniona. 

12.  Aneta Cieślak 
Rozdział 11 

Edukacja i 

wychowanie str. 83 

Szkoła Podstawowa  

w Młodzawach 

Szkoła Podstawowa w Młodzawach – prowadzona przez stowarzyszenie 

Rozwoju Młodzaw Nasza Przyszłość 

Uzasadnienie: Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Rozwoju 

Młodzaw Nasza Przyszłość. 

Zgodnie z uwagą uszczegółowiono zapis 

wprowadzając informację o organie 

prowadzącym szkołę. 

13.  Aneta Cieślak 
Rozdział 14 Analiza 

SWOT/ Słabe 

strony /str. 101 

Mała ilość nowych 

budynków 

mieszkalnych na 1 000 

ludności 

Słabą stroną są raczej: Niewielka/ niedostateczna liczba miejsc pracy, Brak lub 

niedostateczna ilość terenów inwestycyjnych  pod rozwój przedsiębiorczości  

Uzasadnienie: W przypadku wzrostu miejsc pracy  samo z siebie przyjdzie 

naturalnie, że ludzie będą mieli potrzebę osiedlać się bliżej miejsc/ miejscowości 

zatrudnienia. Zapis „Mała ilość budynków…”  nie do końca ma odzwierciedlenie 

w danych statystycznych, co zostało poruszone  i zaprezentowane m.in. 

w diagnozie. Strona 24 - dostępność i jakość zasobów mieszkaniowych w gminie 

(Obszar 6); Gmina Pińczów najlepiej wypadła w obszarze 6, na który składają 

się dostępność oraz jakość zasobów mieszkaniowych. 

 

Biorąc pod uwagę dane GUS dotyczące 

nowych budynków mieszkalnych na 1 

000 ludności oraz pozwoleń wydanych na 

budowę i zgłoszeń budowy z projektem 

budowlanym na 10 000 mieszkańców 

uznaje się, że jest to słaba strona gminy, 

jednak zapis należy doprecyzować, 

dlatego określenie „Mała ilość nowych 

budynków mieszkalnych na 1 000 

ludności” zmieniono na Niezadawalająca 

ilość powstających budynków 

mieszkalnych – w 2019 r. wskaźniki 

„liczba nowych budynków mieszkalnych 

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców” 

oraz „Pozwolenia wydane na budowę 

i zgłoszenia budowy z projektem 
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budowlanym na 10 000 mieszkańców” 

niższe niż średnia dla województwa 

i kraju oraz znacznej części gmin 

sąsiednich. Można zgodzić się ze 

stwierdzeniem, że „w przypadku wzrostu 

miejsc pracy  samo z siebie przyjdzie 

naturalnie, że ludzie będą mieli potrzebę 

osiedlać się bliżej miejsc/ miejscowości 

zatrudnienia” – gdy taka sytuacja nastąpi 

i wskaźniki ulegną poprawie, wtedy 

będzie można mówić, że już nie jest to 

słaba strona gminy. 

14.  Aneta Cieślak 

Rozdział 15 

Podsumowanie  

i wnioski z 

diagnozy str. 109 

Gmina Gorzyce 

Gmina Pińczów 

 

Uzasadnienie: - 

Uwaga zasadna – omyłkę poprawiono. 

 


