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1. Wprowadzenie  
 

 

Planowanie strategiczne na poziomie lokalnym wchodzi w skład zakresu 

odpowiedzialności władz samorządowych gminnej jednostki terytorialnej. Rzetelne i właściwe 

oszacowanie potrzeb inwestycyjnych w latach objętych okresem programowania, stanowi 

powinność wobec lokalnej społeczności zamieszkującej Gminę. Rzeczowa i trafna diagnoza 

stanu obecnego stanowi niezbędną podstawę, umożliwiającą pełne, a przy tym ujęte w ramy 

realności programowanie przedsięwzięć. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Strzelce Wielkie na 

lata 2008-2013 jest dokumentem strategicznym przygotowanym w oparciu o powyższe 

kryteria. 

Zadania inwestycyjne wskazane w Planie są w pełni kompatybilne z celami 

strategicznymi i operacyjnymi zarysowanymi w Strategii Rozwoju Gminy na lata 2007-2013. 

Realizacja tych przedsięwzięć stanowi podstawowy element wdrażania w życie założeń 

wspomnianej Strategii.  

Plan Rozwoju Lokalnego zakłada, że większość inwestycji nim objętych będzie 

realizowana przy wykorzystaniu środków dostępnych w ramach funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej, a zwłaszcza Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Na 

poziomie regionu łódzkiego wdrażanie środków Funduszu jest możliwe za pośrednictwem 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Dostrzega się ponadto 

możliwości, jakie w uzupełnieniu do Programu Operacyjnego daje Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW). PROW jest szansą na realizację niewielkich 

inwestycji na terenach wiejskich, również w odniesieniu do gminy Strzelce Wielkie. 

Efektywne i uwieńczone sukcesem wdrożenie założeń Planu możliwe jest przy 

zaangażowaniu ogółu społeczności lokalnej Gminy Strzelce Wielkie. Działania public 

relations, mające na celu promowanie informacji o Planie wśród mieszkańców Gminy 

stwarzają szansę na wzrost stopnia zaangażowania społeczności. Konieczne jest ponadto 

podkreślenie otwartego charakteru Planu Rozwoju Lokalnego, w przypadku zmiany 

uwarunkowań zewnętrznych możliwa jest jego aktualizacja, przy zachowaniu właściwego 

trybu prawnego. 
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2. Metodyka przygotowania Planu 
 

Proces strategicznego planowania Gminy Strzelce Wielkie przeprowadzono według 

metodyki uwzględniającej szeroki współudział społeczności lokalnej w tworzeniu 

wieloletniego planu rozwoju gminy. Przy planowaniu rozwoju Gminy Strzelce Wielkie oparto 

się na kilku fundamentalnych zasadach. Pierwszą z nich jest zasada planowania 

partnerskiego opartego na osiąganiu konsensusu przy podejmowanych decyzjach. 

Jednocześnie zachowana była zasada otwartości przygotowywanych kierunków 

rozwojowych, co zwiększyło społeczną akceptację decyzji. Kolejną zasadą przestrzeganą przy 

opracowaniu Planu rozwoju była zasada kreatywności i innowacyjności spojrzenia na 

uwarunkowania. Kreatywne podejście oparte na znajomości istniejących uwarunkowań 

formalno-prawnych daje możliwość określenia własnej drogi rozwoju dostosowanej do 

specyficznych uwarunkowań rozwoju gminy.  

Tworząc Plan przestrzegano zasady, aby władzom gminy nie przypisać roli centralnego 

planisty w warunkach samodzielności i niezależności różnych podmiotów działających na 

terenie jednostki. Przy funkcjonującym systemie politycznym opartym na demokracji i 

mechanizmach gospodarki rynkowej rozwój sytuacji na poziomie gminy jest wypadkową 

oddziaływania wielu niezależnych czynników. Czynniki te są w uwarunkowaniach 

zewnętrznych kształtowane przez podmioty regionalnej i krajowej sceny społeczno-

politycznej.  

Nieodzowną zasadą jest też zachowanie konsensusu wokół misji i celów rozwoju. 

Przestrzeganie tej zasady będzie owocowało na poziomie gminy zgodnością działań. Przy 

opracowaniu Planu przyjęto założenie, że głównym celem władz gminy jest organizowanie 

współpracy i stwarzanie warunków dla wspólnego realizowania strategii rozwoju.  

Przy formułowaniu zadań realizacyjnych wzięto pod uwagę funkcjonujące uwarunkowania 

prawne, które określają ogólne ramy możliwych rozwiązań zaproponowanych w Planie 

rozwoju. Opracowana strategia jest dokumentem otwartym. Oznacza to, iż nie jest to 

dokument dany raz na zawsze, ale wraz z upływem czasu będzie wymagał uaktualnienia i 

adaptacji do zmieniających się warunków. 
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3.Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego 
 

Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego gminy Strzelce Wielkie obejmuje zasięgiem całe 

terytorium jednostki samorządowej. Okres realizacji Planu obejmuje lata 2008-2013. Działania 

wchodzące w skład przedmiotowego zakresu dokumentu wyznaczone zostały w oparciu o 

następujące kryteria: 

 ograniczenie ilości planowanych przedsięwzięć, ze względu na efektywność 

planowania dokumentu oraz koncentrację na projektach najistotniejszych z punktu 

widzenia celów rozwojowych gminy, zawartych w Strategii Rozwoju Gminy na lata 

2007-2013, 

 promowanie przedsięwzięć pozwalających na maksymalizację pozytywnych 

efektów realizacji projektu, w obszarze gospodarczym i społecznym, kryterium 

preferencji przedsięwzięcia jest suma wartości dodanej.  

Zadania objęte planowaniem strategicznym dotyczą następujących obszarów problemowych, 

mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy gminy: 

 zmiany w sposobie użytkowania terenu, 

 rozwój systemu komunikacji i infrastruktury, 

 poprawa stanu środowiska naturalnego, 

 poprawa stanu środowiska kulturowego, 

 poprawa warunków i jakości życia mieszkańców. 

Plan Rozwoju Lokalnego składa się z trzech podstawowych części: 

 część diagnostyczna – diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej wraz z okre-

śleniem problemów, 

 część zadaniowa – opis zadań przyczyniających się do rozwiązania problemów 

zdiagnozowanych w części pierwszej, 

 systemu wdrażania i monitorowania. 

Zapisy Planu Rozwoju Lokalnego są zgodne z zapisami Strategii Rozwoju Gminy Strzelce 

Wielkie.    
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4. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym 
Planem Rozwoju Lokalnego 
 

4.1.Podstawowe dane na temat gminy 

 

a) Położenie, powierzchnia, ludność 
 

Gmina Strzelce Wielkie położona jest w południowej części województwa łódzkiego, 

wchodząc w skład powiatu Pajęczno. Gmina graniczy z następującymi gminami: 

 od wschodu - Lgota Wielka w powiecie radomszczańskim, 

 od zachodu – Pajęczno, 

 od północy – Sulmierzyce, 

 od południa – Nowa Brzeźnica. 

 

W skład gminy Strzelce Wielkie wchodzi 14 sołectw, są to w kolejności sołectwa: Antonina, 

Dębowiec Mały, Dębowiec Wielki, Górki, Marzęcice, Pomiary, Skąpa, Strzelce Wielkie, 

Wiewiec, Wistka, Wola Jankowska, Wola Wiewiecka, Zamoście Kolonia i Zamoście Wieś. 

Łączna liczba miejscowości przyporządkowanych do poszczególnych sołectw wynosi 20. 

Obszar gminy przecinają następujące trasy komunikacyjne: droga wojewódzka  

Łask–Częstochowa o stosunkowo dużym natężeniu ruchu oraz drogi powiatowe:  

Pajęczno-Radomsko przez Strzelce Wielkie i Wolę Wiewiecką, Strzelce Wielkie-Janki, 

Strzelce Wielkie-Zamoście-Dębowiec, Wistka-Marzęcice-Ładzin. W rejonie wsi Wistka, 

Marzęcice, Strzelce Wielkie biegnie linia kolejowa Częstochowa-Siemkowice z połączeniem z 

magistralą Śląsk-Porty.  

 

Gmina zajmuje obszar 77,6 km² (7.766 ha).   

 

Gmina Strzelce Wielkie należy do grupy niewielkich gmin wiejskich. Według danych 

Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2007 obszar gminy Strzelce Wielkie zamieszkuje 

4.937 osób (wg miejsca zameldowania). Spośród ogółu mieszkańców większość stanowią 

kobiety – 2.512 osób (przy 2.425 mieszkańcach płci męskiej). Natomiast wg faktycznego 

miejsca zamieszkania ludność gminy stanowi 4.856 mieszkańców. 

 

Położenie Gminy Strzelce Wielkie zostało zaprezentowane na następujących mapach.
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Mapa 1. Położenie Powiatu Pajęczańskiego, do którego należy Gmina Strzelce Wielkie na tle 

Województwa Łódzkiego 

 
Źródło: Wikipedia 
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Mapa 2. Położenie Gminy Strzelce Wielkie na tle Powiatu Pajęczańskiego 

 
Źródło: www.lodzkie.pl  
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b) Środowisko przyrodnicze 
 

Położenie geologiczne 

Gmina Strzelce Wielkie leży w obszarze Monokliny Śląsko-Krakowskiej i Niecki 

Miechowskiej - to dwie jednostki strukturalne w obrębie, których usytuowany jest teren gminy. 

Obszar gminy stanowią obszary równinne. Pod względem budowy geologicznej 

przeważają, w kolejności stratygraficznej utwory geologiczne 4 - rzędowe kredowe i jurajskie. 

Utwory 4 - rzędowe pokrywające cały obszar gminy, mają miąższość od 37 do 60 m i 

wytworzone zostały w okresie plejstoceńskim (piaski i żwiry wodno lodowcowe, piaski, żwiry 

i głazy lodowcowe oraz gliny zwałowe) i holoceńskim (piaski, mułki i żwiry rzeczne, namuły i 

torfy). Utwory jurajskie stanowią - w kredzie górnej wapienie, wapienie margliste i margle 

ilaste występujące w zachodniej części gminy, zaś w kredzie dolnej - postacie margli i wapieni 

glonkonitowych, występujące we wschodniej części gminy i tworzące fragmentaryczne 

wychodnie koło Skąpej. 

Obszar gminy charakteryzuje się brakiem udokumentowanych pokładów złóż 

surowców mineralnych: Teren gminy objęty jest badaniami geologicznymi w kierunku 

poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania złóż ropy naftowej i gazu. Warunki klimatyczne 

na obszarze gminy wykazują zasadnicze podobieństwo do klimatu całego rejonu Polski 

środkowej. Przeważają wiatry z sektorów zachodnich, o niskich prędkościach. Najmniejszy 

udział mają wiatry z kierunków północnego i północno - wschodniego. 

 

Klimat 

Roczna suma opadów atmosferycznych w gminie Strzelce Wielkie waha się w przedziale 550 - 

600 mm. Średnioroczna temperatura powietrza przyjmuje wielkości zbliżone do temperatur 

Polski środkowej, najniższa temperatura występuje w styczniu, najwyższa zaś w lipcu.  

 

Lasy 

Wskaźnik lesistości w gminie na podstawie spisu rolnego z 2002 roku jest niski i wynosi 9,5%. 

Powierzchnia lasów prywatnych obejmuje 147 ha, lasy państwowe - 600 ha. Gatunkiem 

dominującym w lasach jest sosna, występuje również świerk, jodła i dąb. Tereny leśne są 

przesuszone w następstwie skutków oddziaływania odkrywki KWB Bełchatów oraz niedoboru 

opadów atmosferycznych. Na terenie gminy ochronie prawnej podlegają: Wolskie Bagno o 

powierzchni 0,79 ha jako użytek ekologiczny oraz 2 drzewa (wiąz szypułkowy) jako pomniki 

przyrody przy drodze Pomiary - Wiewiec. 
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Stan wód powierzchniowych 

Gmina Strzelce Wielkie położona jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

(GZWP), z którego zaopatrywane jest gminne ujęcie wody „Dębowiec" dla odbiorców z terenu 

gmin Strzelce Wielkie i Nowa Brzeźnica. Złoża tych wód są udokumentowane, natomiast 

szacowane zasoby są wystarczające w stosunku do wieloletnich potrzeb gminy. Jednocześnie 

zauważalny jest istotny wpływ prac odkrywkowych prowadzonych przez Kopalnię Węgla Bru-

natnego w Bełchatowie na poziom wód podziemnych na obszarze jednostki terytorialnej – prace te 

spowodowały obniżenie poziomu wodonośnego.   

Przez obszar gminy tj. Wistkę i Strzelce Wielkie przebiega rzeka Pisia stanowiąca dopływ 

Warty. Dolina rzeki Pisia stanowi lokalny korytarz ekologiczny decydujący o powiązaniach 

przyrodniczych gminy i wymaga ochrony. Na terenie gminy znajdują się niewielkie obszary wód 

powierzchniowych: 

 stawy rybackie O. Z. Wędkarskiego Częstochowa - usytuowane w Strzelcach 

Wielkich o powierzchni 20,53 ha; 

 zbiorniki   małej   retencji   o   powierzchni   0,585   ha   i   0,1725   ha   położone w 

Woli Wiewieckiej – aktualnie wyschnięte; 

Powierzchniowe obiekty wodne są w dobrym stanie technicznym, wymagana jest 

dbałość ich właścicieli o utrzymanie czystości wód. Istotnym problemem w obszarze 

gospodarki wodnej jest niewystarczający poziom czystości wód rzeki Pisia. Neutralizacja 

problemu jest możliwa poprzez aktywne działania prośrodowiskowe oraz poprawę sytuacji w 

ramach gospodarki wodno-ściekowej, jako istotnie wpływającej na czystość wód 

powierzchniowych. 

 

Stan gleb  

Gleby wytworzone z margli kredowych (rędziny)zajmują powierzchnię 1% ogólnej powierzchni 

gruntów ornych, są to gleby klasy IIIa i IIIb, występują w Skąpej, należą do kompleksu 2 pszenny 

dobry. Kompleks 4 żytni bardzo dobry obejmuje klasy IIIa, IIIb, IVa występuje w Skąpej i Woli 

Jankowskiej. Stanowi 14,2 % ogółu powierzchni gruntów ornych. Kompleks 5 żytni dobry 

stanowi 45,6% ogólnej powierzchni gruntów ornych, są to gleby klasy IVa i IVb, przeważa w 

zwartym kompleksie w gminie. Kompleks 8 zbożowo - pastewny mocny zajmuje 2,1% ogółu 

powierzchni gruntów i w większości występuje w Wistce Kolonii i Woli Jankowskiej. Pozostałe 

obszary gruntów ornych tj. kompleks 6,7,8 razem zajmują 37,1% ogólnej powierzchni gruntów 

ornych. Występują na obszarze całej gminy. Kompleksy użytków zielonych na obszarze gminy 
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zajmują, powierzchnię 1.334 ha i w większych ilościach występują w Wiewcu, Woli 

Wiewieckiej, Pomiarach. Jednakże tereny te są w tej chwili zaniedbane i wymagają ponownego 

zagospodarowania. Duże powierzchniowo kompleksy gleb średniej i wysokiej przydatności dla 

produkcji rolnej wymagają ochrony, wyłączenia z inwestowania. Zagrożeniem dla gleb, a w 

następstwie dla wód powierzchniowych i podziemnych stanowi usuwanie nieczystości ciekłych 

(szamb) wprost na łąki i pola. Zatem skanalizowanie gminy z siecią oczyszczalni ścieków staje się 

problemem pilnym do rozwiązania. Grunty o najniższych klasach bonitacyjnych powinny być 

zagospodarowane przez ich zalesienie z uwagi na brak opłacalności produkcji rolniczej i niski 

wskaźnik lesistości w gminie. 

 

c) Rys historyczny 
 

Źródła historyczne po raz pierwszy wymieniają Strzelce koło Brzeźnicy w 1386 roku na kartach 

ksiąg ziemskich i grodzkich Radomska i Sieradza. W 1513 r. wspomniano o Strzelcach jako wsi 

płacącej dziesięcinę kanonii gnieźnieńskiej, a plebanowi parafii Brzeźnica, do której Strzelce 

należały, za kolędę po groszu z łanu.  

Właścicielami wsi byli m. in. Swańsko de Strzelec, Jan ze Strzelec i H. Kołomaż. W XVII 

wieku Strzelce stały się własnością Zamojskich, potem Porajów i Pikartów. 

Nazwa wsi pochodzi od dawnego zajęcia miejscowej ludności i należy do licznej rodziny 

nazw służebnych, sięgających swymi początkami do czasów państwa wczesnopiastowskiego. 

Oznacza osadę zasiedloną przez ludzi, którzy zasłużyli książętom swoimi umiejętnościami 

strzeleckimi na łowach. W owych czasach polowali oni za pomocą łuku i strzał. Tak więc te dwa 

atrybuty ich posług stały się podstawą do wypracowania projektu herbu i w efekcie znakami 

umieszczonymi w herbie gminy Strzelce Wielkie nadanym po raz pierwszy uchwałą Rady Gminy 

w dniu 29 marca 2000 roku. 

Gmina Strzelce Wielkie powstała od 01.01.1973 r. głównie na bazie byłej przedwojennej 

Gminy, potem Gromadzkiej Zamoście (sąsiednia wieś Strzelec Wielkich). W momencie 

powstania gmina Strzelce Wielkie liczyła 14 (tak jak obecnie) sołectw i ok. 5.700 mieszkańców. 

  Do 1975 r. należała do powiatu pajęczańskiego w województwie łódzkim, a po reformie 

administracyjnej w tymże roku została włączona do województwa częstochowskiego. Po kolejnej 

reformie od 01.01.1998 r. ponownie należy do powiatu pajęczańskiego i województwa łódzkiego. 
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d) Rys kulturalny 
 

         W gminie Strzelce Wielkie znajdujemy zabytkowe obiekty sakralne tj. kościoły 

parafialne w Wiewcu i w Strzelcach Wielkich, kapliczki św. Jana Niepomucena  w Strzelcach 

Wielkich oraz św. Onufrego w Wistce. 

Istnieją również pozostałości zespołów dworskich ze starodrzewem w Strzelcach 

Wielkich, Skąpej i Marzęcicach. W wielu wsiach (Dębowiec, Wiewiec, Wola Wiewiecka) 

zachowały się nieliczne przykłady zabytkowego drewnianego budownictwa mieszkalnego z 

początków XX wieku. Jednak największym zabytkiem historyczno-geologicznym jest 

stanowisko archeologiczne. W maju 2003 roku na terenie Strzelec Wielkich odkryto 

cmentarzysko ciałopalne z epoki brązu (1000 – 800 lat p.n.e.) należące do kultury łużyckiej. W 

obrębie obszaru poddanego badaniu odkryto dotychczas 43 groby popielnicowe z licznymi 

ciekawie zdobionymi urnami (umieszczone obecnie w Muzeum Regionalnym w Radomsku i 

na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi). 

Nie mniejszą atrakcją poznawania życia naszych przodków jest też prywatna kolekcja            

P. Andrzeja Rozumka, który od lat gromadzi zabytkowe przedmioty stanowiące wyposażenie 

domów i gospodarstw rolnych, które prezentuje na terenie własnego gospodarstwa. Za zgodą 

właściciela zbiorów obejrzeć tu można m.in. kolekcję starych zegarków, kołowrotki, krosna 

tkalne, powozy, bryczki, dawne sprzęty gospodarstwa domowego. Pan Andrzej Rozumek od 

lat zajmuje się sztuką rzemiosła artystycznego. 

Zarys kulturalny gminy nierozerwalnie związany jest z orkiestrami dętymi przy OSP              

w Wiewcu (90 lat), a od 25 lat także w Strzelcach Wielkich. 
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4.2. Zagospodarowanie przestrzenne  

 

a) Infrastruktura techniczna 
 
Wodociągi 

 

Gmina Strzelce Wielkie jest w 100% zwodociągowania. Długość sieci wodociągowej na 

terenie gminy wynosi 108,5 km. Gmina jest zaopatrywana w wodę ze źródeł znajdujących się 

na jej terenie. Są to ujęcia: 

 S1 o wydajności Q = 90 m³/h, 

 S3 o wydajności Q = 90 m³/h, 

 S4 o wydajności Q = 55 m³/h 

oraz ujęcie awaryjne P1 o wydajności Q = 65 m³/h. Strefy ochrony sanitarnej bezpośredniej są 

wyznaczone. Sposób zagospodarowania tych stref określają odpowiednie decyzje 

administracyjne. Strefy ochrony pośredniej wymagają wyznaczenia lub stwierdzenia braku 

potrzeby. Zaopatrzenie w wodę terenów inwestycyjnych wymaga jedynie rozbudowy wodo-

ciągowych sieci rozdzielczych. 

 

Tabela 1. Charakterystyka sieci wodociągowej 

  Wodociągi 

    długość czynnej sieci rozdzielczej (km) 108,5 

 połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego  

zamieszkania 
1.437 

    woda dostarczona gospodarstwom domowym (dam
3
) 145,8 

    ludność korzystająca z sieci wodociągowej 4.439 

Źródło: GUS (dane za rok 2006) 

 
Kanalizacja sanitarna i oczyszczanie ścieków 

 

Jedną z najistotniejszych kwestii gminnych, wymagających możliwie szybkiej poprawy są 

problemy wynikające z gospodarki wodno-ściekowej. Położenie gminy w obszarze Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) inklinuje konieczność trwałego i dostosowanego do 

potrzeb rozwiązania problemów związanych z oczyszczaniem ścieków komunalnych. 

Niezbędna jest poprawa stanu wód powierzchniowych, co wpłynie pośrednio na czystość wód 

podziemnych.  
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Na terenie gminy znajduje się obecnie mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków 

tzw. „EKOBLOK" o przepustowości 60 m³/dobę, której stan techniczny uniemożliwia 

modernizację. Planuje się likwidację wspomnianej oczyszczalni. Przyjmuje ona ścieki z 

północno-zachodniej części miejscowości Strzelce Wielkie, za pośrednictwem wybudowanej w 

2005 roku sieci kanalizacyjnej (o długości 2 932 mb) oraz ścieki wytwarzane w centrum 

handlowo-usługowym Strzelce Wielkie (za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej byłego 

Państwowego Ośrodka Maszynowego w Strzelcach Wielkich – dł. około 400 m). 

Funkcjonująca w chwili obecnej oczyszczalnia ścieków zbudowana została w latach 

1980-82, z myślą o odbiorze ścieków z budowanego obiektu szkoły. W chwili obecnej 

oczyszczalnia nie spełnia wymagań technicznych dla tego typu obiektów,  w związku z czym 

planowana jest budowa nowej oczyszczalni gminnej w Strzelcach Wielkich. Projektowana 

liczba użytkowników oczyszczalni w I etapie szacowana jest na 2750 RLM (275 m³/d), 

natomiast docelowo na 5500 RLM (550 m³/d). 

 
Gospodarka odpadami 

 

Prowadzona w gminie gospodarka odpadami oparta jest na wykorzystaniu kontenerów 

na odpady stałe. Poszczególne miejscowości wyposażone zostały równomiernie w pojemnki 

przystosowane do obsługi odbiorców indywidualnych. Odbiór odpadów z gospodarstw 

indywidualnych i zakładów położonych na terenie gminy zlecony został wyspecjalizowanym 

firmom prywatnym, obsługującym cały obszar gminy.  

Odpady są transportowane do wysypiska w Judwinówce i tam składowane. W chwili 

obecnej nie są planowane żadne prace mające na celu przygotowanie koncepcji składowania 

odpadów na terenie gminy. Prognoza potrzeb mieszkańców w zakresie odbioru śmieci nie 

ujawnia konieczności takiej inwestycji.  

Na podstawie dostępnych wskaźników (dostosowanych do specyfiki terenów wiejskich) 

przewiduje się utrzymanie lub nawet niewielki spadek rocznej emisji odpadów w przeliczeniu 

na mieszkańca. Przyjmuje się, że roczna ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców nie 

przekroczy 3500 m³/rok. 

Gospodarka odpadami przemysłowymi jest aktualnie prowadzona na podstawie Ustawy 

z 27 czerwca 1997 r. o odpadach i nie stanowi przedmiotu kompetencji władz gminy, przy 

czym prognozuje się stałe zmniejszanie ilości odpadów przemysłowych, dzięki zastosowaniu 

nowoczesnych technologii oraz poprawie stanu świadomości ekologicznej mieszkańców. 
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System komunikacji 

 

Sieć dróg na terenie gminy Strzelce Wielkie jest stosunkowo dobrze rozwinięta. Komunikację 

drogową stanowią droga wojewódzka, drogi powiatowe oraz drogi gminne. Obszar gminy 

przecina droga wojewódzka nr 483 relacji Łask-Częstochowa przebiegająca przez Strzelce 

Wielkie. 

 

Tabela 2. Drogi powiatowe na tererenie gminy Strzelce Wielkie 

L.p. NAZWA DROGI 

1. Strzelce Wielkie - Pajęczno 

2. Strzelce Wielkie – Wola Jankowska (do granicy gminy) 

3. Strzelce Wielkie – Zamoście - Wiewiec 

4. Zamoście – Dębowiec Mały 

5. Dębowiec Mały – Dębowiec Wielki 

6. Wiewiec – Kontrewers – Dębowiec Mały 

7. Wola Wiewiecka - Kruplin 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Sieć dróg gminnych pokrywa swoim zasięgiem cały obszar gminy Strzelce Wielkie, stanowią 

ją drogi o nawierzchni bitumicznej, utwardzane tłuczniem, żużlem, żwirem oraz drogi 

gruntowe. Łączna długość dróg gminnych wynosi 45,66 km, z czego drogi asfaltowe mają 

długość 21,28 km. Duży odsetek dróg gminnych stanowią trakty gruntowe, często spotykane 

na terenach wiejskich (42% ogółu dróg gminnych).  

Tak duży odsetek dróg gruntowych wskazuje na potrzebę poprawy stanu i jakości sieci 

drogowej, co wydatnie zwiększyłoby komfort podróży dla mieszkańców gminy oraz 

możliwość dotarcia do miejscowości położonych z dala od centralnych traktów. 

Pełny wykaz dróg gminnych gminy Strzelce Wielkie zawarty jest w tabeli. 

Potrzeba dodatkowych powiązań komunikacyjnych powstanie w wyniku rozbudowy 

ofertowych terenów dla działalności gospodarczej oraz osiedlowych terenów mieszkaniowych 

w części płn. zainwestowanych terenów Strzelec Wielkich.  

Obok sieci drogowej przeznaczonej dla ruchu kołowego, rozwoju wymaga 

niewystarczająco rozwinięta sieć ścieżek rowerowych. Obecnie funkcjonujący system ścieżek 

składa się z następujących ciągów wytyczonych na terenie gminy : 

 Skąpa - Strzelce - Wola Jankowska 

 Folwark - Strzelce - Zamoście - Wola Wiewiecka. 
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Gminna komunikacja zbiorowa jest realizowana za pośrednictwem PPKS Częstochowa, 

Radomsko i Bełchatów oraz PKP ze stacją Dubidze. Uzupełnieniem połączeń realizowanych 

przez PKS oraz PKP są przewozy pracownicze KWB Bełchatów oraz autobus szkolny Urzędu 

Gminy. Sieć połączeń zewnętrznych jest wystarczająca, umożliwiając mieszkańcom gminy 

stosunkowo dogodne przejazdy. 

  

Tabela 3. Wykaz dróg w Gminie Strzelce Wielkie wraz z długościami 

L.P. Nr drogi Nazwa drogi 
Długość 

ogółem [m] 

1. 109256E Strzelce Wlk. – gr Gm. Sulmierzyce 4 300 

2. 109253E 
/Dąbrowa/ - gr. Gm. Sulmierzyce – 

Zamoście, Zamoście - Janów 
5 300 

3. 109301E 
Wiewiec – gr. gm. Nowa Brzeźnica - 

/Dubidzie/ 
2 160 

4. 109302E Strzelce Wielkie - Marzęcice 3 200 

5. 109303E 

Marzęcice – Andrzejów 

Marzęcice – gr. gm. 

Pajęczno – Wola Jankowska 

5 700 

6. 109305E Wistka – gr. gm. Sulmierzyce – Antonina 750 

7. 109217E 
/Dworszowice Pak./ - gr. gm. Sulmierzyce - 

Antonina 
2 800 

8. 109306E Wiewiec – Dębowiec Mały 2 000 

9. 109257E 
/Krzywanice/ - gr. gm. Lgota Wielka - 

Wiewiec 
2 100 

10. 109307E Madera - Janów 3 000 

11. 109308E 
Pieńki Dębowieckie – Dębowiec mały – 

Dębowiec Wielki - Magdalenka 
3 550 

12. 109309E 
Adamów – gr. gm. Nowa Brzeźnica - /Kol. 

Dubidzie/ 
800 

13. 109310E Droga przez Michałów 1 500 

14. 109311E Zamoście – Strzelce Wielkie 2 100 

15. 109312E Strzelce Wielkie – Zamoście do drogi 483 2 800 

16. 109313E Strzelce Wielkie – Górki 2 500 

17. 109304E Zamoście - Górki 1 100 

Ogółem 45 660 

Źródło: Urząd Gminy Strzelce Wielkie 
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Energetyka i ciepłownictwo 

 

Gmina zaopatrywana jest w energię elektryczną z Głównego Punktu Zasilającego 110/15kV Wistka 

oraz Dworszowice. Zasilanie odbywa się magistralnymi liniami napowietrznymi 15kV z 

powyższych punktów. Energia do odbiorców dostarczana jest poprzez stacje trafo 15/0,4kV, 

głównie typu napowietrznego (łącznie 20 sztuk). Przez obszar gminy przebiega tranzytowa linia 

WN 110kV relacji Dworszowice -Wistka. Linia ta posiada strefę oddziaływania promieniowania 

elektromagnetycznego i jest ograniczeniem dla użytkowania terenu. Zapewnienie ciągłości obsługi 

odbiorców oraz stworzenie warunków rozwoju wymaga reelektryfikacji istniejącej sieci 

elektroenergetycznej SN i NN oraz budowy nowych stacji trafo. Obecnie sieć energetyczna na 

obszarze gminy obsługiwana jest przez Zakład Energetyczny Częstochowa Rejon Kłobuck i 

Zakład Energetyczny Łódź Rejon Bełchatów. 

 

 

Tabela 4. Wykaz stacji energetycznych w Gminie 

L.P. 

 

Miejscowość 

 

Ilość 

stacji 

 

L.P. 

 

Miejscowość 

 

Ilość 

stacji 

 

1. 

 

Skąpa 

 

1 

 

11. 

 

Górki 

 

1 

 
2. 

 

Antonina 

 

1 

 

12. 

 

Huby 

 

1 

 
3. 

 

Kolonia Wistka 

 

2 

 

13. 

 

Błota Kruplińskie 

 

1 

 
4. 

 

Wistka 

 

1 

 

14. 

 

Mrowisko 

 

1 

 
5. 

 

Marzęcice 

 

3 

 

15. 

 

Pomiary 

 

1 

 
6. 

 

Wola Jankowska 

 

1 

 

16. 

 

Wiewiec 

 

3 

 
7. 

 

Strzelce Wielkie 

 

6 

 

17. 

 

Wola Wiewiecka 

 

2 

 
8. 

 

9. 

Michałów 

 

2 

 

18. 

 

Praca 

 

1 

 

9. 
Kolonia Zamoście 

 

1 

 

19. 

 

Dębowiec Wielki 

 

2 

 

10. 

 

Zamoście 

 

3 

 

20. 

 

Dębowiec Mały 

 

2 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Kwestia ciepłownicza nie jest rozwiązywana systemowo. W gminie nie funkcjonują centralne 

źródła zasilania w ciepło, a budynki mieszkalne ogrzewane są kotłami węglowymi znajdującymi się w 

indywidualnych kotłowniach. 

 
 



 
 

17 

 

Telekomunikacja 

 

Istniejąca sieć telekomunikacyjna w gminie Strzelce Wielkie stanowi własność 

Telekomunikacji Polskiej. Sieć telefoniczna TP S.A funkcjonuje w oparciu o technologię dostępu 

radiowego. Łączność zapewnia system masztów, z których główny o wys. 60 m zlokalizowany jest 

na działce gminnej w Strzelcach Wielkich. W gminie przypada aktualnie  

14 numerów stacjonarnych/100 mieszkańców, co odpowiada średnim statystykom 

ogólnopolskim i jest wskaźnikiem wystarczającym. Sieć telefoniczna wymaga stałego dozoru i 

okresowych modernizacji, tym niemniej nie planuje się znaczącego jej rozwoju. Obszar gminy 

objęty jest zasięgiem operatorów telefonii komórkowej, posiadających własne nadajniki 

umiejscowione na głównym maszcie TP S.A. w Strzelcach Wielkich. W siedzibie gminy, 

Strzelcach Wielkich umiejscowiony jest urząd pocztowy obsługujący klientów z terenu całej 

gminy.  

Gmina dysponuje średnio rozwiniętą infrastrukturą dostępu do Internetu. Możliwości 

dostępu do stałych łącz szerokopasmowych stanowi infrastruktura działająca w technologii 

bezprzewodowej oraz wykorzystująca tradycyjne linie przesyłu kablowego (ADSL – usługa 

Neostrada). 

 

b) Własność nieruchomości  
 

 

Gmina Strzelce Wielkie posiada 175 ha nieruchomości mienia komunalnego, w tym 114 ha 

dróg gminnych licząc z dojazdowymi. Własnością gminy są budynki: Urzędu Gminy w 

Strzelcach Wielkich, szkół w - Strzelcach Wielkich, Wistce, Zamościu, Wiewcu, przedszkola 

Wola Wiewiecka. Do gminy należą także budynki po szkołach w Dębowcu i Woli Wiewieckiej 

(wymaga kapitalnego remontu). Z budynków użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną 

własnością gminy są budynki w Marzęcicach, Strzelcach Wielkich, Górkach i Wiewcu. 

Własnością gminy jest ujęcie wody podziemnej   „Dębowiec"   z   siecią  wodociągową,   

oczyszczalnia   ścieków w Strzelcach Wielkich. Gmina jest właścicielem mienia komunalnego 

o dużej wartości historycznej i użytkowej, wymagającego jednak zagospodarowania oraz 

gruntownej renowacji i adaptacji – budynku podworskiego w Strzelcach Wielkich. Planuje się 

przeznaczenie obiektu na cele oświatowe i kulturalne. Budynek mógłby stanowić w przyszłości 

istotny element poltyki kulturalno-oświatowej gminy oraz centrum lokalnych inicjatyw 

społecznych. Poza wspomnianymi obiektami gmina posiada stadion sportowy w Strzelcach 

Wielkich, wymagający budowy zaplecza socjalnego. Jednostka jest ponadto użytkownikiem 
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wieczystym nieruchomości nabytych od Syndyka Masy Upadłości POM o pow. 5027 m, 

położonych w Strzelcach Wielkich oraz gruntów o pow. 1,1295 ha, położonych we wsiach 

Strzelce Wielkie i Wistka (nabyte w roku 2006, grunty o charakterze rolnym jak i nierolniczym). 

Na terenie gminy istnieje 1.541 mieszkań o łącznej powierzchnii 119.879 m
2
 oraz 5.982 

izb. Większość tych zasobów należy do osób fizycznych. Charakterystykę zasobów 

mieszkaniowych na terenie gminy przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 5.  

  Zasoby mieszkaniowe wg form własności 

    ogółem 

      mieszkania 1. 541 

      izby 5. 982 

      powierzchnia użytkowa mieszkań 119. 879 

    zasoby gmin (komunalne) 

      mieszkania 17 

      izby 49 

      powierzchnia użytkowa mieszkań 874 

    zasoby zakładów pracy 

      mieszkania 23 

      izby 66 

      powierzchnia użytkowa mieszkań 1. 159 

    zasoby osób fizycznych 

      mieszkania 1. 498 

      izby 5. 856 

      powierzchnia użytkowa mieszkań 117. 666 

    zasoby pozostałych podmiotów 

      mieszkania 3 

      izby 11 

      powierzchnia użytkowa mieszkań 180 
Źródło: GUS (dane za rok 2006) 

 
c) Stan obiektów dziedzictwa kulturowego 
 

 

Obiekty dziedzictwa kulturowego, funkcjonujące na terenie gminy są w chwili obecnej w złym stanie 

technicznym oraz wymagają renowacji. Gmina opracowała plan odnowy dla części istniejących budynków 

zabytkowych – obiektów podworskich w Strzelcach Wielkich. Modernizacja obiektów umożliwi ich 

wykorzystanie na cele kulturalne oraz społeczne.. Renowacja obiektów zabytkowych umożliwi zwiększenie 

ruchu turystycznego odnotowywanego na terenie jednostki terytorialnej, jak również zwiększy możliwości 

gminy w zakresie  realizacji programów kulturalnych i prospołecznych.   
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d) Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego 
 

Polityka ochrony środowiska w gminie Strzelce Wielkie charakteryzuje się wysoki stopniem 

dbałości o stan walorów przyrodniczych. Jednostka terytorialna położona jest na obszarze 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych, co determinuje konieczność prowadzenia 

odpowiedzialnej oraz ostroznej gospodarki wodnej. Wpływa to pośrednio (poza oczywistą 

potrzebą podnoszenia jakości życia mieszkańców) na gospodarkę wodno-ściekową 

prowadzoną przez gminę. Dbałość o stan czystości zbiornika wód podziemnych jest tym 

istotniejsza, iż zbiornik jest źródłem dla gminnego ujęcia wody „Dębowiec”. Poprawa stanu 

infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej mieć będzie ponadto dodatni wpływ na 

polepszenie jakości wód rzeki Pisi, stanowiącej lokalny korytarz ekologiczny decydujący 

o powiązaniach przyrodniczych gminy i wymaga ochrony.    

Stan czystości powietrza gminy Strzelce Wielkie jest zadowalający – w gminie brak jest 

dużych zakładów przemysłowych, mogących w negatywny sposób wpływać na stan 

zanieczyszczenia atmosfery.            

 

Identyfikacja problemów 

 

Identyfikacja problemów w zakresie zagospodarowania przestrzennego 

 

 Słabo rozwinięta infrastruktura kanalizacyjno-ściekowa 

 Oczyszczalnia ścieków o niskiej wydajności  

 Konieczność poprawy stanu dróg publicznych 

 Baza edukacyjna wymagająca remontu 

 Niewystarczający poziom rozwoju sieci gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej 

 Obiekty dziedzictwa kulturowego wymagające renowacji i modernizacji 
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4.3. Sfera społeczna 

 

a) Sytuacja demograficzna i społeczna Gminy Strzelce Wielkie 
 

Prowadzone przez demografów badania i analizy wskazują, że trwający od kilkunastu lat 

spadek rozrodczości jeszcze nie jest procesem zakończonym i dotyczy w coraz większym 

stopniu kolejnych roczników młodzieży. Wśród przyczyn tego zjawiska wymienia się: 

zwiększone zainteresowanie zdobywaniem wykształcenia, trudności na rynku pracy, 

zmniejszenie świadczeń socjalnych na rzecz rodziny, brak w polityce społecznej fizjologii 

umacniania rodziny i generalnie trudne warunki społeczno - ekonomiczne. Zgodnie z opiniami 

ekspertów w najbliższych latach należy liczyć się z dalszym spadkiem urodzeń. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2007 obszar gminy Strzelce 

Wielkie zamieszkuje 4.937 osób (wg miejsca zameldowania). Spośród ogółu mieszkańców 

większość stanowią kobiety – 2.512 osób (przy 2.425 mieszkańcach płci męskiej). Natomiast 

wg faktycznego miejsca zamieszkania ludność gminy stanowi 4.856 mieszkańców. 

W porównaniu do poprzednich lat nastąpił spadek liczby ludności. Jeszcze w roku 2005 

liczba ta wynosiła 5.000 mieszkańców. Dane dotyczące liczby ludności w latach 2003-2007 

zostały przedstawione w poniższej tabeli. 

 

Tabela 6. Liczba ludności gminy Strzelce Wielkie 

Liczba ludności rok 2003 rok 2005 rok 2007 

ogółem 5.048 5.001 4.937 

mężczyźni 2.474 2.450 2.425 

kobiety 2.574 2.551 2.512 

Źródło: GUS (dane za lata 2003- 2007) 

 

Tendencja spadkowa liczby ludności jest wynikiem migracji mieszkańców gminy, 

przenoszących się za granicę oraz do większych miast, zwłaszcza migrujących do stolicy 

stolicy województwa, Łodzi i miejscowości leżących w obszarze metropolii oraz ujemnego 

przyrostu naturalnego. 
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Wykres 1. Tendencja spadkowa liczby ludności w latach 2003-2007 

 

Źródło: GUS (dane za lata 2003- 2007) 

 

Analiza przyrostu naturalnego w gminie w latach 2005-2007 wskazuje na ujemny przyrost 

naturalny w całym badanym okresie. Największe nasilenie tendencji zaobserwować można w 

roku 2006. W roku 2007 obserwuje się stopniowe łagodnienie trendu spadkowego, mogące 

wskazywać na odwrócenie negatywnej tendencji. Rok 2005 cechuje się stosunkowo 

niewielkim, ale jednak ujemnym przyrostem  naturalnym (-5). 

 

Tabela 7. Przyrost naturalny na terenie Gminy Strzelce Wielkie 

Wyszczególnienia 

Rok 

2005 2006 2007 

Urodzenia 55 47 44 

Zgony 60 71 59 

Przyrost naturalny -5 -24 -15 

Źródło: GUS (dane za lata 2005- 2007)
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Badanie struktury wieku mieszkańców gminy Strzelce Wielkie wskazuje, iż najliczniejszą 

grupę wiekową stanowią osoby w wieku produkcyjnym – 61%. Zdecydowanie mniej liczne są 

grupy wiekowe ludności w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym. 

 

Tabela 8. Struktura wieku produkcyjnego 

Grupa Wiekowa 

Rok 

2003 2005 2007 

Wiek przedprodukcyjny 22,1% 20,7% 19,7% 

Wiek produkcyjny 59,1% 60,2% 61,2% 

Wiek poprodukcyjny 18,8% 19,1% 19,1% 

Źródło: GUS (dane za lata 2003- 2007) 

 

Z danych wynika, że występuje malejący odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym, kosztem 

osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Można z tego wywnioskować, że występuje 

tendencja starzenia się społeczeństwa. Odsetek osób w ieku przedprodukcyjnym spadł w 

przeciągu 4 lat o prawie 3%. 

 

Wykres 2.  

 

Źródło: GUS (dane za rok 2007) 

 

Powyższy wykres wskazuje procentowy rozdział ludności w ujęciu produkcyjnym. 

Pozytywnym czynnikiem jest lekka przewaga ludnościowa osób w wieku przedprodukcyjnym 

nad osobami w wieku poprodukcyjnym.  
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Tabela 9. 

Wskaźnik obciążenia demograficznego 

ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 63,4 

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym 96,5 

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 31,1 

Źródło: GUS (dane za rok 2007) 

 

 

Analiza statystyczna obciążenia demograficznego ludności pozwala określić wskaźnik 

procentowy liczby ludności w wieku produkcyjnym w stosunku do liczby osób w wieku 

nieprodukcyjnym. Wskaźnik otrzymany dla gminy Strzelce Wielkie wskazuje, iż na 100 

pracujących mieszkańców gminy przypadają statystycznie ponad 63 osoby w wieku nie-

produkcyjnym (spośród nich ponad 31 osób to osoby w wieku emerytalnym).  

 

W poniższej tabeli zestawione zostały dane statystyczne obrazujące sytuację demograficzną 

gminy Strzelce Wielkie w roku 2007. 

    

Tabela 10. Wskaźniki modułu gminnego 

Ludność wskaźniki modułu gminnego 

    ludność na 1 km
2 

62 

    kobiety na 100 mężczyzn 103 

    małżeństwa na 1000 ludności 6,5 

    urodzenia żywe na 1000 ludności 8,9 

    zgony na 1000 ludności 11,9 

    przyrost naturalny na 1000 ludności -3,0 

Źródło: GUS (dane za rok 2007) 

 

Analiza poziomu wykształcenia ludności zamieszkującej obszar gminy wskazuje na 

zdecydowaną przewagę liczebną ludności legitymującej się wyłącznie podstawowym 

wykształceniem (46 % ogółu populacji). Wykształcenie wyższe posiada 3 % mieszkańców 

gminy, co w przybliżeniu odpowiada wskaźnikowi dostępnemu dla ogółu ludności Polski. 

Wysoki odsetek ludności z wykształceniem podstawowym jest w dużej mierze spowodowany 

rolniczym charakterem gminy. 
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Wykres 3. Poziom wykształcenia ludności w Gminie Strzelce Wielkie, w ujęciu procentowym 

3% 2% 3%
11%

26%46%

9%

      w yższe

      policealne

      średnie ogólnokształcące

      średnie zaw odow e

      zasadnicze zaw odow e

      podstawowe ukończone

      podstaw ow e nieukończone i bez w ykształcenia

 

 

Saldo migracji ma charakter malejący. Jeszcze w roku 2005 saldo to było dodatnie. Jednak w 

kolejnym roku było już ujemne, a w roku 2007 wyraźnie ujemne i wyniosło -20 osób. 

 

Tabela 11.  Saldo migracji na terenie Gminy Strzelce Wielkie 

Wyszczególnienia 
Rok 

2005 2006 2007 

Zameldowania 51 49 51 

Wymeldowania 50 54 71 

Saldo migracji +1 -5 -20 

Źródło: GUS (dane za lata 2003- 2007) 
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b) Warunki i jakość życia mieszkańców 
 

Jakość życia mierzona jest na wiele sposobów. Najczęściej wyróżnia się wskaźniki obiektywne 

i subiektywne. Wskaźniki obiektywne obejmują warunki życia całych zbiorowości (np. stopa 

samobójstw, poziom zanieczyszczenia środowiska, dynamika PKB, telefonizacja i in.) lub 

warunki życia poszczególnych osób (materialne, zdrowotne, społeczne) odniesione do 

społecznie uzgodnionych kryteriów wartościowania: dobre-złe, lepsze-gorsze, pożądane-

niepożądane, pozytywne-negatywne. 

Na możliwość określenia poziomu jakości życia mieszkańców w ramach sfery społecznej 

wpływ mają elementy składowe obejmujące następujące kwestie: 

 poziom oświaty gminnej – w ujęciu infrastrukturalnym i podmiotowym, 

 służba zdrowia i opieka społeczna, 

 oferta kulturalna dostępna dla mieszkańców,  

 możliwości i formy spędzania czasu wolnego. 

 

c) Oświata i wychowanie 
 

Sytuacja gminnej oświaty publicznej odpowiada ogólnej sytuacji sektora w skali kraju. W 

gminie Strzelce Wielkie funkcjonują: Gimnazjum w Strzelcach Wielkich, Szkoły Podstawowe 

w:  

 Strzelcach Wielkich,  

 Wistce,  

 Zamościu, 

 Wiewcu 

oraz  przedszkola - w Strzelcach Wielkich i Woli Wiewieckiej. Wydatki oświatowe stanowią 

największą część spośród całkowitych wydatków gminy. W 2007 roku w szkołach podstawowych 

gminy kształciło się 327 uczniów, w 24 klasach. W tymże roku naukę na poziomie 

podstawowym ukończyło 75 osób.  

Szkoły umiejscowione w gminie Strzelce Wielkie są skomputeryzowane.                      

Funkcjonuje 5 pracowni komputerowych, umiejscowionych w każdej z działących placówek. 

Łączna liczba komputerów dostępnych dla celów kształceniowych wynosi 74, przy czym na 

gimnazjum przypada 15 jednostek komputerowych. 58 komputerów podłączonych jest do 

internetu. 
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Spośród szkół funkcjonujących w gminie jedynie szkoła w Strzelcach Wielkich posiada 

salę gimnastyczną. Pozostałe jednostki oświatowe, w związku z małą liczbą uczniów, 

niewystarczającą liczbą dostępnych pomieszczeń oraz małym zasobem środków pieniężnych, 

nie dysponują funkcjonalnymi salami gimnastycznymi. Efektem bezpośrednim wspomnianej 

sytuacji jest brak możliwości prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, pośrednim natomiast 

może być pogarszający się stan sprawności fizycznej uczniów szkół. 

 

Tabela 12. Szkoły na terenie gminy 

Rodzaj szkoły 
Liczba 

szkół 

Liczba 

pomieszczeń 

szkolnych 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

absolwentów 

Szkolnictwo 

podstawowe 
4 48 24 327 75 

Szkolnictwo 

gimnazjalne 
1 10 9 215 62 

Źródło: GUS (dane za rok 2007) 

 

d) Opieka zdrowotna 

 

Podstawową opiekę zdrowotną w gminie Strzelce Wielkie zapewnia funkcjonujący                        

w jednostce Gminny Ośrodek Zdrowia, część SP ZOZ w Pajęcznie. Placówka w roku 2007 

udzieliła niecałe 20 tys. porad ogólnodostępnych.. Oprócz tego na terenie gminy działa apteka 

w Strzelcach Wielkich. Punkt zatrudnia 2 dyplomowanych farmaceutów i przypada na ten 

punkt  4.856 osób. 

 

e) Grupy społeczne wymagające wsparcia 

 

Kwestie pomocy społecznej, będące zadaniem zleconym i własnym gminy, stanowią obszar 

kompetencji działającego przy Urzędzie Gminy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Dofinansowaniu podlegają takie potrzeby mieszkańców, jak dopłaty do posiłków dzieci  i 

młodzieży, usługi opiekuńcze oraz zasiłki celowe i specjalne (zadania własne gminy). Oprócz 

wymienionych gmina realizuje ponadto zadania zlecone, w oparciu o funkcjonujące prawo. 

Zalicza się do nich: zasiłki stałe, okresowe gwarantowane, renty socjalne, zasiłki okresowe, 

okresowe zasiłki macierzyńskie i jednorazowe, zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne. 
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Charakterystyka świadczeń pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych została 

przedstawiona w poniższych tabelach. 

 

Tabela 13. Charakterystyka świadczeń pomocy społecznej na terenie gminy Strzelce Wielkie 

Świadczenia 

pomocy 

społecznej 

2005 2006 2007 

Ilość 

świadczeń 
kwota 

Ilość 

świadczeń 
kwota 

Ilość 

świadczeń 
kwota 

Zasiłki stałe 70 26.108,00 49 20.370,00 36 15.831,00 

Zasiłki 

okresowe 
74 12.728,00 113 22.385,00 213 38.000,00 

Posiłki dla 

dzieci 
24.715 23.508,00 23.517 33.611,00 22.674 34.816,00 

Zasiłki celowe 206 27.133,00 201 25.400,00 112 17.371,00 

Pobyt w DPS 12 14.753,00 17 20.326,00 24 30.389,00 

razem 25.077 104.230,00 23.897 122.092,00 23.059 136.407,00 

Źródło: GOPS Strzelce Wielkie 

 

 

Tabela 14. Charakterystyka świadczeń rodzinnych na terenie gminy Strzelce Wielkie 

Świadczenia 

rodzinne 

2005 2006 2007 

ilość kwota ilość kwota ilość kwota 

Zasiłki 

rodzinne 
5.464 266.569,00 9.150 463.021,00 9.214 563.152,00 

Dodatki do 

zasiłków 

rodzinnych 

3.253 387.493,00 4.292 408.589,00 4.329 447.897,00 

Zasiłki 

pielęgnacyjne 
359 51.696,00 678 99.774,00 730 111.690,00 

Zaliczka 

alimentacyjna 
120 26.000,00 342 75.540,00 306 66.140,00 

razem 9.196 731.758,00 14.462 1.046.924,00 14.579 1.188.879,00 

Źródło: GOPS Strzelce Wielkie 
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Na terenie gminy Strzelce Wielkie główną przyczyną korzystania z pomocy społecznej jest 

bezrobocie (103 rodziny). Oprócz tego 44 rodziny skorzystały z pomocy z powodu 

długotrwałej lub ciężkiej choroby, 34 rodziny z powodu alkoholizmu, 30 rodzin z powodu 

bezradności, a 24 rodziny z powodu niepełnosprawności. Przyczyny korzystania z pomocy 

społecznej zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.  

 
Tabela 15. Przyczyny korzystania z pomocy społecznej na terenie gminy Strzelce Wielkie 

Wyszczególnienie Liczba rodzin 
Liczba osób w 

rodzinach 

Bezrobocie 103 400 

Długotrwała lub ciężka choroba 44 122 

Alkoholizm 34 144 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa dom. 

30 125 

Niepełnosprawność 24 81 

Ubóstwo 11 35 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 6 30 

      w tym wielodzietność 3 20 

Zdarzenie losowe 3  

Sieroctwo 1 1 

Bezdomność 1 1 

Trudności w przystosowaniu do życia po 

opuszczeniu zakładu karnego 
1 1 

Źródło: GOPS Strzelce Wielkie 
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f) Infrastruktura kulturalna 
 

Funkcje kulturalne w gminie Strzelce Wielkie są realizowane dzięki staraniom Gminnej 

Biblioteki Publicznej (wraz z działającą filią jednostki). Instytucja zatrudnia 2 osoby, pełniące 

funkcje administracyjne oraz obsługi czytelniczej. Księgozbiór biblioteki, ulokowanej 

przejściowo w obiekcie remizy strażackiej liczył na koniec roku 2007 19.132 woluminów. W 

2007 roku z biblioteki gminnej oraz jej filii korzystało 522 czytelników, którzy łącznie 

wypożyczyli 6.702 pozycje książkowe. W gminie odczuwalny jest brak gminnego ośrodka 

kultury. Planuje się renowację obiektów podworskich, które pełnić mają funkcje centrum 

kulturalnego gminy. W chwili obecnej wspomniane obiekty są w złym stanie technicznym, 

uniemożliwiającym ich potencjalne użytkowanie w projektowanym charakterze. 

 

g) Infrastruktura sportowa 
 

Gmina Strzelce Wielkie dysponuje stadionem sportowym, nie posiadającym jednak 

jakiegokolwiek zaplecza socjalnego dla zawodników, bądź innych użytkowników tego obiektu. 

Planowana budowa zaplecza pozwoli w pełniejszym stopniu wykorzystać potencjał stadionu. 

Obiekt jest wykorzystywany przez szkołę podstawową w Strzelcach Wielkich.. Stadion 

sportowy znajdujący się w posiadaniu Gminy Strzelce Wielkie wykorzystywany jest również 

przez kluby sportowe. W 2008 r. została reaktywowana działalność GLKS Strzelce Wielkie. 

W bieżącym roku gmina pozyskała od Skarbu Państwa działkę z przeznaczeniem na 

boisko sportowe we wsi Skąpa. Boisko będzie wymagało urządzenia – modernizacji.     

 

h) Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia 
 

Od 2004 roku istnieje Ludowy Zespół Sportowy „Rolnik” w Skąpej. W 2008 r. została 

reaktywowana działalność Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Strzelce Wielkie oraz 

powstał trzeci w gminie Ludowy Zespół Sportowy „Strzelec” w Strzelcach Wielkich. 

Wszystkie te trzy kluby zrzeszają ogółem 98 zawodników. 

Od 2004 roku działa pierwsza w powiecie drużyna harcerska „Strumień” w Dębowcu. 

Ponadto na terenie gminy w roku 2005 powstały dwie nowe drużyny harcerskie w Gimnazjum 

w Strzelcach Wielkich i Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich. 

Na terenie gminy działa także 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. 
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i) Rynek pracy  
 

 

Dane statystyczne z lat 2005-2008 wskazują na systematyczny spadek liczby zarejestrowanych osób 

bezrobotnych.. Łączna liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec roku trzeciego kwartału 2008 

wyniosła 135 osób. Spośród osób bezrobotnych większość stanowią mężczyźni, co jest trwałym zjawiskiem 

obserwowanym od lat.        

 

Tabela 16. Liczba bezrobotnych na terenie Gminy Strzelce Wielkie 

Rok Liczba bezrobotnych 

2005 327 

2006 312 

2007 184 

III kw. 2008 135 

Źródło: PUP Pajęczno 

 

Odsetek osób zarejestrowanych jako bezrobotni w porównaniu do liczby osób w wieku 

produkcyjnym wyniósł w roku 2007 – 6,2%. Odsetek ten w powiecie pajęczańskim wynosi 

6,9%. Wynika z tego, że poziom bezrobocia na terenie Gminy Strzelce Wielkie jest minimalnie 

niższy niż na terenie całego powiatu, do którego należy gmina. 

 

Identyfikacja problemów 

Identyfikacja problemów w sferze społecznej  

 

 Malejący odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym 

 Ujemny przyrost naturalny 

 Ujemne saldo migracji 

 Wysoki odsetek ludności o wykształceniu podstawowym 

 Wysokie nakłady na pomoc społeczną 

 Słabo wykształcona infrastruktura społeczna – edukacyjna, zdrowotna, turystyczna 

 Mała ilość organizacji pozarządowych 
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4.4. Sfera ekonomiczna 

 

a) gospodarka 
 

Analiza strukturalna formy działalności podmiotów gospodarczych działających w gminie w roku 2007 

prowadzi do interesujących wniosków. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2007 na 

terenie gminy Strzelce Wielkie spośród 172 podmitotów w sektorze prywatnym działało 141 osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 6 spółek handlowych, 4 spółdzielnie (jednak dwie są  

w stanie likwidacji) oraz 15 stowarzyszeń i organizacji społecznych. 

  Podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON wg sekcji PKD było 

ogółem 183, z czego 11 w sektorze publicznym oraz 172 w sektorze prywatnym. Dane na ten temat zostały 

zaprezentowane w następującej tabeli. 

 

 
Tabela 17. 

Podmioty gospodarcze 

    ogółem 183 

  Sektor publiczny 

    podmioty gospodarki narodowej ogółem 11 

    państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem 9 

  Sektor prywatny 

    podmioty gospodarki narodowej ogółem 172 

    osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 141 

    spółki handlowe 6 

    spółdzielnie 4 

    stowarzyszenia i organizacje społeczne 10 
 Źródło: GUS (dane za rok 2007) 

 

Działalność gospodarcza w gminie Strzelce Wielkie prowadzona jest przez stosunkowo niewielką liczbę 

podmiotów. Ilość zarejestrowanych podmiotów w perspektywie trzyletniej przedstawia następująca tabela. 

Można zauważyć wyraźny spadek liczby podmotów gospodarczych w ostatnich 3 latach. Jeszcze w roku 

2005 podmiotów było 218, czyli o 35 więcej. 
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Tabela 18. Liczba podmiotów gospodarczych w Gminie Strzelce Wielkie 

Podmioty 

gospodarcze 
rok 2005 rok 2006 rok 2007 

Ogółem 218 209 183 

Sektor prywatny 207 198 172 

Sektor publiczny 11 11 11 

Źródło: GUS (dane za rok 2007) 

 

Analiza przedmiotowa charakteru działalności podmiotów gospodarczych gminy Strzelce 

Wielkie w roku 2007, przeprowadzona wg sekcji PKD wskazuje, iż najliczniej reprezentowaną 

grupę stanowią podmioty działające w obszarze handlu oraz usług naprawczych (76 jednostek). 

Kolejne grupy podmiotów, uszeregowane wg liczebności, to firmy działające w obszarze 

przetwórstwa przemysłowego (32 jednostki), w obszarze usługowym (13 jednostek), podmioty 

sektora administracji publicznej (11 jednostek), oraz w obszarze budownictwa (10 jednostek). 

 

Tabela 19. 

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze regon wg sekcji 

PKD 

    ogółem 183 

Sekcja A: Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 6 

Sekcja D: Przetwórstwo przemysłowe 32 

Sekcja F: Budownictwo 10 

Sekcja G: Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 76 

Sekcja H: Hotele i restauracje 5 

Sekcja I: Transport, gospodarka magazynowa i łączność 9 

Sekcja J: Pośrednictwo finansowe 3 

Sekcja K: Obsługa nieruchomości 5 

Sekcja L:  Administracja publiczna i obrona  narodowa; 

obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne 

ubezpieczenie zdrowotne 

11 

Sekcja M: Edukacja 7 

Sekcja N: Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 6 

Sekcja O: Działalność usługowa, komunalna, społeczna i 

indywidualna 
13 

Źródło: GUS (dane za rok 2007) 
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Największa liczba osób pracujących w gminie Strzelce Wielkie zatrudniona jest w sektorze 

usług (60% osób zatrudnionych ogółem). Sektor rolniczy daje zatrudnienie dla 31% osób              

w wieku produkcyjnym, co wskazuje na istotną rolę sektora rolnego w kształtowaniu sytuacji 

gospodarczej gminy. Istniejące w gminie 4 ubojnie - masarnie, przetwórnia owoców                        

i warzyw, spółdzielnie dają zatrudnienie stałej liczbie osób. Znikomy odsetek osób 

zatrudnionych w przemyśle wskazuje na stosunkowo niewielką rolę gospodarczą tego sektora 

w omawianej jednostce.  

 

Wykres 4. Struktura zatrudnienia w gminie Strzelce Wielkie, wg sektorów gospodarki 

31%

9%

60%

sektor rolniczy

sektor przemysłow y

sektor usługow y

 

 

b) rolnictwo      

Gospodarka gminy Strzelce Wielkie opiera się w dużej mierze na dobrze rozwiniętym rolnictwie.    

Powierzchnia rolna w gminie Strzelce Wielkie zajmuje obszar 6 400 ha, co stanowi ponad 82% całego 

obszaru gminy. Wszkazuje to pośrednio na rolniczy charakter gminy. Zdecydowaną większość uzytków 

rolnych stanowią grunty orne 5 055 ha (informacje o stanie gleb wskazane zostały wcześniej). Analiza 

powierzchni sadowniczej wskazuje na niewielkie znaczenie tego rodzaju wytwórczości rolno-spożywczej 

dla mieszakńców gminy (zaledwie 21 ha -  0,32% ogółu użytków rolnych dostępnych w gminie).  

 

Tabela 20.  

Grupa 

użytkowników 

gruntów 

Ogólna 

powierzchnia 

gruntów 

Użytki rolne Lasy i 

grunty 

leśne 

Pozostałe 

grunty i 

nieużytki razem 
grunty 

orne 
sady łąki pastwiska 

 

Ogółem 

powierzchnia 

(w hektarach) 

 

7.766 
6.400 

(82%) 
5.055 21 994 330 

741 

(9,5%) 

625 

(8%) 

Źródło: GUS (dane za rok 2005) 
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Największy obszar powierzchniowy, spośród spotykanych na terenie gminy upraw roślinnych  

zajmuje produkcja zbóż. Obserwuje się tendencję spadkową areału upraw ziemniaków. 

Produkcja zwierzęca w gminie obejmuje głównie trzodę chlewną, bydło, a także liczne fermy 

hodowli drobiu. Rolniczą obsługę ludności prowadzą: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 

„Skąpa” i Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” Strzelce Wielkie. Na terenie 

gminy funkcjonują wyspecjalizowane przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem płodów 

rolnych. 

 

c) główni pracodawcy 

Do największych firm działających na terenie gminy należą: 

1. P.H.U.P. AGROS-WROŃSCY Sp. z o. o. w Strzelcach Wielkich  - powstała w 1991 roku i 

jest autoryzowanym dealerem największych krajowych i zagranicznych producentów maszyn 

rolniczych. Sprawuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, prowadzi sprzedaż części 

zamiennych oraz wykonuje badania opryskiwaczy. Zapewnia rolnikom kompleksową obsługę 

w zakresie składania wniosków o dotację z funduszy Unii Europejskiej.  

2. Wroński Leszek  - skup i ubój  zwierząt  rzeźnych, sprzedaż  mięsa 

    Dębowiec  Mały 102  , 98-337  Strzelce  Wielkie    

3. Foltyński Władysław  - skup i ubój  zwierząt  rzeźnych , sprzedaż  mięsa 

    Zamoście - Kolonia 18n ,  98-337 Strzelce  Wielkie 

4. Dariusz  Simiński Tartak  - zakład przerobu drewna 

    98-337  Strzelce  Wielkie , ul. Kolejowa1 

5. Kowalska  Małgorzata  PPHU "PIOMAR BIS” - przetwórstwo  owoców  i warzyw  

    Marzęcice  45 , 98-337  Strzelce  Wielkie 

6. Janusz   Kapelańczyk  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Usługowo-Handlowe   - produkcja   

i sprzedaż  wyrobów  metalowych z blachy  i drutu , wytwarzanie energii  elektrycznej 

     Zamoście  74 , 98-337  Strzelce  Wielkie 

7. "Zuw-Masz" Zakład Usługowo-Wytwórczy  

     - producent burt do samochodów i przyczep oraz do rozrzutników obornika 

8. Rzeźnia Ubój Zwierząt PPHU A. Dygudaj 

9. Koch  Edward  - Ślusarstwo Usługowe – grzejniki i kotły co, wytwarzanie energii 

elektrycznej,  98-337 Strzelce  Wielkie , ul.  17 stycznia   21 
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c) turystyka 

Gmina Strzelce Wielkie dysponuje interesującymi obiektami zabytkowymi. Szczególnie godne 

zainteresowania są następujące obiekty: 

 zespół podworski, spichlerz i młyn w Strzelcach Wielkich, 

 pozostałości zespołów dworskich w Skąpej i Marzęcicach, 

 licznie występujące stanowiska archeologiczne.  

Gminę Strzelce Wielkie charakteryzują dobre warunki rozwoju turystyki ekologicznej. Warte 

zwiedzenia tereny obejmują użytek ekologiczny „Wolskie Bagno” w Leśnictwie Kruplin oraz 

ochronne lasy pierwszej grupy w rejonie Marzęcic. Gmina Strzelce Wielkie stanowią 

atrakcyjny teren do uprawiania sportów wędkarskich, dzięki stawom rybnym położonym                

w Strzelcach Wielkich. 

  

Identyfikacja problemów – sfera ekonomiczna 

 Niska aktywność gospodarcza 

 Malejąca ilość podmiotów gospodarczych 

 Małe zainteresowanie ze strony inwestorów zagranicznych 

 Dominujący sektor rolniczy oraz okołorolniczy, mogący skutkować poważnymi wahanimi 

koniunktury, w przypadku niesprzyjających warunków gospodarowania 

 Niski stopień innowacyjności funkcjonujących przedsiębiorstw 
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4.5 Analiza SWOT 

 

Analiza potrzeb obszarów rozwojowych oraz zagrożeń dla realizacji planu rozwoju lokalnego 

opiera się na wykorzystaniu techniki analizy SWOT. Analiza SWOT jest jedną z 

najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych, służących do porządkowania 

informacji. Technika ta jest stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego 

jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej.  

  

Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanej informacji o danej sprawie 

na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych):  

 

 S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę 

analizowanego obszaru,  

 

 W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę 

analizowanego obszaru,  

 

 O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obszaru szansę 

korzystnej zmiany,  

 

 T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obszaru 

niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.  

 

Informacja, która nie może być poprawnie zakwalifikowana do żadnej z wymienionych grup, 

jest w dalszej analizie pomijana jako nieistotna strategicznie. Informacja strategiczna, 

posegregowana według opisanych kryteriów na cztery grupy, jest następnie zapisywana w 

czterodzielnej macierzy strategicznej, w której lewa połowa zawiera dwie kategorie czynników 

pozytywnych a prawa - dwie kategorie czynników negatywnych. 
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Tabela 21. Analiza SWOT dla Gminy Strzelce Wielkie – mocne i słabe strony 

mocne strony słabe strony 

 

 Bliska odległość od dużych miast: 

Częstochowa i Łódź 

 Położenie na trasie wojewódzkiej nr 483 

relacji Łask-Częstochowa 

 Duża liczba osób w wieku produkcyjnym 

 Zróżnicowane dziedzictwo kulturowe 

 Rozwinięta sieć wodociągowa 

 Rozwinięty system transportu publicznego 

z większymi ośrodkami 

 Stosunkowe dobrze rozwinięte i 

nowoczesne rolnictwo 

 Malejąca liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych 

 Brak uciążliwego przemysłu 

 

 

 Brak pełnej infrastruktury technicznej i 

społecznej lub zły stan istniejącej 

 Mała ilość zabytków 

 Bardzo słabo rozwinięta baza turystyczna 

 Niezadawalający stan techniczny dróg - 

zwłaszcza powiatowych i gminnych 

 Niezadowalający stan techniczny  

obiektów dziedzictwa kulturowego 

 Ujemny przyrost naturalny 

 Ujemne saldo migracji 

 Niska lesistość gminy 

 Mała ilość organizacji pozarządowych 

 Brak w gminie większych zakładów pracy 

 Wysokie kwoty przeznaczane na pomoc 

społeczną 

 

Źródłó: Opracowanie własne 
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Tabela 22. Analiza SWOT dla Gminy Strzelce Wielkie – szanse i zagrożenia 

szanse zagrożenia 

 

 Pozyskanie środków z funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej 

 Współpraca międzygminna i zagraniczna 

 Rozwój oraz promocja turystyki na terenie 

gminy   

 Pozyskiwanie inwestorów krajowych i 

zagranicznych 

 Zwiększenie aktywności mieszkańców 

miasta, a zwłaszcza  ludzi młodych 

 Wzrost liczby podmiotów gospodarczych 

 Rozwój przedsiębiorstw sektora rolno-

spożywczego 

 Zwiększenie liczby organizacji, instytucji i 

stowarzyszeń 

 Poprawa jakości życia mieszkańców za 

sprawą poprawy stanu infrastruktury 

technicznej i społecznej 

 Promocja całego kraju za sprawą EURO 

2012 w Polsce i Ukrainie 

 Rozwój bazy sportowej 

 

 

 Emigracja mieszkańców gminy, 

szczególnie młodych 

 Brak środków finansowych 

umożliwiających realizację inwestycji w 

zakresie infrastruktury technicznej oraz 

społecznej 

 Mała ilość inwestorów zewnętrznych 

 Starzenie się społeczeństwa 

 Słabo rozwinięty sektor usług  

 Zła polityka makroekonomiczna 

 Wzrost ilości osób korzystających z 

pomocy społecznej 

 Postępująca degradacja środowiska 

 Wzrost konkurencyjności innych gmin 

 Likwidacja regionalnych połączeń 

komunikacyjnych (PKS) 

 Niska wydajność rolnictwa 

 

 

Źródłó: Opracowanie własne 
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5. Cele ogólne i szczegółowe 
 
Wskutek przeprowadzonej analizy problemowej wyznaczono cele strategiczne, wskazujące 

ogólne kierunki rozwoju gminy Strzelce Wielkie. Przytoczona kolejność celów nie jest 

wynikiem przeprowadzonej hierarchizacji, każdy z nich traktować należy na równi z innymi, 

bez wartościowania ważności. Dokładne określenie celów pozwoli na odpowiednią 

koordynację działań przez osoby i instytucje, które będą miały wpływ na realizację strategii, 

wytyczającej długofalowe kierunki zrównoważonego rozwoju Gminy. Działania objęte 

strategią pozwalają na kompleksowe ujęcie zrównoważonego rozwoju gminy w dziedzinie 

infrastruktury technicznej  i społecznej, gospodarki, turystyki, rolnictwa oraz środowiska 

przyrodniczego. 

 

Cele strategiczne Gminy Strzelce Wielkie, których realizacja mieć będzie miejsce w latach 

2008-2013 są następujące: 

 

Cel I.   Poprawa jakości życia mieszkańców za sprawą rozwoju infrastruktury 

technicznej 

 

Cel II.   Poprawa jakości świadczenia usług społecznych za sprawą budowy  

i modernizacji bazy edukacyjnej i sportowej 

 

Cel III.  Wzrost estetyki oraz jakości przestrzeni publicznej 

 

Cel IV.  Poprawa jakości obsługi mieszkańców 

 

Uszczegółowieniem celów strategicznych są odpowiadające im cele operacyjne. Cele 

operacyjne powinny być: precyzyjne, mierzalne, osiągalne, realistyczne  

i określone w czasie. 
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Cel strategiczny I. Poprawa jakości życia mieszkańców za sprawą rozwoju infrastruktury 

technicznej 

 

Stan infrastruktury komunikacyjnej i ochrony środowiska w Gminie Strzelce Wielkie wymaga 

poprawy, a istniejące elementy wymagają rozbudowy i polepszenia ich funkcjonalności. Stan 

infrastruktury stanowi jeden z podstawowych elementów wpływających na odczuwany przez 

ludność komfort życia w Gminie.  

Bardzo ważne jest to, że pełne wyposażenie gminy w infrastrukturę techniczną to 

obecnie nie tylko jeden z podstawowych wymogów cywilizacyjnych, ale także kluczowy 

warunek prowadzenia działalności gospodarczej. Stopień wyposażenia w podstawową 

infrastrukturę techniczną, tj. wodociągi, kanalizację czy drogi gminne jest jednym ze 

znaczących czynników przyciągających inwestorów zewnętrznych.    

Ewentualne inwestycje na terenie gminy przez zewnętrzne podmioty gospodarcze nie 

będą możliwe do przeprowadzenia bez stworzenia dla nich odpowiednich warunków, przede 

wszystkim w sferze infrastruktury technicznej i ochrony środowiska. Należy podkreślić 

również, że obecnie inwestycje w dziedzinie infrastruktury technicznej oznaczają poprawę 

stanu środowiska naturalnego, a więc życie w bardziej przyjaznym i zdrowym otoczeniu. 

Dbałość  o środowisko jest jednym z najważniejszych elementów rozwoju nowoczesnej 

gospodarki. Gmina Strzelce Wielkie będzie realizować kosztowne inwestycje w tym zakresie, 

oczywiście w miarę dostępnych środków.  

Istotnym elementem oraz jednym z podstawowych warunków dalszego rozwoju gminy 

jest istnienie efektywnego i dobrze utrzymanego systemu komunikacyjnego. Gmina Strzelce 

Wielkie planuje m.in. budowę dróg gminnych, która usprawni gminny system komunikacyjny 

oraz zwiększy bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

 

Cel operacyjny nr 1: Rozwój infrastruktury komunikacyjnej 

 

Działania: 

 modernizacja i poprawa stanu technicznego dróg gminnych 

 budowa infrastruktury towarzyszącej 

 

Wskaźniki: 

 długość wybudowanych dróg w ciągu roku – km 
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 długość zmodernizowanych dróg w ciągu roku – km 

 liczba nowych lub zmodernizowanych elementów infrastruktury towarzyszącej - szt 

 

Cel operacyjny nr 2: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska 

Działania: 

 budowa sieci kanalizacyjnej 

 budowa oczyszczalni ścieków 

 

Wskaźniki: 

 długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej – km  

 liczba gospodarstw podłączonych do sieci kanalizacyjnej w ciągu roku – sztuk 

 ilość wybudowanych oczyszczalni ścieków 

 ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych w ciągu roku – m³ 

 

Cel strategiczny II. Poprawa jakości świadczenia usług społecznych za sprawą budowy  

i modernizacji bazy edukacyjnej 

 

Poziom życia mieszkańców zależny jest między innymi od jakości świadczonych usług o 

charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym.  Na ternie gminy planuje się szereg działań 

mających poprawić stan infrastruktury społecznej, co ma wpłynąć na zaspokojenie potrzeb 

edukacyjnych oraz zwiększyć aktywność społeczności lokalnej i możliwości atrakcyjnego 

wykorzystania czasu wolnego.   

Lepszy stan infrastruktury społecznej przyczyni się m.in. do wzrostu aktywności 

mieszkańców gminy, polepszenia warunków kształcenia oraz poprawy stanu sprawności i 

wydajności fizycznej dzieci i młodzieży. 

Poprawa jakości bazy oświatowej oraz umożliwienie wykorzystania szkolnych 

obiektów sportowych przez mieszkańców, przyczyni się do lepszego zagospodarowania 

pozalekcyjnego czasu dzieci i młodzieży, i zachęci osoby dorosłe do czynnych form spędzania 

wolnego czasu. 

 

Cel operacyjny nr 3: Rozwój infrastruktury edukacyjnej 

Działania:  

 remont placówek szkolnych i przedszkolnych 
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 wyposażenie placówek szkolnych i przedszkolnych 

 zagospodarowanie terenów wokół placówek 

 

Wskaźniki: 

 liczba wyremontowanych obiektów edukacyjnych – szt 

 liczba osób korzystających z obiektów edukacyjnych – osoby 

 liczba powstałych obiektów wokół placówek szkolnych -szt 

 

Cel operacyjny nr 4: Rozwój infrastruktury sportowej 

Działania: 

 budowa zaplecza socjalnego przy obiektach sportowych 

 

Wskaźniki: 

 liczba osób korzystających z zmodernizowanej infrastruktury sportowej – osoby 

 liczba uczniów korzystających z wybudowanego budynku sportowego – osoby 

 liczba wydarzeń sportowych, które zorganizowano w gminie – szt 

 liczba wybudowanych obiektów zaplecza socjalnego - szt 

 

Cel strategiczny III. Wzrost estetyki oraz jakości przestrzeni publicznej 

 

W ramach strategii ważnym elementem będzie podniesienie rangi przestrzeni publicznej 

istotnej dla atrakcyjności turystycznej gminy.  

 

Cel operacyjny nr 5: Poprawa użyteczności i wprowadzenie właściwej funkcji przestrzeni 

publicznej 

 

Działania:  

 Zagospodarowanie parków  

 Zagospodarowanie zabudowy podworskiej 

 

Wskaźniki: 

 ilość zmodernizowanych obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe – szt. 

 ilość wybudowanych obiektów rekreacyjnych i turystycznych – sztuk 
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 powierzchnia zagospodarowanej przestrzeni publicznej - m² 

 powierzchnia terenów rewaloryzowanych na cele turystyczne i społeczne - m² 

 wzrost liczby turystów odwiedzających gminę – osoby  

 liczba zorganizowanych wydarzeń o charakterze społecznym, kulturalnym i 

rekreacyjnym  - sztuk  

 

Cel strategiczny IV.   Poprawa jakości obsługi mieszkańców 

 

W ramach strategii ważnym elementem będzie usprawnienie funkcjonowania Urzędu Gminy 

poprzez jego informatyzację, co ma przełożyć się na jakość obsługi klientów, jakimi są 

mieszkańcy gminy. 

 

Cel operacyjny nr 6: Usprawnienie funkcjonowania gminy za sprawą informatyzacji Urzędu 

Gminy 

 

Działania: 

 zakup sprzętu komputerowego 

 zakup oprogramowania komputerowego i użytkowego 

 stworzenie systemu e-usług publicznych 

Wskaźniki: 

 skrócenie czasu obsługi petenta – minuty  

 liczba realizowanych usług publicznych – sztuk   

 liczba osób korzystających z usług on-line – osoby  

 
 
6. Zadania zmierzające do realizacji celów 
 

Zadania wskazane w tabeli zostały uszeregowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego. Rozwinięcie niniejszego zakresu zadań, w formie tabelarycznej, 

odnoszącej się do realizacji konkretnych zadań i projektów w latach 2008-2013, przedstawione 

zostały na kolejnych stronach dokumentu. 
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Kategoria zadań Rodzaj planowanego zadania 

Rozwój systemu 

komunikacji  

i infrastruktury 

1. Budowa oczyszczalni ścieków w Strzelcach Wielkich 

2. Budowa dróg i chodników na osiedlu domków jednorodzinnych  w 

Strzelcach Wielkich 

3. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości  Strzelce Wielkie 

4.  Budowa drogi gminnej Strzelce Wielkie – Marzęcice 

5. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zamoście i Zamoście-

Kolonia 

6. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wistka i Marzęcice 

7. Budowa drogi gminnej Zamoście – Janów 

8. Budowa drogi Strzelce Wielkie – Sul-mierzyce 

9. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pomiary, Wiewiec, 

Wola Wiewiecka 

10. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Górki, Skąpa, 

Antonina 

11. Przebudowa – modernizacja drogi w miejscowości Antonina 

12. Przebudowa – modernizacja drogi Strzelce Wielkie – Andrzejów – 

Marzęcice 

13. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dębowiec Mały, 

Dębowiec Wielki, Wola Jankowska   

Poprawa stanu 

środowiska 

kulturowego 

1. Rewaloryzacja zabudowy podworskiej i odtworzenie parku 

dworskiego na cele Gminnego Ośrodka Kultury  

Poprawa 

warunków życia  

i jakości życia 

mieszkańców 

1. Budowa zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym 

2. Termomodernizacja budynków szkolnych z terenu gminy 

3. Nadpisiański Park Turystyki, Rekreacji i Edukacji Ekologicznej 

w Strzelcach Wielkich 

4. Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego  Woli 

Wiewieckiej 

5. Zagospodarowanie terenu i tworzenie pracowni w szkołach w 

Strzelcach Wielkich 

6.Informatyzacja Urzędu Gminy i budowa systemu e-usług publ. 
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7. Realizacja zadań inwestycyjnych na obszarze Gminy Strzelce Wielkie 
 

Poniższy katalog zadań obejmuje najistotniejsze zadania inwestycyjne, mające kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju 

 

L.p. Nazwa planowanego działania  
Zgodność z 

MPZP 
Okres realizacji 

Oczekiwane 

rezultaty 

Instytucje                      

i podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Przewidywane 

nakłady do 

poniesienia 

(zł) 

1. 
Budowa oczyszczalni ścieków w 

Strzelcach Wielkich 
tak 2009-2010 

przepustowość: 

313 m³/d, 

RLM = 2 580 

Gmina Strzelce 

Wielkie 
4 275 130 

2. 

Budowa dróg i chodników na osiedlu 

domków jednorodzinnych w Strzelcach 

Wielkich 

tak 2007-2013 
długość:    

1 500 mb 

Gmina Strzelce 

Wielkie 
1 500 000 

3. 
Budowa sieci kanalizacyjnej w 

miejscowości Strzelce Wielkie 
tak 2010 

długość:  

11 000 mb 

Gmina Strzelce 

Wielkie 
6 500 000 

4. 

 

Budowa drogi gminnej Strzelce 

Wielkie – Marzęcice 

 

tak 2010 
długość:   

3 000 mb 

Gmina Strzelce 

Wielkie 
700 000 
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L.p. Nazwa planowanego działania  
Zgodność z 

MPZP 
Okres realizacji 

Oczekiwane 

rezultaty 

Instytucje                      

i podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Przewidywane 

nakłady do 

poniesienia 

(zł) 

5. 

 

Termomodernizacja budynków 

szkolnych z terenu gminy 

 

tak 2009-2010 
Poprawa jakości 

bazy edukacyjnej 

Gmina Strzelce 

Wielkie 
12 000 000  

6. 

Rewaloryzacja zabudowy podworskiej 

i odtworzenie parku dworskiego na cele 

Gminnego Ośrodka Kultury 

tak 2010-2011 

Ilość osób 

korzystających z 

usług 

kulturalnych 

Gmina Strzelce 

Wielkie 
3 000 000 

7. 

 

Budowa zaplecza socjalnego przy 

stadionie sportowym 

 

tak 2011 
Poprawa jakości 

bazy sportowej 

Gmina Strzelce 

Wielkie 
80 000 

8. 

 

Budowa sieci kanalizacyjnej 

w miejscowości Wistka i Marzęcice 

  

tak 2011 
długość: 

10 000 mb 

Gmina Strzelce 

Wielkie 
6 000 000 

9. 

 

Budowa drogi gminnej Zamoście – 

Janów 

 

tak 2011 
długość: 

2 000 mb 

Gmina Strzelce 

Wielkie 
700 000 

 

 

 

 



 
 

47 

 

 

 

 

L.p. Nazwa planowanego działania  
Zgodność z 

MPZP 
Okres realizacji 

Oczekiwane 

rezultaty 

Instytucje                      

i podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Przewidywane 

nakłady do 

poniesienia 

(zł) 

10. 
Budowa drogi Strzelce Wielkie – 

Sulmierzyce 
tak 2012 

długość: 

3 000 mb 

Gmina Strzelce 

Wielkie 
700 000 

11. 

Budowa sieci kanalizacyjnej 

w miejscowości Pomiary, Wiewiec, 

Wola Wiewiecka 

tak 2012 
długość: 

10 000 mb 

Gmina Strzelce 

Wielkie 
6 000 000 

12. 

Budowa sieci kanalizacyjnej 

w miejscowości Górki, Skąpa, 

Antonina  

tak 2012 
długość: 

9 000 mb 

Gmina Strzelce 

Wielkie 
5 000 000 

13. 
Przebudowa – modernizacja drogi  

w miejscowości Antonina  
tak 2013 

długość: 

3 000 mb 

Gmina Strzelce 

Wielkie 
700 000 

14. 

Przebudowa – modernizacja drogi 

Strzelce Wielkie – Andrzejów – 

Marzęcice 

tak 2011 
długość:  

3 000 mb 

Gmina Strzelce 

Wielkie 
700 000 
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L.p. Nazwa planowanego działania  
Zgodność z 

MPZP 
Okres realizacji 

Oczekiwane 

rezultaty 

Instytucje                      

i podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Przewidywane 

nakłady do 

poniesienia 

(zł) 

15. 

Budowa sieci kanalizacyjnej 

w miejscowości Dębowiec Mały, 

Dębowiec Wielki, Wola Jankowska 

tak 2013 
długość: 

10 000 mb 

Gmina Strzelce 

Wielkie 
6 000 000 

16. 

Budowa sieci kanalizacyjnej 

w miejscowości Zamoście i kolonia 

Zamoście 

tak 2013 
długość: 

5 000 mb 

Gmina Strzelce 

Wielkie 
3 000 000 

17. 

Nadpisiański Park Turystyki, 

Rekreacji i Edukacji Ekologicznej 

w Strzelcach Wielkich 

tak 2011-2013 
Wzrost liczby 

turystów 

Gmina Strzelce 

Wielkie 
19 700 000 

18. 

Przebudowa i rozbudowa budynku 

przedszkola publicznego w Woli 

Wiewieckiej 

tak 2009-2010 

Poprawa jakości 

usług 

edukacyjnych 

Gmina Strzelce 

Wielkie 
1 478 964 

19. 

Zagospodarowanie terenu i 

utworzenie pracowni w szkołach w 

Strzelcach Wielkich 

tak 2009-2010 

Poprawa jakości 

usług 

edukacyjnych 

Gmina Strzelce 

Wielkie 
1 126 733 

20. 

Informatyzacja Urzędu Gminy i 

budowa systemu elektronicznych 

usług publicznych 

tak 2009-2010 

Zwiększenie 

ilości osób 

korzystających z 

elektronicznych 

usług publ. 

Gmina Strzelce 

Wielkie, Urząd 

Marszałkowski 

w Łodzi 

109 300 



 

 
 

49 

 

 

 

8. Powiązanie zadań realizowanych w ramach Planu Rozwoju 
Lokalnego z innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy, 
powiatu, województwa i kraju. 
 

Proces planowania rozwoju  lokalnego wymaga od osoby lub zespołu planującego skupienia 

się nie tylko na zagadnieniach dotyczących wąskiego obszaru (zarówno terytorialnie jak 

i problemowo), ale również na wszelkich uwarunkowaniach zewnętrznych – w ogólnym 

kontekście rozwoju  regionu i kraju – mających wpływ na podejmowane działania w ramach 

realizowanego programu. Te uwarunkowania to również pewne długo i średniookresowe 

plany i programy formułowane przez Zarząd Województwa (na szczeblu regionalnym), jak 

równiez przez poszczególne ministerstwa i Radę Ministrów (na szczeblu centralnym). 

W Polsce po reformie administracyjnej powstał szereg dokumentów programowych 

ustalających kierunki rozwoju regionalnego. 

Programy te oprócz swej metodologii, czyli wytyczenia pewnych ścieżek 

postępowania na skalę regionalną czy krajową, warunkują również możliwość ubiegania się o 

środki pomocowe (krajowe i zagraniczne) na realizację poszczególnych zadań zgłaszanych 

między innymi przez jednostki samorządu terytorialnego. Nie należy równiez zapominać 

o planowaniu strategicznym na poziomie lokalnym. W nowych warunkach administracyjnych 

większość gmin województwa łódzkiego zaplanowała i zrealizowała sesje strategiczne, na 

podstawie których powstały mniej lub bardziej obszerne dokumenty o charakterze planu 

strategicznego. 

Założenia metodologiczne Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Strzelce Wielkie zgodne 

są z celami strategicznymi dokumentów programowych na poziomie kraju, województwa 

oraz powiatu.  

Założenia niniejszego dokumentu są odpowiedzią jednostki samorządowej  na cele 

zawarte w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO) . 

Cel strategiczny, zawarty w dokumencie w dokumencie wskazuje na konieczność tworzenia 

warunków dla wzrostu przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost 

poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Spośród celów horyzontalnych 

zawartych w NSRO, najwyższą spójność z zadaniami wskazanymi w PRL dla Gminy Strzelce 

Wielkie wykazuja następujące cele: 

 3.  Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej 

podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, 
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 5. Wzrosty konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich 

marginalizacji społecznej, gospodraczej i przestrzennej, 

 6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na 

obszarach wiejskich. 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 wskazuje 

priorytety wsparcia rozwoju regionu dla poziomu województwa. Strategicznym celem RPO 

jest integracja regionu z europejską i globalną przestrzenią społeczno-gospodarczą jako 

środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce oraz 

dążenie do budowy wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsc.  

Cel strategiczny RPO stanowi odzwierciedlenie ram Strategii Województwa 

Łódzkiego na lata 2007-2020. Strategia skupia się na poprawie sytuacji społecznej 

i gospodarczej województwa łódzkiego, które dzięki wdrażanym środkom ma poprawić swoją 

gospodarkę, zapewnić zrównoważony rozwój i wzbogacić życie społeczne, a przez to 

doprowadzić do wykształcenia się centrum wzrostu gospodarczego niwelującego 

dysproporcje rozwojowe w Unii Europejskiej. Punkty zgodności Planu Rozwoju Lokalnego 

gminy Strzelce Wielkie z RPO województwa łódzkiego wskazane zostały w Planie 

finansowym dla niniejszego dokumentu. 

PRL gminy Strzelce Wielkie jest zgodny z podstawowymi założeniami Planu 

Rozwoju Lokalnego Powiatu Pajęczańskiego na lata 2004-2013. Zgodnie z nim wzrost 

poziomu życia ludności powiatu pajęczańskiego możliwy jest poprzez zapewnienie stabilnego 

i dynamicznego rozwoju gospodarczego jednostki. Realizacja zadań wskazanych w Planie 

Rozwoju Lokalnego Gminy Strzelce Wielkie stanowi element wspierający wdrażanie 

podstawowych priorytetów strategicznego dokumentu powiatowego.     

Plan Rozwoju Lokalnego gminy Strzelce Wielkie wskazuje podstawowe sposoby 

realizacji celów strategicznych i operacyjnych zawartych w Strategii Rozwoju Gminy 

Strzelce Wielkie na lata 2007-2013. PRL jako taki stanowi podstawowy dokument 

strategiczny gminy, pozwalający na realizację misji zawartej w Strategii. Zgodnie ze Strategią 

misją Gminy Strzelce Wielkie jest stworzenie warunków mających wpływ na podniesienie 

komfortu życia mieszkańców, poprzez wykorzystanie potencjału intelektualnego, ludzkiego i 

gospodarczego, a także dążenie do maksymalizacji tegoż komfortu. 

Konieczne jest ponadto nawiązanie do zadań przewidzianych do realizacji w ramach 

Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Strzelce Wielkie na lata 2004-2006.  PRL dla Gminy na 

lata 2004-2006 wskazywał następujące obszary problemowe: 
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 system komunikacji i infrastruktury, 

 poprawa stanu środowiska naturalnego, 

 poprawa warunków i jakości życia mieszkańców. 

 

Dokument wyróżniał następujące cele: 

Cele główne Cele operacyjne 

Aktywizowanie rozwoju gospodarczego 

poprzez kształtowanie wewnętrznych więzi 

gospodarczych i instytucjonalnych 

Budowa i modernizacja infrastruktury 

drogowej i funkcjonalnej w gminie 

Gmina z nowoczesną infrastrukturą 

komunalną  

Projektowanie, budowa i modernizacje 

infrastruktury komunalnej 

Gmina nowoczesną jednostką ze względu na 

poziom wykształcenia mieszkańców 

i innowacyjny charakter podmiotów 

Rozwój bazy oświatowej i sportowej oraz 

poziomu wykształcenia 

 

Podsumowując, realizacja zadań i projektów wskazanych w niniejszym dokumencie jest w 

sposób wyraźny powiązana z założeniami dokumentów strategicznych na poziomie lokalnym, 

regionalnym i krajowym.    
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9. Oczekiwane wskaźniki efektów realizacji Planu Rozwoju 
Lokalnego 

 

Wskaźniki realizacji osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego opracowane zostały w oparciu o 

wytyczne oraz metodologię właściwą dla programowania zadan realizowanych w ramach 

funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

 

Wydzielić można trzy poziomy planowania celów: 

1. Produkt (ang. output) - definiowany jako rzeczy materialne lub usługi, które beneficjent 

(wnioskodawca) otrzyma w ramach projektu, dzięki zaangażowaniu środków 

finansowanych. 

2. Rezultat (ang. results) to bezpośrednie (odnoszące się do wnioskodawcy) oraz 

natychmiastowe (mierzone po zakończeniu realizacji projektu lub jego części) efekty 

wynikające z dostarczenia produktu. Rezultaty dostarczają informacji o zmianach, jakie 

nastąpiły w wyniku wdrożenia projektu lub programu. 

3. Oddziaływanie (ang. impact) to konsekwencje wynikające z realizacji projektu, które 

wystąpią jakiś czas po zakończeniu projektu (mogą być obserwowane lub zmierzone). 

Efekty te mogą dotyczyć nie tylko beneficjenta, ale również innych podmiotów, które 

odniosły jakieś korzyści lub poniosły straty w wyniku realizacji projektu.  

 

Wskaźniki realizacji projektów, a zatem i Planu Rozwoju Lokalnego muszą stanowić 

kategorie mierzalne. Wskaźniki definiowane są jako mierniki celów, jakie mają być 

osiągnięte, zaangażowanych zasobów, efektów oraz innych zmiennych (ekonomicznych, 

społecznych, środowiskowych).  

Wskaźniki produktu (ang. output indicators) - dotyczą wyłącznie okresu realizacji 

projektu, z tego też względu mogą być podawane tylko za te lata, w których projekt jest 

realizowany (nie powinny wykraczać poza planowany termin zakończenia realizacji 

projektu). Liczone są w jednostkach materialnych lub monetarnych.  

Wskaźniki rezultatu (ang. results indicators) - zgodnie z definicją odpowiadają 

bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym z programu. Mogą one przybierać 

formę wskaźników materialnych (np. liczba przeszkolonych osób, zmniejszenie liczby 

wypadków drogowych) lub finansowych (zmniejszenie kosztów, wzrost przychodów). 
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Wskaźniki oddziaływania (ang. impact indicators) - są to wskaźniki odnoszące się 

do konsekwencji danego projektu wykraczających poza natychmiastowe efekty dla 

bezpośrednich beneficjentów.   

 

 

Produkty 

 Długość dróg (w km) 

 Długość sieci kanalizacyjnych (w km) 

 Liczba oczyszczalni ścieków (w szt.) 

 Liczba obiektów lokalnej infrastruktury społecznej (w szt.)  

 Ilośc sprzętu komputerowego 

Rezultaty 

 Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne 

w wyniku budowy i modernizacji dróg oraz uzbrojenia terenu (w ha)  

 Stosunek ilości budynków podłączonych do kanalizacji do 

wszystkich budynków (%) 

 Ilość ścieków odprowadzanych i/lub oczyszczonych (w m³) oraz ilość 

przetworzonych odpadów (m³/miesiąc) 

Oddziaływanie 

 Wzrost dochodów budżetu Gminy z udziału podatkach  

od osób prawnych (w tys. PLN) 

 Wielkość migracji (saldo) 

 Liczba osób korzystających z infrastruktury społecznej 

 Liczba osób korzystających z elektronicznych usług publicznych 
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10. Plan finansowy na lata 2008-2013 
 

Plan finansowy dla zadań planowanych do realizacji w Gminie Strzelce Wielkie w latach 

2008-2013 oparty jest na założeniu współfinansowania poniższych przedsięwzięć w ramach 

środków finansowych dostępnych w programach operacyjnych opracowanych dla wdrażania 

funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Kwalifikacja realizacji 

poszczególnych zadań przy wykorzystaniu środków konkretnych programów jest orientacyjna 

i nie stanowi formy zobowiązania. Realizacja większości zadań przewidziana jest przy 

wykorzystaniu wsparcia oferowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ). 

 

Tabela 23. Plan finansowy na lata 2008-2013 

Lata finansowania 

programu rewitalizacji 

Całkowity koszt 

inwestycji 

Środki  

Własne 

Środki  

zewnętrzne 

do roku 2010 28 440 127 4 321 604 24 118 523 

2011-2013 50 830 000 7 632 500 43 197 500 

Razem 79 270 127 11 954 104 67 316 023 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Całkowity koszt inwestycji do roku 2013 na terenie Gminy Strzelce Wielkie wyniesie 

79.270.127zł.  Z tej kwoty ze środków własnych gminy przeznaczone zostanie 11.954.104zł, 

natomiast z środków zewnętrznych (głównie unijnych) 67.316.023zł. 

 Z łącznej sumy inwestycyjnej 28.440.127 zostanie przeznaczonych do roku 2010 

łącznie. Natomiast większa część inwestycji zostanie poniesiona po roku 2010 i wyniesie do 

roku 2013 łacznie 50.830.000. 

 Szczegółowy rozkład inwestycji Planu Rozwoju Lokalnego został zaprezentowany w 

poniższych tabelach. 

 



 

 
 

55 

 

 

 

L.p. 
Nazwa planowanego 

działania 

Źródło 

finansowania  

Priorytet / 

działanie 

Programu  

Okres 

realizacji 

Środki 

zewnętrzne 
Środki własne 

Łączna 

kwota 

inwestycji 

1. 
Budowa oczyszczalni ścieków 

w Strzelcach Wielkich 

Norweski 

Mechanizm 

Finansowy 

EOG 2009-2010 3 578 276 696 854 4 275 130 

2. 

Budowa dróg i chodników na 

osiedlu domków 

jednorodzinnych w Strzelcach 

Wielkich 

RPO WŁ 

2007-2013 

Oś priorytetowa I: 

Infrastruktura 

transportowa 

2007-2013 1 275 000 225 000 1 500 000 

3. 
Budowa sieci kanalizacyjnej w 

miejscowości Strzelce Wielkie 

RPO WŁ  

2007-2013 

Oś priorytetowa II: 

Ochrona 

środowiska 

2010 5 525 000 975 000 6 500 000 

4. 
Budowa drogi gminnej Strzelce 

Wielkie – Marzęcice 

RPO WŁ  

2007-2013 

Oś priorytetowa I: 

Infrastruktura 

transportowa 

2010 595 000 105 000 700 000 
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L.p. 
Nazwa planowanego 

działania 

Źródło 

finansowania 

Priorytet / 

działanie 

Programu 

Okres 

realizacji 

Środki 

zewnętrzne 
Środki własne 

Łączna 

kwota 

inwestycji 

5. 

 

Termomodernizacja 

budynków szkolnych z terenu 

gminy 

 

RPO WŁ 

2007-2013 

Oś priorytetowa V: 

Infrastruktura 

społeczna  

2009-2010 10 200 000 1 800 000 12 000 000  

6. 

Rewaloryzacja zabudowy 

podworskiej i odtworzenie 

parku dworskiego na cele 

Gminnego Ośrodka Kultury 

RPO WŁ 

2007-2013 

Oś priorytetowa V: 

Infrastruktura 

społeczna 

2010-2011 2 550 000 450 000 3 000 000 

7. 

 

Budowa zaplecza socjalnego 

przy stadionie sportowym 

 

PROW         

2007-2013 

Oś 4.  

Działanie: Odnowa 

i rozwój wsi 

2011 60 000 20 000 80 000 

8. 

 

Budowa sieci kanalizacyjnej 

w miejscowości Wistka i 

Marzęcice 

  

RPO WŁ 

2007-2013 

Oś priorytetowa II: 

Ochrona 

środowiska 

2011 5 100 000 900 000 6 000 000 

9. 

 

Budowa drogi gminnej 

Zamoście – Janów 

 

RPO WŁ 

2007-2013 

 

Oś priorytetowa I: 

Infrastruktura 

transportowa 

 

2011 595 000 105 000 700 000 
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L.p. 
Nazwa planowanego 

działania 

Źródło 

finansowania 

Priorytet / 

działanie 

Programu 

Okres 

realizacji 

Środki 

zewnętrzne 
Środki własne 

Łączna 

kwota 

inwestycji 

10. 
Budowa drogi Strzelce Wielkie 

– Sulmierzyce 

RPO WŁ 

2007-2013 

Oś priorytetowa I: 

Infrastruktura 

transportowa 

2012 595 000  105 000 700 000 

11. 

Budowa sieci kanalizacyjnej 

w miejscowości Pomiary, 

Wiewiec, Wola Wiewiecka 

RPO WŁ 

2007-2013 

Oś priorytetowa II: 

Ochrona 

środowiska 

2012 5 100 000 900 000 6 000 000 

12. 

Budowa sieci kanalizacyjnej 

w miejscowości Górki, Skąpa, 

Antonina  

RPO WŁ 

2007-2013 

Oś priorytetowa II: 

Ochrona 

środowiska 

2012 4 250 000 750 000 5 000 000 

13. 

Przebudowa – modernizacja 

drogi w miejscowości 

Antonina  

RPO WŁ 

2007-2013 

Oś priorytetowa I: 

Infrastruktura 

transportowa 

2013 595 000 105 000 700 000 

14. 

Przebudowa – modernizacja 

drogi Strzelce Wielkie – 

Andrzejów – Marzęcice 

RPO WŁ 

2007-2013 

Oś priorytetowa I: 

Infrastruktura 

transportowa 

2011 595 000 105 000 700 000 
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L.p. 
Nazwa planowanego 

działania 

Źródło 

finansowania 

Priorytet / 

działanie 

Programu 

Okres 

realizacji 

Środki 

zewnętrzne 
Środki własne 

Łączna 

kwota 

inwestycji 

15. 

Budowa sieci kanalizacyjnej 

w miejscowości Dębowiec 

Mały, Dębowiec Wielki, Wola 

Jankowska 

RPO WŁ 

2007-2013 

Oś priorytetowa II: 

Ochrona 

środowiska 

2013 5 100 000 900 000 6 000 000 

16. 

Budowa sieci kanalizacyjnej 

w miejscowości Zamoście i 

kolonia Zamoście 

RPO WŁ 

2007-2013 

Oś priorytetowa II: 

Ochrona 

środowiska 

2013 2 550 000 450 000 3 000 000 

17. 

Nadpisiański Park Turystyki, 

Rekreacji i Edukacji 

Ekologicznej w Strzelcach 

Wielkich 

RPO WŁ 

2007-2013 

projekt 

komplementarny 
2011-2013 16 745 000 2 955 000 19 700 000 

18. 

Przebudowa i rozbudowa 

budynku przedszkola 

publicznego w Woli 

Wiewieckiej 

RPO WŁ 

2007-2013 

Oś priorytetowa V: 

Infrastruktura 

społeczna 

2009-2010 1 257 119 221 845 1 478 964 

19. 

Zagospodarowanie terenu i 

utworzenie pracowni w 

szkołach w Strzelcach 

Wielkich 

RPO WŁ 

2007-2013 

Oś priorytetowa V: 

Infrastruktura 

społeczna 

2009-2010 957 723 169 010 1 126 733 

20. 

Informatyzacja Urzędu Gminy 

i budowa systemu 

elektronicznych usług 

publicznych 

RPO WŁ 

2007-2013 

Działanie IV: 

Społeczeństwo 

informacyjne 

2009-2010 92 905 16 395 109 300 
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11. System wdrażania 
 

Odpowiedzialność za wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego spoczywa bezpośrednio na 

Wójcie Gminy Strzelce Wielkie oraz podległych mu pracownikach Urzędu Gminy. 

Osiągnięcie zamierzonych celów możliwe jest dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej 

oraz instytucji społecznych, w szczególności są to: 

 lokalni przedsiębiorcy, 

 organizacje pozarządowe oraz inne instytucje prospołeczne, 

 związki wyznaniowe za pośrednictwem parafii, 

 wszyscy mieszkańcy Gminy Strzelce Wielkie. 

 

Wdrażanie PRL będzie się odbywało poprzez: 

 przygotowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadań ujętych 

w planie, 

 przygotowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej, 

 przeprowadzanie przetargów, 

 realizację zadań zgodnie z określonymi wymogami, 

 przygotowywanie informacji  o realizacji projektów zawartych w Planie, 

 przedkładanie ww. sprawozdań Komisjom Rady Gminy, 

 przyjmowanie do realizacji nowych zadań zgodnych z oczekiwaniami społeczności 

lokalnej.  

 

Osiągnięcie zamierzonych rezultatów możliwe będzie dzięki: 

 skutecznemu wdrożeniemu PRL, 

 wyszukiwaniu nowatorskich rozwiązań w otoczeniu rynkowym, 

 modyfikowaniu długofalowych założeń i planów, 

 pobudzaniu prorozwojowych inicjatyw społecznych, 

 wykorzystywaniu dla gminy szans jakie stwarza wolny rynek, 

 niwelowaniu zagrożeń hamujących rozwój gminy, 

 pozyskiwaniu środków finansowych na realizację Planu ze źródeł budżetowych, 

pozabudżetowych krajowych i zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej, 

 promocji poszczególnych działań realizowanych w ramach Planu. 
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12. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej 
 

12.1. Monitorowanie realizacji Planu 

 

Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Planu posiada Wójt Gminy. 

Dodatkowo w monitorowaniu uczestniczył będzie horyzontalny zespół zadaniowy do spraw 

realizacji Planu. Główną jego rolą będzie monitorowanie przebiegu realizacji zadań 

zawartych w dokumencie oraz ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia 

opóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania i w razie potrzeby 

aktualizowanie Planu w zakresie dostosowania go do zmieniających się uwarunkowań. Punkt 

odniesienia dla wymaganej oceny postępów w realizacji Planu stanowi wartośc bazowa 

wskaźników opisanych w Planie Rozwoju Lokalnego.  

W celu monitorowania wdrażania Planu i oceny jego efektywności w stosunku  

do ustalonych celów, konieczne jest ustalenie zestawu wskaźników. Decyzje w tej sprawie 

powinny być podejmowane jeszcze przed rozpoczęciem wdrażania Planu lub we wczesnej 

fazie jego realizacji tak, aby odpowiednie dane mogły zostać zebrane.  

W większości przypadków można im przypisać poziomy celów, które ogólnie odpowiadają 

celom dokumentu. 

Poza wskazanymi wcześniej możemy wyróżnić następujące poziomy wskaźników 

(będą traktowane jako wskaźniki poboczne): 

 wskaźniki wkładu dotyczą przyznanego budżetu na każdym poziomie pomocy. 

Wskaźniki finansowe są wykorzystywane do monitorowania postępów w ramach 

(rocznych) zobowiązań i wypłat funduszy dostępnych dla danego działania w stosunku do 

jego dopuszczalnych kosztów. 

 Wskaźniki wyników odnoszą się do działalności. Są one mierzalne w jednostkach 

fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, liczba przedsiębiorstw, które 

otrzymały wsparcie finansowe). 

 Wskaźniki rezultatu odnoszą się do bezpośredniego efektu spowodowanego przez 

działanie. Dostarczają one informacji o zmianach np. w zachowaniu, zdolności                             

i efektywności bezpośrednich beneficjentów. Wskaźniki te mogą być wyrażane  

w jednostkach fizycznych (np. skrócenie czasu podróży, liczba uczestników, którzy 

ukończyli szkolenie, liczba wypadków drogowych, etc.) lub finansowych (wzrost 

zasobów sektora prywatnego, obniżenie kosztów transportu). 
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 Wskaźniki wpływu odnoszą się od konsekwencji wpływu wykraczających poza jej 

bezpośrednich beneficjentów. Można zdefiniować dwa typy wpływu: wpływ bezpośredni, 

to te efekty, które występują po upływie pewnego czasu, ale bezpośrednio wiążą się  

z podjętymi działaniami; wpływ globalny to efekty w długim okresie, oddziałujące  

na szerszą populację. Badanie tego wpływu jest złożone, a określenie przejrzystych relacji 

przyczynowo-skutkowych często bardzo trudne. 

 

Wskaźniki skuteczności, efektywności i wykonania 

 

W ogólnym zarysie, aby działanie mogło być przedmiotem szczegółowej oceny, ewaluacja 

musi dotyczyć całego zespołu specyficznych kwestii. Rysunek przedstawia jak te zagadnienia 

sytuują się w ramach danego Planowania. 

 

 

Zestawienie:   Zagadnienia specyficzne dla ewaluacji 

 

- Odpowiedniość (adekwatność): Do jakiego stopnia cele Strategii są odpowiednie do 

zmieniających się potrzeb i priorytetów na poziomie krajowym i ewolucyjnym? 

- Efektywność: W jaki sposób zasoby (wkład) zostały przetworzone na wyniki i rezultaty? 

- Skuteczność: Do jakiego stopnia Strategia przyczynia się do osiągnięcia jego 

szczegółowych i ogólnych celów? 

- Użyteczność: Czy Startegia przyczyniła się do zaspokojenia potrzeb grup docelowych lub 

społecznych? 

- Trwałość: Jakie są szanse, że zmiany (lub wytworzone dobra) będą trwały po zakończeniu 

realizacji Strategii? 

 

Przy użyciu wskaźników zdefiniowanych wyżej możemy zmierzyć takie zagadnienia jak 

skuteczność i efektywność. 

 

 Skuteczność porównuje co zostało zrobione z tym co początkowo zostało zaplanowane, 

tzn. porównuje wyniki, rezultaty i/lub wpływ rzeczywisty z oczekiwanym. 

 Efektywność określa relację pomiędzy wynikami, rezultatami i/lub wpływem a wkładem 

(zwłaszcza środkami finansowymi) wykorzystanym do ich osiągnięcia. 
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Wielkości efektywności i skuteczności mogą więc być wyliczone dla każdego etapu 

Strategii lub działania, tzn. dla wyników, rezultatów i wpływu. Te wielkości pozwalają 

porównać to co zostało osiągnięte z tym, co było zaplanowane (skuteczność) oraz ze 

środkami, które zostały  wykorzystane (efektywność). Te wskaźniki dostarczają użytecznych 

informacji dla zarządzających Strategią oraz dla przeprowadzających ewaluację, pomagając  

w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących Planowania lub jego kolejnej edycji. 

Dane „wejściowe” odnoszą się do wielkości początkowych, w stosunku do których 

mierzone następnie są wskaźniki wpływu. Powinny one być ustalane w odniesieniu do celów 

dokumentu i mogą zawierać, między innymi, początkową liczbę miejsc pracy w przemyśle  

w regionie lub aktualną liczbę prywatnych inwestycji w danym sektorze lub przemyśle.  

W praktyce, często spotyka się spore braki w dostępności danych dotyczących niektórych 

istotnych obszarów, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). 

Dane wejściowe są niezbędne jeśli wskaźniki dokumetu mają mieć jakiekolwiek 

znaczenie. Dla przykładu, jeśli celem danego działania jest wzrost liczby MSP w regionie, 

najbardziej odpowiednią daną wyjściową będzie liczba MSP w tym regionie w momencie 

rozpoczęcia Planu. Gdy dysponujemy tą informacją, będzie możliwe obliczenie, bardzo 

precyzyjne, że np. 20% przedsiębiorstw działających w danym regionie kwalifikującym się do 

pomocy skorzystało ze wsparcia w ramach funduszy strukturalnych. 

W miarę realizacji Planu istnieje możliwość pogłębienia i uzupełnienia tych 

informacji. Ustalanie danych wejściowych powinno być przeprowadzane w taki sposób,  

by odpowiednio odzwierciedlić cele zawarte w danym Planie. W niektórych przypadkach 

może być użyteczne zebranie specyficznych danych dotyczących beneficjentów Planu, np. 

MSP. Bardziej szczegółowe wskaźniki, dotyczące przemysłu, wielkości lub płci mogą 

dostarczyć pełniejszego opisu beneficjentów i pozwolić na porównanie ich z efektami 

wcześniejszych działań lub z działaniami podejmowanymi w innych regionach. 

Głównym źródłem dla większości danych wejściowych są oficjalne statystyki. Czasem 

jednak te źródła mogą powodować pewne problemy, takie jak: 

 niedostępność danych na odpowiednim poziomie geograficznym; 

 opóźnienia w publikowaniu danych (dla przykładu, Eurostat, dane dotyczące PKB na 

osobę są publikowane dwu/trzyletnim opóźnieniem); 

 braki w oficjalnych statystykach w odniesieniu do potrzeb Planu (dla przykładu,  

w oficjalnych statystykach może nie znajdować się rozróżnienie na pracowników 

zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze pracy); 
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 brak danych dostatecznie szczegółowo rozbitych na poszczególne sektory. 

Obowiązkiem instytucji odpowiedzialnej za zadanie monitorowania, czyli władz 

zarządzających, jest określenie, na podstawie istniejących priorytetów i zdolności, struktury 

systemu monitorowania i takiego poziomu szczegółowości, który zapewni przeprowadzanie 

monitorowania zgodnego z potrzebami różnych grup użytkowników. 

Należy zapewnić regularne monitorowanie postępów rzeczowych i finansowych 

podejmowanych działań i, o ile to możliwe, również rezultatów. Pomimo że środki 

administracyjne i zarządcze stanowią ważny czynnik, również rezultaty powinny być 

monitorowane, przynajmniej dla najbardziej istotnych dla Planu działań. 

Ocena szczegółowego wpływu (w kategoriach celów szczegółowych) może się 

rozpocząć dopiero, gdy system monitorowania dostarczy odpowiednich informacji na temat 

postępów w realizacji oraz odpowiadających im rezultatów (efekty natychmiastowe oraz 

pośrednie wobec zatrudnienia, bezpośrednie zatrudnienie uczestników po zakończeniu 

szkolenia). Działanie systemu monitorowania powinno wyrażać to stopniowe podejście, 

biorąc pod uwagę zarówno specyficzne okoliczności i potrzeby, jak również poziom zasobów 

dostępnych do podjęcia tych działań. 

12.2. Ocena efektywności wdrażania oraz aktualizacja Planu  

 

Zaleca się skwantyfikowanie celów i związanych z nimi wskaźników odpowiadających 

Planom, priorytetom i działaniom. W przeciwnym razie niemożliwe będzie określenie do 

jakiego stopnia osiągane są początkowe cele. Dane pozwalające na skwantyfikowanie celów 

Planu zazwyczaj są dostępne. Nieuchronnie, jak we wszystkich zadaniach związanych z 

przewidywaniem, będzie w tej sytuacji wymagany, oprócz przetwarzania danych, element 

oceny. Kwantyfikacja powinna opierać się na danych wyjściowych i odnosić się do wartości 

miernika (benchmarku) uzyskanych z wcześniejszego monitorowania i ewaluacji, na przykład 

koszt utworzenia lub utrzymania jednego miejsca pracy w danym sektorze. 

Zadanie ewaluacji każdego Planu może być podzielone na trzy etapy: ewaluację ex-

ante,  w połowie okresu i ex post. Na każdym z tych etapów ewaluacja musi odnieść się do 

specyficznych zagadnień związanych z wykonywaniem Planu. Wskaźniki stanowią więc 

główne źródło informacji, na których opiera się ewaluacja, ale jednocześnie same są 

przedmiotem specyficznej oceny na różnych etapach. 
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Ewaluacja ex-ante powinna odnosić się do następujących elementów: 

 Powiązania i spójności pomiędzy celami ogólnymi, celami szczegółowymi i 

działaniami, które powinny być zawarte w uzupełniającym dokumencie Planowym; 

 Istnienia i odpowiedniości wskaźników wyników, rezultatów i wpływu na każdym 

poziomie pomocy; 

 Wiarygodności poziomu kwantyfikacji celów. 

 Przeprowadzający ewaluację powinni odgrywać aktywną rolę w podnoszeniu jakości 

systemu wskaźników. 

 

Ewaluacja w połowie okresu powinna badać stopień osiągniętej skuteczności na podstawie 

wskaźników zebranych w toku monitorowania oraz ocenić jakość i odpowiedniość tych 

wskaźników. 

 

Ewaluacja ex post pozwala, na podstawie końcowych danych uzyskanych poprzez 

monitorowanie, na porównanie celów oczekiwanych z celami rzeczywiście osiągniętymi 

(włącznie z wpływem). 

Biorąc pod uwagę, że prawdopodobnie nie jest możliwe uzgodnienie jednej definicji 

„ewaluacji”, która cieszyłaby się powszechną aprobatą, identyfikuje się pewne kluczowe 

elementy, które powinny charakteryzować ewaluację: 

 ewaluacja powinna być analityczna – powinna opierać się na uznawanych 

technikach badawczych; 

 ewaluacja powinna być systematyczna – wymaga dokładnego zaplanowania 

i spójnego wykorzystywania wybranych technik; 

 ewaluacja powinna być rzetelna – ustalenia ewaluacji powinny być podobne 

w przypadku przeprowadzania jej przez różnych ewaluatorów mających dostęp 

do tych samych danych i wykorzystujących te same metody analizy danych; 

 ewaluacja powinna być skoncentrowana na problemach – ewaluacja powinna 

odnosić się do istotnych problemów dotyczących Planu, mianowicie jego trafności, 

efektywności i skuteczności; 

 ewaluacja powinna być przydatna dla użytkowników – oznacza to po prostu, 

że ewaluacja powinna być zaprojektowana i wdrażana w taki sposób, który zapewni 

dostarczenie użytecznych informacji dla osób podejmujących decyzje, w zależności 

od okoliczności politycznych, ograniczeń projektu oraz dostępnych zasobów. 
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Głównym celem przeprowadzania ewaluacji Planów jest oczywiście ich ulepszenie. 

Ewaluację można także przeprowadzić z zamiarem określenia efektów Planu dla 

społeczeństwa lub wsparcia osób podejmujących decyzję w wyrobieniu sobie opinii na temat 

wartości Planu. Rozróżnia się trzy podstawowe przyczyny ewaluacji: 

 usprawnienie zarządzania; 

 dla celów odpowiedzialności; 

 wsparcie alokacji zasobów finansowych. 

Ewaluacja ex-post i w połowie okresu często podejmowana jest dla celów 

zarządzania, np. w celu ocenienia i usprawnienia wdrażania Planu. Z zasady osoby 

zaangażowane w zarządzanie Planem powinny wiedzieć jakie są jego silne i słabe strony, jak 

może on być usprawniony, jakie aspekty Planu funkcjonują prawidłowo, a jakie nie i jaki jest 

stosunek klientów, pracowników i innych osób do realizowanego Planu. Może to 

doprowadzić osoby odpowiedzialne za zarządzanie Planem i podejmowanie decyzji 

do powtórnego przemyślenia problemów, które leżą u podłoża Planu. 

Odpowiedzialność jest kolejnym ważnym powodem przeprowadzania ewaluacji, 

zwłaszcza w kontekście UE, gdzie staje się ona coraz częściej obowiązkiem wynikającym 

z przepisów prawa. Przeprowadzeniem ewaluacji zainteresowani są zarówno zwolennicy, jak 

i przeciwnicy Planu, a także przeciętni obywatele. Ewaluacja przeprowadzana dla celów 

odpowiedzialności koncentruje się najczęściej na oddziaływaniu Planu (stopniu w jakim 

przyczynia się on do osiągnięcia zakładanych efektów) oraz na relacji jego efektów 

do kosztów (value for money) i ma na celu poprawę przejrzystości. 

Ewaluacja może być wreszcie wykorzystywana w celu poprawy alokacji zasobów 

finansowych w ramach danej organizacji. W kontekście UE, powód ten jest ściśle związany 

z zagadnieniem odpowiedzialności.  
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Ocena (ewaluacja) ex-ante, w połowie okresu Planowania oraz ex-post Planów a cykl 

zarządzania Planami 
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PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3 

 

 

     Wdrażanie Planu 

 

     Ocena (ewaluacja) ex-ante (EA), w połowie okresu Planowania (MT) oraz ex-post (EP) 

 

Główne cele ewaluacji charakteryzuje się w sposób następujący:  

 Cel poznawczy - głównym celem oceny (ewaluacji) w takim podejściu jest 

zwiększenie wiedzy zamawiającego oraz zainteresowanych partnerów na temat zasad 

działania Planu lub projektu, poznanie wewnętrznych i zewnętrznych mechanizmów 

działających w Planach, uzyskanie informacji dotyczącej efektów Planu, jego 

sukcesów i niepowodzeń itp. Wiedza uzyskana w trakcie oceny (ewaluacji) 

poznawczej ma pomóc w wypracowywaniu polityki i Planów w danej dziedzinie. 

Ocena (ewaluacja), której głównym celem jest cel poznawczy jest także 

wykorzystywana w badaniach naukowych prowadzonych w dziedzinie, której dotyczy 

Plan będący przedmiotem oceny (ewaluacji);  

 Cel instrumentalny - głównym celem oceny (ewaluacji) w podejściu instrumentalnym 

jest wykorzystanie jej wyników i rezultatów do podejmowania decyzji związanych z 

realizowanymi Planami. Cel instrumentalny wyraża się w dwojakiego rodzaju 

podejściu do oceny (ewaluacji). Przeprowadzenie oceny (ewaluacji) 

Pracę zespołu ewaluacyjnego można podzielić na cztery etapy: 

 Strukturyzacja - etap ten nie zawsze występuje przy realizacji zadania 

ewaluacyjnego. Jeśli cele oceny (ewaluacji) są zdefiniowane w precyzyjny  

i jednoznaczny sposób, członkowie zespołu ewaluacyjnego mogą od razu 
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przystąpić do drugiego etapu realizacji oceny - obserwacji. Jeśli jednak zakres 

zadań jest niejasny lub pewne kwestie związane z ocenianym Planem 

wymagają sprecyzowania, w początkowej fazie realizacji zadania 

ewaluacyjnego, konieczne jest między innymi określenie (ewaluacja ex-ante) 

lub przywrócenie logicznej struktury ocenianego Planu.  

 Obserwacja - na etapie tym dokonuje się określenia zakresu przedmiotowego  

i podmiotowego badań (np. z jakimi osobami należy przeprowadzić wywiad i 

na jaki temat) i na tej podstawie przystępuje do zbierania danych i faktów 

związanych z ocenianym Planem.  

 Analiza - po zebraniu odpowiednich danych zespół ewaluacyjny wykorzystuje 

odpowiednie techniki w celu interpretacji danych, ich porównania oraz 

szacowania efektów Planu. 

 Ocenianie (ang. judgement) - w ostatnim etapie ewaluacji dokonuje się oceny 

efektów Planu w stosunku do określonych kryteriów (pytań ewaluacyjnych) 

oraz formułuje się syntetyczne wnioski i rekomendacje. Na tym etapie procesu 

ewaluacyjnego eksperci winni stwierdzić faktyczną jakość ocenianego Planu. 

W fazie oceniania określa się przykładowo, czy stworzoną w ramach 

ocenianego Planu liczbę miejsc pracy należy uznać za sukces Planu czy też 

biorąc pod uwagę różne czynniki, mogła być ona znacznie wyższa 

 

Aktualizacja Planu jest ważnym wymogiem aktywnej jej realizacji, umożliwia bowiem 

stwierdzenie, czy Plan realizowany jest prawidłowo, a jego założenia nadal są aktualne. 

Uaktualnianie Planu powinno polegać na : 

 analizowaniu raportów o sytuacji gospodarczej i społecznej gminy w sposób 

cykliczny, 

 stałej kontroli i ocenie stanu środowiska przyrodniczego gminy i jej sąsiedztwa, 

 sporządzaniu ekspertyz dla władz gminy dotyczących perspektyw rozwoju gminy, 

 bieżącej kontroli stopnia realizacji Planu i informacji o efektach podejmowanych 

działań, 

 utworzeniu i aktualizacji danych gminnego banku danych o firmach, ofercie 

turystycznej, rekreacyjnej, ofertach pracy, osobach bezrobotnych, formach pomocy, 

możliwościach edukacji, źródłach finansowania rozwoju i promocji gminy, 

 stworzeniu systemu wczesnego ostrzegania o nieprawidłowościach w rozwoju gminy 
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Oceny skuteczności realizacji Planu dokonywać winien raz do roku zespół ekspertów 

powołany przez Gminę Strzelce Wielkie.  

Zapisy Planu mogą być modyfikowane w trybie właściwym dla jej uchwalenia. 

 

12.3. Komunikacja społeczna 

 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Strzelce Wielkie nie jest dokumentem o charakterze 

zamkniętym, ale stanowi punkt wyjścia dla inicjatyw samorządowych oraz obywatelskich 

(instytucje pozarządowe) w zakresie realizowania różnego rodzaju działań, prowadzących do 

rozwoju gminy. 

W związku z tym Plan zostanie przedstawiony opinii publicznej do wiadomości 

i bieżącej konsultacji. W pierwszej kolejności Plan zostanie przedstawiony Radzie Gminy, 

jako przedstawicielowi lokalnej społeczności w celu oceny jego zgodności z prowadzoną 

polityką rozwojową gminy. Będzie pierwsza poważna konsultacja Planu z przedstawicielami 

społeczności gminy Strzelce Wielkie pełniącymi obecnie rolę lokalnych liderów. 

Po uchwaleniu Planu zostanie on upubliczniony, co oznacza, że władze gminy dołożą 

wszelkich starań, aby możliwie najszersze grono mieszkańców miało możliwość zapoznania 

się z zapisami tego Planu.  

Treść niniejszego dokumentu zostanie opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu 

Gminy wraz z dodatkowymi elementami interaktywnej dyskusji nad jego zapisami.  

Oprócz stron internetowych informacja o planie upowszechniana będzie poprzez 

odpowiednie działania przedstawicieli Gminy – Wójta czy radnych gminy, którzy przy okazji 

spotkań z różnymi środowiskami będa informować o samym Planie, a także w późniejszym 

okresie o postępach w jego realizacji. Taki sposób działania może w pozytywny sposób 

wpłynąć na zintegrowanie społeczności lokalnej. 
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13. Podsumowanie  
 

Plan Rozwoju Lokalnego stanowi podstawowy dokument strategiczny jednostki samorządu 

terytorialnego i jako taki jest niezbędnym narzędziem wpływania na zmianę stanu 

teraźniejszego. Wdrożenie przewidzianych w nim zadań oraz projektów pozwoli w znaczący 

sposób podnieść jakość życia mieszkańców Gminy. Realizacja założeń Planu stanowi zadanie 

skomplikowane i wymagające rzetelnej i świadomej współpracy jednostek oraz instytucji, 

w dążeniu do wzrostu komfortu życia w Gminie Strzelce Wielkie. Plan wskazuje możliwe 

źródła wsparcia niezbędnych przedsięwzięć, szczególną rolę przykładając środkom 

dostępnym w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Niewielki budżet jednostki 

oraz duże potrzeby inwestycyjne wpływają na konieczność poszukiwania zewnętrznych 

źródeł finansowania projektów budowlanych, infrastrukturalnych oraz wpływających na 

zwiększenie dostępności infrastruktury społecznej. Nie wykorzystanie możliwości jakie 

stwarza polityka strukturalna Wspólnoty stanowiłoby poważne zaniechanie oraz 

zwiększyłoby dystans dzielący Gminę Strzelce Wielkie od szybciej rozwijających się 

jednostek samorządu terytorialnego. Wspólne działanie na rzecz poprawy sytuacji, w oparciu 

o wytyczne niniejszego Planu umożliwi redukcję dystansu i wyraźnie poprawi sytuację 

gospodarczo-społeczną Gminy.  

 

 

 

 

 

 

 

 


