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Wstęp 
 

Rok 2020 wszyscy zapamiętamy jako czas wyzwao w każdej sferze życia podporządkowany pandemii Covid-

19. To także rok przekładania i odwoływania wydarzeo kulturalnych, imprez organizowanych w formule online, 

reżimów sanitarnych w życiu społecznym i nieustannych wyzwao w dziedzinie edukacji, czy opieki społecznej. 

Dynamiczny rozwój gospodarczy, ambitne plany samorządów i przedsiębiorców musiały zostad zweryfikowane, 

a nierzadko poważnie ograniczone. Jaki był 2020 rok dla Gminy Kroczyce? 

W drugiej połowie roku zakooczono budowę III i IV etapu budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 

Kroczyce, w ramach którego powstało 1,7 km kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgotka oraz 9,7 km w 

Kroczycach. Trwała budowa kanalizacji w etapie II, którego zakooczenie planowane jest na połowę roku 2021 

(5,1 km kanalizacji sanitarnej, 0,8695 km wodociągu). W lipcu 2020 roku zakooczono przebudowę drogi w 

miejscowości Siemięrzyce na odcinku 588 mb, a w październiku przebudowę dachu i remont świetlicy wiejskiej 

w Dzibicach. Utworzono i doposażono Gminny Żłobek „Bajeczkowo” w Kroczycach, którego siedziba mieści się 

na parterze budynku byłej szkoły podstawowej. W grudniu zakooczono budowę oświetlenia ulicznego w ulicy 

Sienkiewicza, gdzie zabudowano 23 latarnie oświetleniowe typu LED. W sferze wirtualnej udało się pozyskad i 

zrealizowad grant przyznany przez Agencję Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci Komisji Europejskiej na 

budowę i utrzymanie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu WiFi4EU (6 wewnętrznych i 6 

zewnętrznych punktów dostępu do Internetu). W dziedzinie edukacji zakooczono realizację 2 projektów 

nakierowanych na poprawę jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Kroczycach i Pradłach, łącznie 

obejmując wsparciem 228 osób. Ponadto udało się doposażyd „zdalną szkołę” na łączną kwotę 114 tys. zł w 40 

laptopów dla potrzebujących uczniów.  

Wszystkie wymienione zadania otrzymały wsparcie z zewnętrznych źródeł finansowania (szczegóły w 

raporcie), a ponadto przez cały rok, pomimo utrudnieo związanych z okresową pracą zdalną, Urząd Gminy oraz 

jednostki organizacyjne przygotowały szereg aplikacji do programów rządowych oraz unijnych na zadanie 

planowane do realizacji w latach kolejnych, są to zadania m.in. związane z poprawą jakości dróg na terenie 

naszej gminy oraz odnawialnymi źródłami energii. Rozpoczęto także prace nad najważniejszym dokumentem 

strategicznym dla naszej gminy jaką jest Strategia Rozwoju Gminy Kroczyce na lata 2021-2030. 

W skali Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego Gmina Kroczyce utrzymuje swoją pozycję jednego 

z liderów w pozyskiwaniu środków UE z instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, głównie za sprawą 

inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową, uzyskując wynik 3 086,70 zł na 1 mieszkaoca (przy średniej dla 

subregionu 1 011,04 zł na 1 mieszkaoca). 

 

Niniejszy raport ukazuje stan naszej gminy w oparciu o działania z roku 2020, wiele z nich jest elementem 

strategii długoterminowej. Jesteśmy otwarci na Paostwa sugestie i uwagi, tak aby wspólnie kreowad przyszłe 

działania. 
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2 Informacje ogólne 

2.1 Charakterystyka Gminy Kroczyce 

Gmina Kroczyce leży w północnej części powiatu zawierciaoskiego w województwie śląskim. Terytorium 

gminy położone jest na północny wschód od Zawiercia przy trasie łączącej Śląsk z Kielcami. Gmina Kroczyce 

sąsiaduje: 

- od północy – z gminą Niegowa należącą do powiatu myszkowskiego, 

- od strony zachodniej – z gminą Włodowice, 

- od południa – z gminami Zawiercie, Ogrodzieniec, Pilica i Żarnowiec, 

- od wschodu – z gminami Irządze i Szczekociny. 

Powierzchnia gminy, w skład której wchodzi 20 sołectw (19 miejscowości), wynosi 110 km
2
. W skład 

Gminy Kroczyce wchodzą miejscowości: Biała Błotna, Browarek, Dobrogoszczyce, Dzibice, Gołuchowice, Huta 

Szklana, Kostkowice, Kroczyce, Lgota Murowana, Lgotka, Piaseczno, Podlesice, Pradła, Przyłubsko, Siamoszyce, 

Siedliszowice, Siemięrzyce, Szypowice, Trzciniec. 

Gmina Kroczyce jest bardzo korzystnie położona na tle sieci powiązao drogowych regionu. Przez jej 

teren przebiega droga krajowa DK 78 relacji: Kielce - Szczekociny - Kroczyce -Zawiercie - Siewierz - Tarnowskie 

Góry - Rybnik - Chałupki (granica paostwa) o długości 13,465 km, która zapewnia sprawną komunikację i jest 

podstawą dla ruchu tranzytowego. Ponadto przez teren gminy przebiegają także 2 drogi wojewódzkie: DW 792 

relacji Żarki - Kroczyce - w zachodniej części gminy o długości 4,662 km i DW 794 relacji Pilica - Pradła - 

Koniecpol - we wschodniej części gminy o długości 9,930 km. Przez północną częśd gminy przebiega także 

Centralna Magistrala Kolejowa (CMK) relacji Katowice - Zawiercie - Włoszczowa - Warszawa. 

Pod względem fizyko-geograficznym gmina położona jest w większości na Wyżynie Krakowsko-

Częstochowskiej, reprezentowanej przez Wyżynę Częstochowską - jeden z czterech jurajskich mezoregionów 

geograficznych. Wyżyna Częstochowska obejmuje około 85% powierzchni gminy od granic zachodnich do linii 

Siedliszowice - Pradła - Biała Błotna na wschodzie. Natomiast skrajna wschodnia częśd gminy z kompleksem 

Lasów Pradelskich położona jest na Progu Lelowskim wchodzącym w skład Wyżyny Przedborskiej - jednego 

z makroregionów Wyżyny Małopolskiej. 

Położenie gminy decyduje o bardzo dużym udziale obszarów chronionych na jej terenie. Obszary 

prawnie chronione zajmują 10 409 ha, co stanowi 94,4% ogólnej powierzchni gminy. Na Park Krajobrazowy 

Orlich Gniazd przypada 2 545 ha, otulinę 7 819 ha a rezerwat przyrody nieożywionej „Góra Zborów” 45 ha. 

Gmina należy do gmin atrakcyjnych pod względem turystyczno-krajobrazowym. Na terenie tym licznie 

występują ostaoce skalne oraz jaskinie. Wyznaczone są również malownicze szlaki i trasy turystyczne 

(np. długośd ścieżek rowerowych wynosi 19,1 km). Walory rekreacyjne wzbogacają zbiorniki wodne oraz stawy 

rybne. Wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 32,7%.
1
 

                                                           
1
 Powierzchnia lasów ogółem 3594ha. Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020 
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Zdjęcie 1 Zbiorniki wodne Kostkowice – Dzibice w otoczeniu lasów 

 

Źródło: UG Kroczyce 

Zgodnie ze Studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kroczyce 

użytki rolne zajmują 6 327 ha, co stanowi 57,49%powierzchni gminy. Grunty leśne oraz zakrzewione 

i zadrzewione stanowią niespełna 34% powierzchni gminy, zaś grunty zabudowane i zurbanizowane to 783 ha, 

tj. 7,11% powierzchni gminy. Pod wodami znajduje się 59ha, a nieużytki i tereny różne to 1,23% powierzchni 

gminy
2
.  

Gmina Kroczyce należy do jednostek zorientowanych na turystykę z uwagi na warunki krajobrazowe i 

położenie. Obserwujemy coroczny wzrost liczby turystów, głównie w zakresie turystyki weekendowej, ale także 

dłuższych pobytów wakacyjnych. Szacuje się, że rocznie tereny gminy odwiedza nawet 70 tys. turystów. W 

Gminie Kroczyce przypada ponad połowa miejsc noclegowych powiatu zawierciaoskiego
3
, w tym ¼ miejsc 

noclegowych całorocznych. Wg danych GUS za rok 2020 na terenie Gminy znajdziemy 1 726 miejsc 

noclegowych ogółem, w tym m.in. w obiektach kategorii *** 200 miejsc noclegowych, w pensjonatach 48 

miejsc, w innych obiektach hotelowych 131. Na terenie gminy funkcjonują 2 hotele w standardzie ***, co 

stanowi ½ zasobu tego rodzaju obiektów w skali całego powiatu zawierciaoskiego i aż 65% miejsc noclegowych 

w tym standardzie.  

Magnesem przyciągającym turystów jest przede wszystkim Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych 

"Orlich Gniazd", rezerwat przyrody nieożywionej Góra Zborów, skałki kroczyckie, trasy wspinaczkowe oraz 

liczne ostaoce skalne, a także zbiorniki wodne. Także imprezy organizowane na terenie gminy corocznie 

przyciągają ogromną liczbę gości, nie tylko mieszkaoców powiatu, ale również turystów zatrzymujących się na 

                                                           
2
 Powierzchnia gminy ogółem 11005ha 

3
 Dane GUS za rok 2020 liczba miejsc noclegowych w powiecie ogółem 2 616, liczba miejsc noclegowych w Gminy Kroczyce 1726 
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jego terenie. Rok 2020 z uwagi na szerzącą się pandemię Covid 19 był ubogi w tego typu imprezy, ale każda z 

nich cieszyła się dużą popularnością. Częśd imprez zorganizowano w formule online.  

Zdjęcie 2 Kroczycka Orkiestra Dęta na koncercie „Kulturalne odmrożenie” latem 2020 roku 

 

Źródło: DK Kroczyce 

 

Aktywizacja mieszkaoców silnie przejawia się w działalności kulturalnej inspirowanej i prowadzonej 

przez Dom Kultury w Kroczycach. Wizytówką kulturalną gminy jest folklorystyczny Zespół Pieśni i Taoca Ziemia 

Kroczycka, a także koła gospodyo wiejskich, sekcje śpiewacze i Chór Cecyliaoski, jak również Kroczycka 

Orkiestra Dęta, osiągające coraz większe sukcesy w regionie i poza nim. 

W 2020 roku na terenie Gminy Kroczyce funkcjonowały 4 placówki wychowania przedszkolnego, w 

tym dwa przedszkola niepubliczne, oraz cztery szkoły podstawowe w: Pradłach, Dzibicach, Siamoszycach oraz 

Kroczycach. Szkoła Podstawowa w Siamoszycach prowadzona była w roku 2020 przez Fundację „Elementarz”. 

Ponadto na terenie gminy działają świetlice wiejskie i Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach z Filią w 

Pradłach. W zakresie opieki zdrowotnej na terenie gminy funkcjonują 3 przychodnie, w tym jeden Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Skalmed” w Kroczycach. Na jedną przychodnię przypada ponad 2 000 

osób.  

Gminę zamieszkuje niespełna 6,2 tys. ludności. Gęstośd zaludnienia kształtuje się na poziomie 57 osób 

na 1 km
2
. Na 100 mężczyzn przypada 98 kobiet. Saldo przyrostu naturalnego jest ujemne, zaś saldo migracji 

dodatnie (wskaźnik 21, dla porównania w powiecie zawierciaoskim wskaźnik wynosi –82, źródło Urząd 

Statystyczny w Katowicach, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020). W perspektywie ostatnich lat 

liczba mieszkaoców gminy wykazuje trend wzrostowy, co obrazuje poniższa tabela. 
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Tabela 1 Liczba mieszkaoców gminy w latach 2014-2020 

Liczba mieszkaoców Gminy Kroczyce w latach 2014-2020 

Rok Zameldowani na pobyt 

stały 

Zameldowani na pobyt 

czasowy 
Razem 

2014 
5 618 51 5669 

2015 
5 738 62 5800 

2016 
5874 70 5944 

2017 
6038 93 6131 

2018 
6211 132 6343 

2019 
6249 119 6386 

2020 
6188 95 6283 

Źródło: ewidencja ludności, UG Kroczyce 

Największą miejscowością gminy pod kątem liczby mieszkaoców są Kroczyce, następnie Pradła i Dzibice. 

Liczbę mieszkaoców w podziale na miejscowości wg stanu na dzieo 31.12.2020r. prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 2 Liczba mieszkaoców gminy w podziale na miejscowości 

Liczba mieszkaoców gminy Kroczyce z podziałem na miejscowości (stan na 31.12.2020r.) 

Miejscowośd 
Liczba osób zameldowanych 

na pobyt stały 

Liczba osób 

zameldowanych na 

pobyt tymczasowy 

Razem 

BIAŁA BŁOTNA 147 3 150 

BROWAREK 38 3 41 

DOBROGOSZCZYCE 161 4 165 

DZIBICE 520 4 524 

GOŁUCHOWICE 321 0 321 

HUTA SZKLANA 72 0 72 

KOSTKOWICE 332 11 343 

KROCZYCE 1872 40 1912 

LGOTA MUROWANA 405 11 416 

LGOTKA 96 0 96 

PIASECZNO 85 2 87 

PODLESICE 298 3 301 

PRADŁA 665 6 671 

PRZYŁUBSKO 192 1 193 

SIAMOSZYCE 197 0 197 

SIEDLISZOWICE 327 6 333 

SIEMIĘRZYCE 191 1 192 

SZYPOWICE 259 0 259 

TRZCINIEC 10 0 10 

Źródło: ewidencja ludności, UG Kroczyce 
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Liczba mężczyzn w wieku do 17 roku życia oraz w przedziale od 18 do 60 roku życia przewyższa liczbę 

kobiet. Z kolei w przedziale wiekowym powyżej 60 roku przeważają kobiety, szczegółowo liczbę mieszkaoców 

w podziale na płed i wiek prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 3 Mieszkaocy gminy wg płci i wieku. 

Liczba mieszkaoców gminy Kroczyce z podziałem na płed i wiek (stan na 31.12.2020r.) 

Wiek 
Kobiety Mężczyźni 

Razem 
STAŁY CZASOWY SUMA STAŁY CZASOWY SUMA 

0-17 525 6 531 565 8 573 1104 

18-60 1734 19 1753 1892 23 1915 3668 

>60 815 22 837 657 17 674 1511 

Źródło: ewidencja ludności, UG Kroczyce 

W roku 2020 w USC w Kroczycach sporządzono następujące akty: 

- urodzenia - 5 

- małżeostwa - 26 

- zgonów - 51 

Liczba wydanych dowodów osobistych – 260. 

Stopa bezrobocia w powiecie zawierciaoskim w roku 2020 wzrosła od poziomu 6,2 w styczniu do 

poziomu 6,9 w grudniu (śląskie -6,2). Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywad w sytuacji pandemicznej. 

Dla porównania - stopa bezrobocia w powiecie zawierciaoskim na koniec roku 2019 wyniosła 5,2 (w 

województwie śląskim - 3,6). 

Liczba osób bezrobotnych ogółem z gminy Kroczyce w ciągu roku 2020 także wzrosła ze 134 

zarejestrowanych miesiącu styczniu do 147 na koniec grudnia 2020. Według statystyk PUP w Zawierciu liczba 

osób bezrobotnych w grudniu z prawem do zasiłku to 33 osoby; zarejestrowano 21 osób, w tym 18 poprzednio 

pracujących; wyłączono 19 osób z ewidencji bezrobotnych, w tym 11 osoby z powodu podjęcia pracy
4
. Wśród 

osób bezrobotnych największą grupę stanowią osoby długotrwale bezrobotne (70 osób – grudzieo 2020r.). Na 

koniec roku na terenie gminy pozostawało ogółem 9 wolnych miejsc pracy, w tym 6 niewykorzystanych dłużej 

niż 30 dni. 

 

                                                           
4 Źródło: PUP Zawiercie http://zawiercie.praca.gov.pl/Kroczyce  

http://zawiercie.praca.gov.pl/kroczyce
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2.2 Jednostki organizacyjne gminy i inne jednostki publiczne działające na terenie 

Gminy Kroczyce  

2.2.1 Urząd Gminy Kroczyce 

Urząd jest jednostką budżetową Gminy i stanowi aparat pomocniczy Wójta Gminy. Siedzibą urzędu jest 

budynek Urzędu Gminy Kroczyce przy ul. Batalionów Chłopskich 29 w Kroczycach. W skład Urzędu wchodzi 

Urząd Stanu Cywilnego w Kroczycach. Urząd jest czynny w dniach roboczych w godzinach od 7:30 do 15:30 od 

poniedziałku do piątku.  

Zdjęcie 3 Urząd Gminy Kroczyce 

 

Źródło: UG Kroczyce 

Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na 

Gminie zadao. W szczególności do zadao Urzędu należy: 

- przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowieo i innych 

aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy, 

- wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnieo - czynności faktycznych wchodzących w zakres zadao 

Gminy, 

- zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg, wniosków 

i petycji, 

- przygotowanie uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy, oraz innych aktów organów Gminy, 

- realizacja innych obowiązków i uprawnieo wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy, 

- zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeo jej komisji, 

- prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu, 

- wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa, 

- realizacja obowiązków i uprawnieo służących Urzędowi jako pracodawcy - zgodnie z obowiązującymi w tym 
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zakresie przepisami prawa pracy. 

Tabela 4 Struktura Urzędu Gminy Kroczyce 

Oznaczenie referatu/stanowiska Referat/Stanowisko 

I Referat finansowy 

II Referat spraw obywatelskich i organizacyjnych 

III Referat gospodarki komunalnej, przestrzennej, ochrony środowiska 

IV Urząd Stanu Cywilnego 

V Referat ds. Zamówieo Publicznych, Integracji Europejskiej, Informatyki i Promocji 

VI Referat Oświaty 

VII Samodzielne Stanowisko Audytora Wewnętrznego 

VIII Radca prawny 

IX Pełnomocnik ds. informacji niejawnych 

Źródło: Regulamin organizacyjny UG Kroczyce, stan na dzieo 31.12.2020r. 

W 2020 roku funkcjonowanie urzędu wyznaczał reżim sanitarny i zalecenia służb w związku z 

pandemią COVID 19. W trosce o zdrowie interesantów oraz pracowników w okresie od 16 marca 2020r. do 24 

maja 2020r. budynek urzędu był zamknięty dla interesantów. Zalecony był kontakt z interesantami za pomocą 

telefonu, poczty elektronicznej, e-formularzy dostępnych na stronie https://gwkroczyce.peup.pl oraz 

Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), kasa nie funkcjonowała. W sprawach pilnych, 

które wymagały bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem i niezwłocznego załatwienia sprawy każdorazowo 

ustalano tok postępowania w uprzedniej rozmowie telefonicznej. Szczegółowo zasady funkcjonowania urzędu 

określało Zarządzenie Wójta Gminy Kroczyce nr 29/2020 z dnia 13 marca 2020r. Ponadto pracownicy pracowali 

zdalnie w systemie rotacyjnym. W okresie od 25 maja 2020r. urząd ponownie zaczął przyjmowanie 

interesantów z zachowaniem reżimów sanitarnych. Pracownicy urzędu wrócili do pracy stacjonarnej, praca 

zdalna była jednak możliwa w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ustalono punkt 

obsługi interesanta w kancelarii na parterze obiektu. W punkcie obsługi interesanta mogła znajdowad się 1 

osoba na 1 stanowisko obsługi, pozostałe osoby winny oczekiwad na zewnątrz urzędu. W razie potrzeby urząd 

udostępniał maseczki, rękawiczki ochronne, a przed urzędem udostępniono stanowisko do dezynfekcji rąk. W 

czasie drugiej fali COVID-19 jesienią 2020 pracownicy wrócili do pracy zdalnej w systemie rotacyjnym. Pozostałe 

zasady funkcjonowania urzędu pozostały bez zmian. 

Zarządzeniem nr 3/2020 z dnia 13.03.2020r. Wójt Gminy Kroczyce zobligował także szefów jednostek 

organizacyjnych do organizowania pracy w podległych sobie jednostkach z wykorzystaniem zaleceo służb 

sanitarnych oraz możliwości nakreślonych ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a w szczególności możliwości pracy zdalnej. Zalecono pracę przy 

zamkniętych drzwiach bez kontaktu osobistego z interesantami, za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, e-

formularzy dostępnych na stronach e-urzędu jednostek oraz Elektronicznej Platformy Usług Administracji 

Publicznej (ePUAP).  

https://gwkroczyce.peup.pl/
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2.2.2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach został utworzony na mocy Uchwały Nr 53/XII/90 

Gminnej Rady Narodowej w Kroczycach z dnia 30 kwietnia 1990 r. Działa na podstawie Statutu nadanego 

Uchwałą Rady Gminy Kroczyce Nr 198/XXX/2009 z dnia 30 września 2009r., zmienionej uchwałą nr 

179/XXIV/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 2 lutego 2021r. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy 

Kroczyce, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy 

Kroczyce. Siedziba Ośrodka w 2020 roku mieściła się w budynku Urzędu Gminy Kroczyce przy ul. Batalionów 

Chłopskich 29. Z dniem 1 lutego 2021 roku siedzibę Ośrodka przeniesiono do nowej lokalizacji w budynku byłej 

szkoły podstawowej przy ul. Kościuszki 29 w Kroczycach. Ośrodek zajmuje lewe skrzydło na parterze budynku. 

Zdjęcie 4 Nowa siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach 

 

Źródło: UG Kroczyce 

Z uwagi na fakt, że w 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach mieścił się w budynku 

Urzędu Gminy Kroczyce, wszelkie procedury przeciwdziałania i zapobiegania COVID 19 były analogiczne do 

opisanych dla funkcjonowania Urzędu Gminy Kroczyce. 

2.2.3 SP ZOZ SKALMED 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SKALMED” w Kroczycach został utworzony Uchwałą 

Rady Gminy Kroczyce nr 151/XIX/2001 z dnia 25 kwietnia 2001 r. Działa od 01.02.2002r na podstawie statutu 

uchwalonego przez Radę Gminy w Kroczycach z dnia 29.06.2001r. Celem Zakładu jest udzielanie świadczeo 

zdrowotnych ludności zamieszkującej na terenie Gminy Kroczyce oraz innych pacjentów deklarujących wolę 

korzystania ze świadczeo Zakładu. 
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Zdjęcie 5 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej SKALMED 

 

Źródło: UG Kroczyce 

Do zadao SP ZOZ „SKALMED” w Kroczycach należy w szczególności: 

- udzielanie świadczeo podstawowej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, a w tym 

świadczeo profilaktycznych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych z zakresu medycyny ogólnej i rodzinnej, 

- udzielanie świadczeo leczniczych ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie poradni określonych 

w umowach z NFZ, 

- udzielanie świadczeo diagnostycznych, 

- udzielanie pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach lub wypadkach. 

W SP ZOZ „SKALMED” działają następujące komórki organizacyjne: 

- poradnia ogólna POZ, poradnia D i D1, 

- gabinet diagnostyczno – zabiegowy w zakresie świadczeo: dermatologia, ortopedia, chirurgia ogólna, 

rehabilitacja medyczna, okulistyka, otolaryngologia, kardiologia, położnictwo i ginekologia,  

- poradnia stomatologiczna w zakresie świadczeo: stomatologia dziecięca, protetyka stomatologiczna, 

periodontologia, chirurgia stomatologiczna, stomatologia dla dzieci i młodzieży do 18 r. ż. 

- punkt szczepieo, 

- gabinet RTG, 

- gabinet USG, 

- gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej w Kroczycach, 

- gabinet diagnostyczno-zabiegowy z punktem pobrao materiału do badao laboratoryjnych, 

- poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, 

- poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej, 

- poradnia kardiologiczna, 

- poradnia dermatologiczna, 

- poradnia ginekologiczna, 

- poradnia chirurgiczna, 

- poradnia urazowo-ortopedyczna, 
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- poradnia okulistyczna, 

- poradnia otolaryngologiczna, 

- poradnia rehabilitacyjna, 

- zakład fizjoterapii. 

W związku z pandemią koronawirusa w okresach największych obostrzeo w 2020r w SP ZOZ „Skalmed” 

wprowadzono następujące ograniczenia: rejestracja pacjentów odbywała się tylko telefonicznie, pacjentom 

udzielane były TELEPORADY w godzinach pracy przychodni, w sytuacji gdy było to niezbędne pacjent umawiany 

był na konkretny dzieo i konkretną godzinę na wizytę stacjonarną, prośba o przepisanie leków do kontynuacji 

leczenia odbywała się telefonicznie, telefonicznie przekazywano e-recepty. Przez pewien okres zawieszone 

zostały wizyty w Zakładzie Fizjoterapii, Poradni Stomatologicznej oraz Poradniach Specjalistycznych. Przez cały 

czas przychodnia funkcjonowała zgodnie z obowiązującym rygorem sanitarnym dotyczącym dezynfekcji rąk, 

zakrywania nosa i ust oraz zachowania odległości. 

2.2.4 Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach została przekształcona w instytucję kultury Uchwałą Rady 

Gminy z dnia 30.11.2005r. Nr 218/XXVII/2005. Działa na terenie Gminy Kroczyce na podstawie Statutu 

nadanego Uchwałą Rady Gminy Kroczyce Nr 231/XXIX/2006 z dnia 22 lutego 2006r. z późn. zm. Gminna 

Biblioteka Publiczna w Kroczycach wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 1 w Urzędzie Gminy 

Kroczyce. Na terenie Gminy Kroczyce działają dwie placówki biblioteczne: Gminna Biblioteka Publiczna w 

Kroczycach oraz Filia Nr 1 w Pradłach. Biblioteka Centralna: wypożyczalnia książek i czytelnia czynna w 

poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 8.30-16.30, czwartki 07.00-15.00. (w 2020 r. czynna była przez 215 

dni). Filia Nr 1 w Pradłach: czynna we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 12.10 – 17.10, (w 2020 r. czynna 

była przez 155 dni). Panująca pandemia wymusiła okresowe zamknięcia bibliotek. Wypożyczalnia w Kroczycach 

i Filia w Pradłach jak i wszystkie biblioteki w Polsce były nieczynne dla czytelników w okresach 12.03 -11.05 i od 

6.11- 27.11 zgodnie z rekomendacjami wydanymi przez Bibliotekę Narodową. 

Zdjęcie 6 Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach 

 

Źródło: UG Kroczyce 
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W 2020 roku zgodnie z rekomendacjami wydanymi przez Bibliotekę Narodową Gminna Biblioteka 

Publiczna w Kroczycach, podobnie jak inne biblioteki w kraju, wprowadziła nowe zasady korzystania z naszych 

placówek. Z powodu warunków lokalowych, które nie pozwoliły na zachowanie bezpieczeostwa zarówno 

pracowników biblioteki, jak i czytelników, czytelnicy obsługiwani byli w utworzonych punktach obsługi 

znajdujących się przy wejściach głównych do każdej biblioteki. W punkcie obsługi mogła przebywad tylko jedna 

osoba, wyjątkiem był rodzic z dzieckiem, który liczony jest jako jeden czytelnik. Wprowadzono obowiązek 

noszenia maseczek i dezynfekowania rąk. Osoby oczekujące na swoją kolej musiały zostad na zewnątrz 

biblioteki, zachowując dwumetrowy odstęp od pozostałych osób. Czytelnicy nie mogli korzystad: z wolnego 

dostępu do półek z książkami, z czytelni, stanowisk komputerowych i toalet. Przed przyjściem do wybranej 

biblioteki można było złożyd zamówienie telefonicznie lub elektronicznie na wybrane pozycje książkowe, aby 

skrócid czas przebywania w placówce. Zwracane zbiory poddawane były kwarantannie, co gwarantowało 

bezpieczeostwo wypożyczanych zbiorów. W związku z tym był utrudniony czasowy dostęp do wybranych 

pozycji oraz wydłużony czas realizacji zarezerwowanych tytułów.  

2.2.5 Dom Kultury w Kroczycach 

Dom Kultury w Kroczycach jako samorządowa instytucja kultury, został powołany na mocy Uchwały 

nr 272/XLIV/2010 Rady Gminy Kroczyce z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury, 

został także wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonym przez Urząd Gminy Kroczyce pod numerem 2. 

Dom Kultury w Kroczycach zarządza także budynkiem amfiteatru oraz zbiornikiem wodnym wraz z przyległą 

infrastrukturą na ul. Batalionów Chłopskich w Kroczycach oraz w drodze umowy użyczenia dysponuje salą 

gimnastyczną w budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Kościuszki 29 w Kroczycach.  

Zdjęcie 7 Dom Kultury w Kroczycach 

 
Źródło: UG Kroczyce 

W siedzibie budynku, odbywają się wszystkie zajęcia stacjonarne (ruchowe, plastyczne, nauki gry na 

gitarze, pianinie, akordeonie, zajęcia wokalne), na terenie Amfiteatru odbywają się wszystkie imprezy 

plenerowe. Kąpielisko wodne czynne jest w miesiącach wakacyjnych w wyznaczonych godzinach oraz jest 

nadzorowane przez ratowników. W roku 2020 częśd zajęd odbywała się w formule online, zaś kąpielisko było 
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nieczynne, nie zalecano także korzystania z infrastruktury towarzyszącej (siłownia, plac zabaw). Z uwagi na 

panującą pandemię. pracownicy Domu Kultury w Kroczycach od marca 2020 roku pracowali częściowo zdalnie. 

Kontakt interesantów z pracownikami odbywał się zdalnie – za pomocą maila i telefonu. Od maja 2020 roku 

wprowadzono pracę rotacyjną pracowników Biura Domu Kultury. Wprowadzone środki ostrożności to m.in.: 

rękawiczki i maseczki dla interesantów oraz płyny do dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku. W Biurze Domu 

Kultury zamontowano ścianki z pleksi oddzielające interesantów od pracowników, wprowadzono też regularne 

wietrzenie pomieszczeo. Zakupiono oczyszczacz powietrza z lampą UV i jonizatorem. Wszelkie zasady dotyczące 

środków ostrożności stosowanych podczas zajęd stacjonarnych w 2020 roku (prowadzonych na podstawie 

wytycznych MKiDN oraz GIS), zostały zawarte w regulaminach, które dostępne są na stronie internetowej 

Domu Kultury w Kroczycach. 

2.2.6 Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach 

Komunalny Zakład Budżetowy głównie prowadzi działalnośd na podstawie Uchwały nr 271/XLIV/2010 Rady 

Gminy Kroczyce z dnia 10.11.2010r. w sprawie Statutu Samorządowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w 

Kroczycach oraz ze zmianą statutu wprowadzonego Uchwałą nr 157/XXI/2016 z dnia 22 września 2016r. 

Przedmiotem działalności zakładu jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkaoców w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.  

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę zakład prowadzi pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 

odbiorcom za pomocą urządzeo wodociągowych. Natomiast w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków 

zakład odprowadza ścieki od dostawców za pomocą urządzeo kanalizacyjnych i ich oczyszczanie w oczyszczalni 

ścieków w Siamoszycach i Kostkowicach.  

Zakład prowadzi także działalnośd mieszkaniową, polegającą na administrowaniu zasobem mieszkaniowym 

gminy, składającym się z trzech budynków mieszkalnych, w tym 1 budynku z mieszkaniami socjalnymi.  

Zdjęcie 8 Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach 

 

Źródło: UG Kroczyce 

Komunalny Zakład Budżetowy koszty prowadzonej działalności pokrywa z wpływów za świadczone usługi 

wodociągowo-kanalizacyjne, z gospodarki mieszkaniowej oraz dotacji przedmiotowej do oczyszczania 1m
3
 

ścieków z Gminy Kroczyce. 
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W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 Komunalny Zakład Budżetowy w 

Kroczycach podjął szereg działao mających na celu zapewnienie ciągłości świadczonych usług w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także ochronę pracowników i 

mieszkaoców. Wprowadzono miedzy innymi możliwośd pracy zdalnej, pracę przy zamkniętych drzwiach bez 

osobistego kontaktu z interesantami, pracę za pomocą telefonu, poczty elektronicznej oraz ePUAP. Pracownicy 

na stanowiskach pomocniczych i obsługi wykonywali swoje bieżące czynności polegające na utrzymaniu w 

ruchu całej działalności wodociągowo – kanalizacyjnej. Wyłączono z robót bieżących w utrzymaniu ruchu 

roboty powodujące bezpośredni kontakt z odbiorcami usług polegającymi na np. odczycie i wymianie 

wodomierzy, odbiorze przykanalików kanalizacyjnych, odbiorze wodomierzy i podliczników. Pracownicy obsługi 

pracowali rotacyjnie. Wyjątkiem pracy zespołowej były zaistniałe awarie powodujące brak możliwości 

zapewnienia ciągłości świadczonych usług. Zabezpieczono pracowników pod względem przestrzegania zasad 

BHP. Zakupiono i wydano środki do odkażania i ochrony osobistej. W holu za głównymi drzwiami wejściowymi 

zainstalowano skrzynkę podawczą do składania dokumentów i poczty, bezdotykowy dozownik od dezynfekcji 

rąk. Okno do obsługi interesantów przedzielone szybą, udostępniono maseczki jednorazowe. Do wywołania 

pracownika zainstalowano sygnalizację dźwiękową. Drugi dozownik do dezynfekcji rąk zainstalowano w wejściu 

do biur. Inkasenci nie pracowali w terenie, rozplakatowano ogłoszenia do odbiorców usług z prośbą o 

podawanie odczytów wodomierzy drogą elektroniczną lub telefonicznie. Zachęcano klientów do płatności kartą 

płatniczą (kasa przyjmowała wpłaty tylko bezgotówkowe). 

2.2.7 Placówki oświatowe 

Szkoła Podstawowa w Kroczycach 

Szkoła Podstawowa w Kroczycach funkcjonuje w Kroczycach w budynku przy ulicy Sienkiewicza 7. Szkoła 

działa na podstawie statutu obowiązującego od dnia 01.12.2017 roku przyjętego uchwałą nr 13/2017/2018 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Kroczycach z dnia 30 listopada 2017r.  

Z dniem 31 sierpnia 2020r. posiada filię w budynku likwidowanej Szkoły Podstawowej w Dzibicach (klasy I-III i 

oddział przedszkolny).  

Zdjęcie 9 Szkoła Podstawowa w Kroczycach 

 

Źródło: UG Kroczyce 
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Przy szkole funkcjonuje Międzyszkolne Centrum Sportowe jest to integralna częśd budynku szkoły. Stanowi 

ono przede wszystkim zaplecze dla zajęd wychowania fizycznego istniejącej szkoły. 

Filialna Szkoła Podstawowa w Dzibicach o strukturze klas I – III wraz z oddziałem przedszkolnym 

podporządkowana organizacyjnie Szkole Podstawowej w Krcoczycach 

Od 1 stycznia 2020 roku organem prowadzącym Szkołę w Dzibicach była Gmina Kroczyce. Z dniem 31 sierpnia 

2020 roku Uchwałą nr 128/XVII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 kwietnia 2020 roku Szkoła Podstawowa w 

Dzibicach została zlikwidowana. Uczniom Szkoły Podstawowej w Dzibicach zapewniono możliwośd 

kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Kroczycach. Także z dniem 31 sierpnia 2020 roku Szkołę 

Podstawową w Kroczycach przekształcono uchwałą nr 129/XVII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 kwietnia 

2020 roku poprzez utworzenie Filii szkoły z klasami I-III i oddziałem przedszkolnym w budynku likwidowanej 

Szkoły Podstawowej w Dzibicach. W 2020 roku filia w Dzibicach nie prowadziła zajęd z uwagi na brak uczniów. 

Oddział przedszkolny nie funkcjonował z tego samego powodu. 

Zdjęcie 10 Filialna Szkoła Podstawowa w Dzibicach 

 

Źródło: UG Kroczyce 

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich z Oddziałem Przedszkolnym w Pradłach. 

Szkoła Podstawowa w Pradłach znajduje się przy ulicy Batalionów Chłopskich 14. Szkoła działa na 

podstawie statutu obowiązującego od dnia 01.12.2017 roku wprowadzonego uchwałą nr 9/2017/2018 Rady 

Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Pradłach z dnia 29 listopada 2017r. 

Zdjęcie 11 Szkoła Podstawowa w Pradłach 

 

Źródło: UG Kroczyce 
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Przedszkole Publiczne w Kroczycach. 

Przedszkole Publiczne w Kroczycach mieści się w Kroczycach przy ulicy Sienkiewicza 5. Przedszkole działa 

na podstawie statutu który został uchwalony Uchwałą nr 6 z dnia 01.12.2017 roku. W przedszkolu znajduje się 

6 sal dydaktycznych. Na terenie przedszkola znajduje się rozległy, bezpieczny plac przeznaczony do zabaw i gier 

terenowych.  

Zdjęcie 12 Przedszkole Publiczne w Kroczycach 

 

Źródło: UG Kroczyce 

Gminny Żłobek „Bajeczkowo” w Kroczycach 

Uchwałą nr 146/XX/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 sierpnia 2020r. utworzono samorządową 

jednostkę budżetową o nazwie Gminny Żłobek „Bajeczkowo” w Kroczycach. Żłobek wyposażono w mienie 

stanowiące własnośd Gminy Kroczyce, są to pomieszczenia obejmujące prawe skrzydło parteru w budynku byłej 

Szkoły Podstawowej w Kroczycach. Pomieszczenia przekazano w trwały zarząd. W 2020 roku w drodze 

konkursu wyłoniono Dyrektora Żłobka. Żłobek rozpoczął funkcjonowanie w 2021 roku. 

Zdjęcie 13 Gminny Żłobek "Bajeczkowo" w Kroczycach 

 

Źródło: UG Kroczyce 
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2.3 Pozostałe jednostki działające w sferze oświaty 

Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz z oddziałem przedszkolnym w Siamoszycach. 

Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz z oddziałem przedszkolnym w Siamoszycach mieści się pod 

adresem Siamoszyce 7. 

Zdjęcie 14 Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz z oddziałem przedszkolnym w Siamoszycach 

 

Źródło: UG Kroczyce 

W roku 2020 organem prowadzącym szkolę w Siamoszycach była Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka 

„Elementarz” w Katowicach. Szkoła działa na podstawie Statutu obowiązującego od 01.09.2014 roku. 

Niepubliczne Przedszkole Fundacji Elementarz w Siamoszycach 

Przedszkole funkcjonuje w budynku Szkoły Podstawowej Fundacji Elementarz w Siamoszycach. W roku 2020 

organem prowadzącym Niepubliczne Przedszkole w Siamoszycach była Fundacja Ekologiczna Wychowanie 

i Sztuka „Elementarz” w Katowicach.  

Bajkowa Kraina Niepubliczne Przedszkole Klaudia Galas 

Przedszkole zostało utworzone 30.06.2014 roku przez panią Klaudię Galas, która jest również dyrektorem 

przedszkola. Przedszkole działa na podstawie statutu z dnia 18.05.2015 roku uchwalonego przez Radę 

Rodziców. 
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3 Informacje finansowe 

3.1 Dane ogólne dotyczące budżetu na rok 2020 

Budżet Gminy Kroczyce na 2020 rok został przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr99/XIII/2019 z dnia 18 

grudnia 2019r. Przedstawiał on wówczas następujące wielkości: 

- dochody budżetu gminy ogółem w kwocie 35.953.664,00 zł, z czego 31.802.664,00 zł stanowiły dochody 

bieżące, a 4.151.000,00 zł – majątkowe; 

- wydatki budżetu gminy ogółem w kwocie 38.407.683,50 zł, z czego 30.558.500,50 zł stanowiły planowane 

wydatki bieżące, a 7.849.183,00 zł – wydatki majątkowe; 

- przychody w kwocie 2.785.699,50 zł, z czego kwota 2.454.019,50 zł miała zabezpieczyd finansowanie 

planowanego deficytu budżetowego; 

- rozchody w wysokości 331.680,00 zł. 

VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał pozytywne opinie, zarówno o 

prawidłowości planowanej wówczas kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego. W 

trakcie roku organy Gminy, korzystając zarówno z upoważnieo ustawowych, jak i z umocowao zakreślonych w 

uchwale budżetowej, wielokrotnie podejmowały inicjatywy zmian w zaplanowanym uprzednio budżecie Gminy. 

Ostatecznie planowany budżet Gminy Kroczyce ukształtował się następująco: 

 

Tabela 5 Planowany budżet Gminy Kroczyce na rok 2020 

Dochody bieżące 31 981 634,07 zł  

Dochody majątkowe 3 812 927,00 zł  

OGÓŁEM DOCHODY: 35 794 561,07 zł  

  
Wydatki bieżące 31 770 726,57 zł  

Wydatki majątkowe 7 257 903,92 zł  

OGÓŁEM WYDATKI: 39 028 630,49 zł  

  
Przychody, w tym: 3 619 127,42 zł  

 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1 109 273,86 zł  

 Pożyczka na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków, pochodzących z 

budżetu UE (dotyczy zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kroczyce - etap 

II") 

726 714,84 zł  

 Pożyczka na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków, pochodzących z 

budżetu UE (dotyczy zadania pn. "Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap III 

i IV") 

384 275,48 zł  

 Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 

finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania 

finansowanego z udziałem tych środków - dotyczy projektu pn. " Budowa kanalizacji na 

terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV" 

1 312 000,00 zł  

 Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 45 895,66 zł  
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budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 

finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania 

finansowanego z udziałem tych środków - dotyczy projektu pn. "Odkrywam sekrety 

nauki" 

 Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 

finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania 

finansowanego z udziałem tych środków - dotyczy projektu pn. "Wiedza moją potęgą" 

29 875,48 zł  

 Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

11 092,10 zł  

Rozchody 331 680,00 zł  

Źródło: UG Kroczyce 

3.2 Dochody budżetowe 

Zrealizowane w 2020r. dochody ogółem wyniosły 36.971.030,40 zł, co stanowi 103,29% planu 

określonego na poziomie 35.794.561,07 zł. Ustawa o finansach publicznych dzieli dochody jednostek sektora 

publicznego na dochody bieżące i majątkowe. Wykonanie planowanych na 2020r. dochodów, zgodnie z tym 

podziałem przedstawia się następująco. 

Tabela 6 Dochody bieżące i majątkowe w wykonaniu budżetu Gminy Kroczyce w 2020r. 

Dochody gminy:  Plan Wykonanie % 

Dochody bieżące 31 981 634,07 31 328 845,36 98,27% 

Dochody majątkowe 3 812 927,00 5 642 185,04 145,35% 

Razem: 35 794 561,07 36 971 030,40 103,29% 

Źródło: UG Kroczyce 

Z kolei ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 

2021r., poz. 38) wprowadza podział dochodów jednostek samorządu terytorialnego na: dochody własne, 

subwencje ogólną, dotacje celowe z budżetu paostwa i inne. Wykonanie dochodów w Gminie Kroczyce w 

2020r. wg tego podziału przedstawia poniższe zestawienie. 

Tabela 7 Dochody w 2020 roku wg systematyki wynikającej z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

OGÓŁEM DOCHODY 35 794 561,07 36 971 030,40 103,29% 

z tego: 
   

 dochody własne  10 654 385,00 10 287 732,37 96,56% 

w tym: 
   

 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych 4 712 500,00 4 578 159,00 97,15% 

 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych 35 000,00  14 369,27  41,06% 

 wpływy z podatków  2 257 500,00 2 273 244,69 100,70% 

 wpływy z opłat 1 897 950,00 1 652 479,76 87,07% 

 dochody z majątku 141 000,00 143 269,42 101,61% 

 dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe 297 500,00 125 113,92 42,06% 

 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu paostwa w związku z 

realizacją zadao z zakresu administracji rządowej 
-  8 905,91 

 

 odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących 

dochody gminy 
-  9 953,40 
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 odsetki od środków na rachunkach bankowych -  5 251,29 
 

 inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 1 312 935,00 1 476 985,71 112,49% 

 subwencja ogólna 11 031 008,00 11 031 008,00 100,00% 

 dotacje celowe: 9 982 638,13 9 697 395,33 97,14% 

w tym: 
   

 dotacje celowe z budżetu paostwa na realizację zadao bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadao zleconych gminie 

ustawami 

2 640 995,13 2 516 208,33 95,28% 

 dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia 

wychowawczego stanowiącego pomoc paostwa w wychowywaniu 

dzieci 

6 578 500,00 6 460 510,82 98,21% 

 dotacje celowe z budżetu paostwa na realizację zadao własnych 632 243,00 589 909,62 93,30% 

 dotacje z budżetów innych JST 130 900,00 130 766,56 99,90% 

 środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych 

przepisów 
397 275,00 397 275,00 100,00% 

 środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych 
911 374,00 2 873 374,00 315,28% 

 dotacje udzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej na podstawie odrębnych 

przepisów 

81 327,94 69 849,94 85,89% 

 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 2 736 553,00 2 614 395,76 95,54% 

Wyszczególnienie Plan  Wykonanie % 

OGÓŁEM DOCHODY, z tego: 35 794 561,07 36 971 030,40 103,29% 

 dochody własne  10 654 385,00 10 287 732,37 96,56% 

w tym: 
   

 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych 4 712 500,00 4 578 159,00 97,15% 

 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych 35 000,00 14 369,27 41,06% 

 wpływy z podatków  2 257 500,00 2 273 244,69 100,70% 

 wpływy z opłat 1 897 950,00 1 652 479,76 87,07% 

 dochody z majątku 141 000,00 143 269,42 101,61% 

 dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe 297 500,00 125 113,92 42,06% 

 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu paostwa w związku z 

realizacją zadao z zakresu administracji rządowej 
 -  8 905,91 

 

 odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących 

dochody gminy 
 -  9 953,40 

 

 odsetki od środków na rachunkach bankowych  -  5 251,29 
 

 inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 1 312 935,00 1 476 985,71 112,49% 

 subwencja ogólna 11 031 008,00 11 031 008,00 100,00% 
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 dotacje celowe: 9 982 638,13 9 697 395,33 97,14% 

w tym: 
   

 dotacje celowe z budżetu paostwa na realizację zadao bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadao zleconych gminie 

ustawami 

2 640 995,13 2 516 208,33 95,28% 

 dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia 

wychowawczego stanowiącego pomoc paostwa w wychowywaniu 

dzieci 

6 578 500,00 6 460 510,82 98,21% 

 dotacje celowe z budżetu paostwa na realizację zadao własnych 632 243,00 589 909,62 93,30% 

 dotacje z budżetów innych JST 130 900,00 130 766,56 99,90% 

 środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych 

przepisów 
397 275,00 397 275,00 100,00% 

 środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych 
911 374,00 2 873 374,00 315,28% 

 dotacje udzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej na podstawie odrębnych 

przepisów 

81 327,94 69 849,94 85,89% 

 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej  2 736 553,00 2 614 395,76 95,54% 

Źródło: UG Kroczyce 

Znaczenie w/w grup dochodów dla budżetu Gminy przedstawia poniższy wykres. 

Wykres 1 Struktura dochodów Gminy Kroczyce w 2020r. 

 

Źródło: UG Kroczyce 

Jak widad z powyższego, niezwykle istotna jest subwencja ogólna. W 2020r. dochody z tytułu subwencji 

wyniosły łącznie 11.031.008,00 zł. i składały się na nią następujące pozycje: 

- części oświatowa – 6.480.530,00 zł; 

- częśd wyrównawcza – 4.497.100,00 zł, 

- środki z rezerwy na wyrównane dochodów – 53.378,00 zł. 
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3.3 Wydatki budżetowe 

Zrealizowane w 2020r. wydatki ogółem Gminy Kroczyce w kwocie 36.588.856,99 zł stanowią 93,75% 

wydatków planowanych, określonych na poziomie 39.028.630,49zł.  

Według podstawowej klasyfikacji wydatków budżetowych określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009r. o finansach publicznych, na dzieo 31.12.2020r. prezentują się one następująco. 

Tabela 8 Wydatki bieżące i majątkowe w budżecie Gminy Kroczyce w 2020r. 

Rodzaje wydatków 
Plan  

(w zł) 

Wykonanie 

(w zł)  

Stopieo 

wykonania 

planu  

Wydatki bieżące, z tego: 31 755 726,57 29 629 643,29 93,30% 

Wydatki jednostek budżetowych: 19 354 024,33  17 598 639,97  90,93% 

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 10 593 482,59  10 113 513,09  95,47% 

 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadao 8 760 541,74  7 485 126,88  85,44% 

Dotacje na zadania bieżące 2 565 420,08  2 552 846,13  99,51% 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 492 092,16  9 177 067,40  96,68% 

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadao JST 
214 190,00  184 419,38  86,10% 

Obsługa długu publicznego 130 000,00  116 670,41  89,75% 

Poręczenia i gwarancje 0,00  0,00  
 

Wydatki majątkowe, z tego: 7 272 903,92  6 959 213,70  95,69% 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne: 7 272 903,92  6 959 213,70  95,69% 

w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP 
5 538 840,18  5 535 222,06  99,93% 

Zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00  0,00  
 

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00  0,00  
 

RAZEM: 39 028 630,49 36 588 856,99 93,75% 

Źródło: UG Kroczyce 

 

W wydatkach ogółem na uwagę zasługują szczególnie wydatki o charakterze inwestycyjnym, co 

związane było głównie z kontynuacją przedsięwzięd w gospodarkę ściekową. Zadania te współfinansowane są ze 

środków Unii Europejskiej. Pozostałe zadania inwestycyjne finansowane były przede wszystkim ze środków 

własnych. Wykaz wszystkich inwestycji realizowanych w ubiegłym roku wraz ze wskazaniem źródeł finansowania 

prezentuje tabela. 
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Tabela 9 Wykaz wszystkich inwestycji realizowanych w 2020 roku wraz ze wskazaniem źródeł finansowania 

Dział Rozdz. 
 

Plan 

Źródła finansowania planowanych wydatków 

Wykonanie 
wydatków 

Środki własne  Środki Funduszu 
Przeciwdziałania 

COVID-19 

Dotacje i inne 
środki krajowe 

Środki, o 
których mowa 
w art. 5 ust. 1 
pkt 2 i 3 UoFP 

600   Transport i łącznośd 369 465,00  189 000,00  0,00  0,00  180 465,00  367 600,65  

  60016 Drogi publiczne gminne 364 465,00  184 000,00  0,00  0,00  180 465,00  362 600,65  

    Przebudowa i budowa odcinka drogi 
gminnej Pradła Fryszerka 

50 000,00  50 000,00  0,00  0,00  0,00  50 000,00  

    Przebudowa drogi w Siemięrzycach 284 465,00  104 000,00  0,00  0,00  180 465,00  283 586,18  

    Przebudowa ulicy Przybyszów w m. 
Kroczyce 

7 000,00  7 000,00  0,00  0,00  0,00  6 874,47  

    Przebudowa ulicy Orzeszkowej w m. 
Kroczyce 

5 000,00  5 000,00  0,00  0,00  0,00  4 920,00  

    Przebudowa ulicy Polnej w m. Kroczyce 9 000,00  9 000,00  0,00  0,00  0,00  8 610,00  

    Przebudowa drogi w m. Gołuchowice 9 000,00  9 000,00  0,00  0,00  0,00  8 610,00  

  60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 000,00  5 000,00  0,00  0,00  0,00  5 000,00  

    Przebudowa drogi nr D-140 w 
miejscowości Siedliszowice; w km 0+000 
- 0+400" 

5 000,00  5 000,00  0,00  0,00  0,00  5 000,00  

754   Bezpieczeostwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

377 000,00  277 000,00  0,00  100 000,00  0,00  376 500,00  

  75412 Ochotnicze straże pożarne 377 000,00  277 000,00  0,00  100 000,00  0,00  376 500,00  

    Dotacja celowa dla OSP Kroczyce na 
zakup średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego 

360 000,00  260 000,00  0,00  100 000,00  0,00  360 000,00  

    Dotacja celowa dla OSP Siamoszyce na 
dofinansowanie zakupu pompy 

2 000,00  2 000,00  0,00  0,00  0,00  2 000,00  

    Wykonanie i zakup przyczepki towarowej 
z dyszlem regulowanym dla OSP 
Kroczyce 

15 000,00  15 000,00  0,00  0,00  0,00  14 500,00  

758   Różne rozliczenia  209 000,00  209 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  75818  Rezerwy ogólne i celowe 209 000,00  209 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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    Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 
i zakupy inwestycyjne, których 
szczegółowy podział na pozycje 
klasyfikacji budżetowej nie może byd 
dokonany w okresie opracowywania 
budżetu Gminy Kroczyce 

209 000,00  209 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

855   Rodzina 140 000,00  60 000,00  0,00  80 000,00  0,00  131 230,00  

  85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 140 000,00  60 000,00  0,00  80 000,00  0,00  131 230,00  

    Budowa placu zabaw przy Żłobku 
Gminnym "Bajeczkowo"  

140 000,00  60 000,00  0,00  80 000,00  0,00  131 230,00  

900   Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

5 537 438,92  3 128 500,00  118 850,92  0,00  2 290 088,00  5 448 757,79  

  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 390 588,00  3 100 500,00  0,00  0,00  2 290 088,00  5 303 002,36  

    Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Kroczyce - etap II  

2 200 588,00  998 500,00  0,00  0,00  1 202 088,00  2 115 185,83  

    Budowa kanalizacji na terenie Gminy 
Kroczyce - etap III i IV - RPO WSL 

3 169 000,00  2 081 000,00  0,00  0,00  1 088 000,00  3 167 006,53  

    Dotacja celowa dla KZB w Kroczycach na 
zakup 2 szt. szaf sterowniczych do 
przepompowni ścieków w m. Przyłubsko i 
Siamoszyce 

21 000,00  21 000,00  0,00  0,00  0,00  20 810,00  

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 123 850,92  5 000,00  118 850,92  0,00  0,00  123 615,43  

    Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. 
Sienkiewicza w m. Kroczyce 

123 850,92  5 000,00  118 850,92  0,00  0,00  123 615,43  

  90095 Pozostała działalnośd 23 000,00  23 000,00  0,00  0,00  0,00  22 140,00  

    Zakup samochodu na potrzeby 
gospodarki komunalnej w Gminie 
Kroczyce  

23 000,00  23 000,00  0,00  0,00  0,00  22 140,00  

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

640 000,00  489 000,00  0,00  0,00  151 000,00  635 125,26  

  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 640 000,00  489 000,00  0,00  0,00  151 000,00  635 125,26  

    Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. 
Dzibice- PROW 

640 000,00  489 000,00  0,00  0,00  151 000,00  635 125,26  

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE: 7 272 903,92  4 352 500,00  118 850,92  180 000,00  2 621 553,00  6 959 213,70  

Źródło: UG Kroczyce 
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3.4 Wynik finansowy i wynik na działalności operacyjnej 

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS, 2020 rok. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 

382.173,41 zł. Na koniec roku planowany był deficyt w wysokości 3.234.069,42 zł. Zestawienie wyników 

finansowych Gminy Kroczyce za ostatnie lata przedstawia poniższy wykres. 

Wykres 2 Wyniki finansowe Gminy (w tys. zł) w latach 2015-2020 

 

Źródło: UG Kroczycce 

Również wynik na działalności operacyjnej, mierzony jako różnica miedzy dochodami bieżącymi a wydatkami 

bieżącymi, jest dodatni i wynosi 1.699.202,07zł. Uwzględniając natomiast kwotę wykonanych „wolnych 

środków”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, nadwyżka operacyjna 

wyniosła 3.939.775,22 zł. 

3.5 Dług publiczny  

Niezbędnym elementem oceny sytuacji finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego jest poziom jej 

zobowiązao. 

Dług gminy na dzieo 31.12.2020r. wyniósł 4.683.447,72 zł (zgodnie z Rb-Z). Stan zadłużenia kształtowały 

następujące wielkości: długoterminowe kredyty – 1.970.070,00 zł, długoterminowe pożyczki – 2.712.829,73 zł 

oraz zobowiązania wymagalne – 547,99 zł. 

Na koszty obsługi długu publicznego (odsetki) wydatkowano 116.670,41 zł. 
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Wykonane przychody wyniosły łącznie 4.073.042,87 zł. 

W 2020r. nie zaciągano nowych zobowiązao z tytułu kredytów. 

Uruchomiono jedynie kolejne transze umowy pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, którą Gmina zaciągnęła w 

2019r. i która przeznaczona jest na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce 

– etap III i IV”. Suma przekazanych w 2020r. transz wyniosła 384.275,48zł. Stopa oprocentowania pożyczki od 

wykorzystanej kwoty w stosunku rocznym wynosi 0,95 stopy redyskonta weksli ustalonej na dzieo 1 stycznia 

każdego roku, nie mniej jednak niż 3,00%. Pożyczka będzie spłacana w 40 ratach od 2021r. do 2030r. 

Pozostałe wykonane przychody to tzw. „wolne środki”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 

finansach publicznych. Stanowią one nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy Kroczyce, 

wynikającą z rozliczeo kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i wyniosły 2.240.573,15 zł (do planu budżetu 

wprowadzono kwotę 1.109.273,86 zł.).  

Od 2020r. ustawa o finansach publicznych wprowadziła nowe źródła przychodów w budżetach jednostek 

samorządu terytorialnego. Są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z 

rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 

budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 

1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. W 

gminie Kroczyce w ramach tej kategorii przychodów w 2020r. wystąpiły 

 Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu, dotyczące projektu pn. " Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - 

etap III i IV" 

1 312 000,00 zł  

 Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu, dotyczące projektu pn. "Odkrywam sekrety nauki" 

45 895,66 zł  

 Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu, dotyczące projektu pn. "Wiedza moją potęgą" 

29 875,48 zł  

 Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w 

ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

11 092,10 zł  

 

W 2020r. nie udzielono żadnych poręczeo ani gwarancji; nie emitowano również papierów wartościowych.  

W okresie od stycznia do grudnia 2020r. Gmina uregulowała płatności rat z tytułu zaciągniętych w poprzednich 

latach budżetowych kredytów i pożyczek (rozchody) w wysokości 331.680,00 zł. 
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4 Informacja o stanie mienia komunalnego 
 

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem mieniem komunalnym jest 

własnośd i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych 

gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzą, zatem wyłącznie 

prawa majątkowe, nie wchodzą natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, 

jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwad inne 

prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp.  

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) i stanowią go nieruchomości, które 

stanowią własnośd gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące 

przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. 

Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy:  

 zostały nabyte, w drodze umowy, na własnośd lub w użytkowanie wieczyste, 

 zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy, 

 stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo, co, do których gmina uzyskała w tym 

trybie prawo użytkowania wieczystego, 

 stanowiły własnośd gminy i w stosunku, do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania 

wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania, 

 pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz 

zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych, 

 stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się, 

 zostały nabyte w drodze pierwokupu, 

 zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleo i podziałów, 

 zostały przejęte na własnośd gminy na podstawie innych tytułów prawnych. 

Niniejszą informację sporządzono w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) według stanu na dzieo 31 grudnia 2020 r. 

Dane dotyczące przysługujących Gminie Kroczyce praw własności 

Na dzieo 31 grudnia 2020r. Gmina Kroczyce była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 169,9844 ha o 

wartości ewidencyjnej 3 984 378,56 zł, z tego:  

a) gruntów zabudowanych o powierzchni 17,9868 ha, o wartości ewidencyjnej 675 250,62 zł, z tego: 

- w ewidencji Urzędu: pow. 10,6363 ha o wartości ewidencyjnej 486 959,23 zł, 

- w ewidencji Szkoły Podstawowej w Kroczycach: pow. 1,9386 ha o wartości ewidencyjnej 72 470,00 zł, 

- w ewidencji Przedszkola: pow. 0,4550 ha, o wartości ewidencyjnej 22 750,00 zł, 

- w ewidencji Szkoły Podstawowej w Pradłach: pow. 0,8101 ha, o wartości ewidencyjnej 24 303,00 zł, 

- w ewidencji Komunalnego Zakładu Budżetowego: pow. 3,9301 ha, o wartości ewidencyjnej 54 717,39 zł, 
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- w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: pow. 0,0209 ha, o wartości ewidencyjnej 1 045,00 zł, 

- w ewidencji SP ZOZ Skalmed: pow. 0,1858 ha, o wartości 13 006,00 zł. 

b) gruntów przeznaczonych pod zabudowę o pow. 36,0278 ha, o wartości ewidencyjnej 1 005 223,58 zł, z tego: 

- w ewidencji Urzędu: pow. 35,0840 ha o wartości ewidencyjnej 953 664,26 zł, 

- w ewidencji Szkoły Podstawowej w Kroczycach: pow. 0,9438 ha o wartości ewidencyjnej 51 559,32zł. 

c) gruntów pod drogami i na ich poszerzenie – 34,1463 ha, o wartości ewidencyjnej 1 476 857,22 zł, z tego: 

- w ewidencji Urzędu: pow. 33,8366 ha o wartości ewidencyjnej 1 453 041,22 zł, 

- w ewidencji Komunalnego Zakładu Budżetowego: pow. 0,3097 zł, o wartości ewidencyjnej 23 816,00 zł. 

d) pozostałych (użytki rolne, nieużytki, pastwiska, las itp.) – o powierzchni 81,8335 ha, o wartości ewidencyjnej 

827 047,14 zł, z tego: 

- w ewidencji Urzędu: pow. 81,2950 ha, o wartości ewidencyjnej 802 870,14 zł, 

- w ewidencji Komunalnego Zakładu Budżetowego: pow. 0,5385 ha, o wartości ewidencyjnej 24 177,00 zł. 

Tabela 10 Przeznaczenie gruntów stanowiących własnośd Gminy Kroczyce 

Przeznaczenie gruntów w mpzp Powierzchnia [ha] Wartośd *zł+ 

Zabudowane  17,9768 675 250,62 

Pod zabudowę  36,0278 1 005 223,58 

z tego: 

 jednorodzinną 5,4136 122 389,16 

 pozostałą 30,6142 882 834,42 

Drogi  34,1463 1 476 857,22 

Pozostałe  81,8335 827 047,14 

RAZEM GRUNTY 169,9844 3 984 378,56 

Źródło: UG Kroczyce 

 

Gmina Kroczyce na dzieo 31.12.2020 r. była właścicielem budynków i lokali (grupa I ŚT) o łącznej wartości 

28 128 273,67 zł, 

z tego: 

- w ewidencji Urzędu: 12 837 032,85 zł, 

- w ewidencji Przedszkola: 634 078,87 zł, 

- w ewidencji Szkoły Podstawowej w Kroczycach: 7 810 355,40 zł, 

- w ewidencji Szkoły Podstawowej w Pradłach: 2 813 833,83 zł, 

- w ewidencji Komunalnego Zakładu Budżetowego: 1 936 964,04 zł, 

- w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 59 868,64 zł, 

- w ewidencji SP ZOZ SKALMED: 2 036 140,04 zł. 

Na dzieo 31 grudnia 2020 r. Gmina Kroczyce posiadała ograniczone prawo rzeczowe w odniesieniu do: 

- fragmentu działki o numerze 1053/1 położonej w Siamoszycach, na której została ustanowiona służebnośd 

przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki o numerze 1055/1 objętej KW 

CZ1M/00052845/6, 
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- fragmentu działki o numerze 2026/11 położonej w Kroczycach Okupnych, na której ustanowiono służebnośd 

przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki o numerze 2025/25, objętej KW 

CZ1M/00083082/5. 

Na dzieo 31 grudnia 2020 r. Gmina Kroczyce nie posiadała innych niż własnośd praw majątkowych, nie była 

użytkownikiem wieczystym, nie posiadała udziałów w spółkach i akcjach, a także nie posiadała żadnych 

obciążeo z tytułu zastawu hipoteki, poręczeo i innych zabezpieczeo na majątku gminy. 
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5 Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 
 

5.1 Strategia Rozwoju Gminy Kroczyce na lata 2015-2020 

5.1.1 Cele i kierunki rozwoju gminy zdefiniowane w Strategii 

Strategia Rozwoju Gminy Kroczyce na lata 2015-2020 została opracowana w 2015 r. Jej przyjęcie 

poprzedzone zostało przeprowadzeniem konsultacji społecznych, które zostały zarządzone przez Wójta Gminy 

Kroczyce w dniu 22 maja 2015 r. i trwały do 10 czerwca 2015 r. W odniesieniu do zamieszczonego na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kroczyce projektu strategii nie zostały wniesione żadne uwagi. Strategia 

została przyjęta uchwałą nr 56/VII/2015 Rady Gminy Kroczyce w dniu 26 czerwca 2015 r. 

Cel strategiczny ogólny: Podejmowanie konsekwentnych i systematycznych działao zmierzających do 

osiągnięcia zrównoważonego rozwoju Gminy Kroczyce we wszystkich aspektach jej funkcjonowania.  

Podrzędne cele strategiczne:  

- w obszarze SPOŁECZEOSTWO:  

C.1. Utrzymanie odpowiedniego tempa wzrostu rozwoju społecznego i zasobów infrastrukturalnych gminy.  

1. Aktywne wsparcie mieszkaoców w rozwoju kompetencji zawodowych.  

2. Dalszy rozwój oferty kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej dla mieszkaoców i turystów.  

3. Doposażenie i rozwój bazy edukacyjnej.  

4. Organizacja podstawowej opieki dla dzieci do lat 3 (żłobek, klubik opieki, etc.).  

5. Systematyczne aplikowanie o zewnętrzne dofinansowanie na realizację działao poza inwestycyjnych.  

6. Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej.  

7. Promocja gminy, jako miejsca przyjaznego osiedlaniu się oraz gminy przyjaznej rodzinie 

8. Działania na rzecz poprawy bezpieczeostwa publicznego.  

9. Rozwój oraz modernizacja infrastruktury technicznej gminy.  

- w obszarze GOSPODARKA:  

C.2. Tworzenie atrakcyjnych warunków do prowadzenia na terenie gminy działalności gospodarczej 

i rolniczej oraz lokowania nowych inwestycji, a także dalsze wykorzystywanie atrakcyjności turystycznej obszaru 

w celach zarobkowych.  

1. Tworzenie środowiska sprzyjającego zawiązywaniu stałej współpracy pomiędzy branżą turystyczną 

a rolniczą. 

2. Wsparcie rozwoju gospodarstw ekologicznych i agroturystyki.  

3. Aktywna promocja walorów turystycznych i kulturowych gminy oraz produktów lokalnych.  

4. Podejmowanie działao zmierzających do wydłużenia sezonu turystycznego.  

5. Wykorzystanie zewnętrznych mechanizmów finansowych do realizacji gminnych inwestycji.  

6. Zwiększenie atrakcyjności dostępnych terenów inwestycyjnych greenfield.  

7. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
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8. Podnoszenie kompetencji pracowników samorządu lokalnego oraz podnoszenie sprawności 

funkcjonowania jednostek samorządowych.  

- w obszarze ŚRODOWISKO NATURALNE:  

C.3. Wykorzystywanie zasobów środowiskowych gminy do podniesienia atrakcyjności turystycznej, 

gospodarczej i społecznej gminy, z poszanowaniem przyrody.  

1. Działania zmierzające do zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.  

2. Rozwój i modernizacja zasobów komunalnej sieci wodno-kanalizacyjnej.  

3. Edukacja ekologiczna mieszkaoców gminy i turystów.  

4. Realizacja przedsięwzięd sprzyjających poprawie efektywności energetycznej.  

Projekty zdefiniowane, jako strategiczne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju gminy:  

1. Rozbudowa systemu kanalizacji na terenie gminy.  

2. Budowa oczyszczalni ścieków (zrealizowane).  

3. Modernizacja dróg lokalnych oraz DW 792 i DW 794 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

4. Rozwój infrastruktury okołoturystycznej/działania zmierzające do wydłużenia sezonu turystycznego.  

5. Aktywna promocja gminy.  

6. Koncentracja na rozwoju kapitału ludzkiego. 

5.1.2 Stan realizacji zadao określonych w Strategii  

W Strategii Rozwoju Gminy przewidziano realizację działao w następujących obszarach: 

- Społeczeostwo, 

- Gospodarka, 

- Środowisko naturalne. 

Realizacja działao gminy Kroczyce w obszarze SPOŁECZEOSTWO w 2020 r. 

C.1. Utrzymanie odpowiedniego tempa wzrostu rozwoju społecznego i zasobów infrastrukturalnych gminy.  

Cel szczegółowy:. Aktywne wsparcie mieszkaoców w rozwoju kompetencji zawodowych 

Kierunek działao: Diagnoza potrzeb edukacyjnych mieszkaoców i organizacja zajęd edukacyjnych w zakresie 

zdiagnozowanych potrzeb, przy uwzględnieniu otrzymania zewnętrznego dofinansowania 

Zakooczono realizację dwóch projektów, których odbiorcami byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Kroczycach 

oraz Szkoły Podstawowej w Pradłach (Wiedza moją potęgą! - Liczba osób objęta wsparciem: 111; Odkrywam 

sekrety nauki! - Liczba osób objęta wsparciem: 107). 

Cel szczegółowy: Dalszy rozwój oferty kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej dla mieszkaoców i turystów 

Kierunek działao: Budowy placów zabaw – w 2020r. wybudowano nowy plac zabaw na potrzeby Gminnego 

Żłobka „Bajeczkowo”. 

Kierunek działao: Kontynuacja organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla mieszkaoców i 

turystów - organizacja imprez – m.in.:, Kroczyckie Wianki online, Koncert Noworoczny (szerzej na ten temat w 

rozdziale Kultura). 

Kierunek działao: Aktywne wsparcie Zespołu Pieśni i Taoca Ziemia Kroczycka – dofinansowanie warsztatów 

nauki taoca i śpiewu, udziału w konkursach, przeglądach, koncertach (szerzej na ten temat w rozdziale Kultura) 
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Kierunek działao: Wykorzystanie zaangażowania społecznego członkio Kół Gospodyo Wiejskich - udział 

zespołów śpiewaczych i KGW w konkursach, przeglądach. 

Cel szczegółowy: Doposażenie i rozwój bazy edukacyjnej 

Kierunek działao: Systematyczne uzupełnianie wyposażenia placówek wychowawczych i edukacyjnych  

– zrealizowanie w ramach RPO WSL projektów „Wiedza moją potęgą!”, „Odkrywam sekrety nauki!”, w ramach 

których doposażono placówki oświatowe, 

-zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej w ramach projektów Zdalna Szkoła, Zdalna 

Szkoła+ finansowanych z funduszy europejskich. 

Kierunek działao: Doposażenie placówek wychowawczych i edukacyjnych w pomoce naukowe (stosownie do 

identyfikowanych potrzeb).  

- zrealizowanie w ramach RPO WSL projektów: Wiedza moją potęgą!, Odkrywam sekrety nauki! 

- utworzenie i wyposażenie żłobka w ramach Resortowego programu rozwoju instytucjach opieki nad dziedmi w 

wieku do lat 3 „MALUCH+”2020. 

Cel szczegółowy: Systematyczne aplikowanie o zewnętrzne dofinansowanie na realizację działao poza 

inwestycyjnych 

Kierunek działao: Analiza potencjalnych możliwości dofinansowania projektów –realizowane na bieżąco przez 

Referat Zamówieo Publicznych, Integracji Europejskiej, Informatyki i Promocji. 

Kierunek działao: Systematyczny monitoring harmonogramów konkursów -– realizowane na bieżąco przez 

Referat Zamówieo Publicznych, Integracji Europejskiej, Informatyki i Promocji. 

Kierunek działao: Aktywne aplikowanie o środki – aplikacje złożone w 2020 roku:  

(1) Projekt grantowy „Zdalna szkoła“ oraz „Zdalna Szkoła +” finansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020. 

(2) Aplikowanie o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 

W ramach I etapu naboru (rozpatrzone na dzieo 31.12.2020 r.): 

- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza w Kroczycach;  

- Przebudowa ul. Przybyszów w miejscowości Kroczyce; 

-Przebudowa drogi Pradła Bugaj na dz. nr 196 i 233/1- obręb ew. Siemięrzyce oraz 2094/16 i 2095- 

obręb ew. Pradła; 

- Przebudowa drogi w m. Gołuchowice; 

- Przebudowa ul. Polnej w m. Kroczyce; 

W ramach II etapu naboru: 

-Przebudowa dróg w miejscowości Biała Błotna; 

-Zagospodarowanie budynku byłej Szkoły Podstawowej w Kroczycach na potrzeby administracyjne; 

-Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostkowicach; 

-Rekultywacja zbiorników wodnych w Przyłubsku wraz z zagospodarowaniem terenu w celu 

utworzenia kompleksu rekreacyjnego; 

(3) WIFI4EU współfinansowane przez Unię Europejską;  
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(4) Wniosek w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 674 004S 

na ul. Kościuszki oraz budowa odcinka drogi dojazdowej do ul. Fryszerka wraz z ul. Fryszerka w 

Pradłach na terenie Gminy Kroczyce; Przebudowa drogi gminnej na działce nr 655 w miejscowości 

Lgota Murowana w Gminie Kroczyce; 

(5) Wniosek w ramach Programu Resortowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- 

MALUCH + edycja 2021 o dofinansowanie funkcjonowania instytucji opieki nad dziedmi do lat 3. 

Cel szczegółowy: Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej  

Kierunek działao: Modernizacja dróg lokalnych  

– przebudowa drogi w miejscowości Siemięrzyce,  

- odtworzenie nawierzchni drogowych w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kroczyce. 

Cel szczegółowy: Promocja gminy, jako miejsca przyjaznego osiedlaniu się oraz gminy przyjaznej rodzinie - 

prowadzenie strony internetowej Kroczyce.pl, prowadzenie konta na portalu społecznościowym Facebook, 

publikacje w prasie, internetowe audycje telewizyjne – ITV Region, patronat gminy (współorganizacja imprez 

inicjowanych przez inne podmioty). 

Cel szczegółowy: Działania na rzecz poprawy bezpieczeostwa publicznego.  

Kierunek działao: Podjęcie starao o przywrócenie posterunku policji – budowa budynku posterunku policji 

w Kroczycach jest w toku. 

Kierunek działao: Systematyczne uzupełnianie infrastruktury i wyposażenia OSP - doposażenie jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. 

Cel szczegółowy: Rozwój oraz modernizacja infrastruktury technicznej gminy - Inwestycje drogowe, budowa 

kanalizacji sanitarnej. 

Realizacja działao gminy Kroczyce w obszarze GOSPODARKA w 2020 r. 

C.2. Tworzenie atrakcyjnych warunków do prowadzenia na terenie gminy działalności gospodarczej 

i rolniczej oraz lokowania nowych inwestycji, a także dalsze wykorzystywanie atrakcyjności turystycznej obszaru 

w celach zarobkowych.  

Cel szczegółowy: Tworzenie środowiska sprzyjającego zawiązywaniu stałej współpracy pomiędzy branżą 

turystyczną a rolniczą. 

Kierunek działao: Zaangażowanie w procesie zawiązywania współpracy Kół Gospodyo Wiejskich - 

zaangażowanie w procesie zawiązywania współpracy Kół Gospodyo Wiejskich, poprzez organizację imprez 

i podejmowanie działao integracyjnych, prezentacja działao i przepisów kulinarnych w lokalnej gazecie Wieści z 

Kroczyc i okolicy, inne działania podejmowane przez Dom Kultury w Kroczycach.  

Cel szczegółowy: Wsparcie rozwoju gospodarstw ekologicznych i agroturystyki – inwestycje w zakresie 

gospodarki wodno-ściekowej poprawiające jakośd prowadzonej działalności; zadanie w zakresie 

remontu/przebudowy dróg ułatwiające dostępnośd i dojazd; organizacja imprez o charakterze kulturalnym 

przyciągające turystów; działania promujące atrakcyjne obszary gminy, a także działania realizowane w ramach 

Związku Gmin Jurajskich w zakresie - rozwoju turystyki wiejskiej. 

Cel szczegółowy: Aktywna promocja walorów turystycznych i kulturowych gminy oraz produktów lokalnych. 

Kierunek działao: Kontynuowanie strategii promocyjnej gminy. Działania w zakresie promocji opisane powyżej. 
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Kierunek działao: Aktywne wsparcie działalności promocyjnej prowadzonej przez Dom Kultury w Kroczycach. 

Działania opisane w rozdziale Kultura. 

Kierunek działao: Zaangażowanie w proces promocji Kół Gospodyo Wiejskich. Działania opisane powyżej. 

Kierunek działao: Wykorzystanie w procesie promocji potencjału Zespołu Pieśni i Taoca Ziemia Kroczycka. – 

Działania opisane w rozdziale Kultura. 

Cel szczegółowy: Podejmowanie działao zmierzających do wydłużenia sezonu turystycznego.  

Kierunek działao: Promocja gminy uwzględniająca informacje o możliwości uprawiania turystyki jesienno-

zimowej. Działania opisane w dalszej części opracowania, a także działania realizowane w ramach Związku Gmin 

Jurajskich w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej. 

Cel szczegółowy: Wykorzystanie zewnętrznych mechanizmów finansowych do realizacji gminnych inwestycji.  

Kierunek działao: Analiza potencjalnych możliwości dofinansowania projektów. Realizowane na bieżąco przez 

Referat Zamówieo Publicznych, Integracji Europejskiej, Informatyki i Promocji. 

Kierunek działao: Systematyczny monitoring harmonogramów konkursów. Realizowane na bieżąco przez 

Referat Zamówieo Publicznych, Integracji Europejskiej, Informatyki i Promocji. 

Kierunek działao: Aktywne aplikowani o środki zewnętrzne. Realizowane na bieżąco przez Referat Zamówieo 

Publicznych, Integracji Europejskiej, Informatyki i Promocji. 

Cel szczegółowy: Zwiększenie atrakcyjności dostępnych terenów inwestycyjnych greenfield.  

Kierunek działao: Kontynuowanie działao promocyjnych gminy uwzględniających promocję terenów 

inwestycyjnych. Działania opisane w dalszej części opracowania. 

Kierunek działao: Realizacja inwestycji polegających na uzupełnieniu uzbrojenia dostępnych terenów 

inwestycyjnych; inwestycje, mające na celu poprawę infrastruktury drogowej. Działania opisane w dalszej części 

opracowania. 

Cel szczegółowy: Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw 

- Wypełnianie obowiązków w zakresie ewidencji podmiotów gospodarczych w Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej. 

Liczba działalności gospodarczych otwartych w 2020 roku – 19 

Liczba działalności gospodarczych zawieszonych w 2020 roku – 23 

Liczba działalności gospodarczych wykreślonych w 2020 roku – 7 

Cel szczegółowy: Podnoszenie kompetencji pracowników samorządu lokalnego oraz podnoszenie sprawności 

funkcjonowania jednostek samorządowych.  

Kierunek działao: Uczestnictwo pracowników samorządowych w szkoleniach, przy uwzględnieniu zewnętrznego 

dofinansowania: 

- udział w realizacji projektu partnerskiego pn.: „Efektywne zarządzanie usługami administracyjnymi w gminach 

województwa Śląskiego”, 

- udział pracowników w szkoleniach - w 2020r. pracownicy samorządowi wzięli udział w 21 szkoleniach 

stacjonarnych. Przez pandemię spowodowaną koronawirusem SARS-COV-2, w zdecydowanej większości 

pracownicy korzystali ze szkoleo prowadzonych w formule online. Na wszystkie szkolenia łącznie wydano w 

2020r. kwotę 11 656,31zł. 
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Realizacja działao gminy Kroczyce w obszarze ŚRODOWISKO NATURALNE w 2020 r. 

C.3. Wykorzystywanie zasobów środowiskowych gminy do podniesienia atrakcyjności turystycznej, 

gospodarczej i społecznej gminy, z poszanowaniem przyrody.  

Cel szczegółowy: Działania zmierzające do zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.  

Kierunek działao: Stałe wspieranie działao organizacji pożytku publicznego i innych podmiotów – opracowanie 

Program współpracy Gminy Kroczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i jego wdrożenie;  

Kierunek działao: Monitoring stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w gminie – prowadzenie 

gminnego rejestru zabytków; 

Cel szczegółowy: Rozwój i modernizacja zasobów komunalnej sieci wodno-kanalizacyjnej.  

Kierunek działao: Budowa sieci kanalizacyjnej – budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap II, III i IV na terenie 

Aglomeracji Kroczyce. 

Cel szczegółowy: Edukacja ekologiczna mieszkaoców gminy i turystów.  

Kierunek działao: Prowadzenie cyklicznych kampanii edukacyjnych dla mieszkaoców (szczególnie w zakresie 

selektywnej zbiorki odpadów). – prelekcje i prezentacje przeprowadzone w szkołach z terenu gminy Kroczyce 

przez podmiot, który odbiera i zagospodarowuje odpady komunalne z terenu gminy.  

Cel szczegółowy: Realizacja przedsięwzięd sprzyjających poprawie efektywności energetycznej: 

- budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza w Kroczycach. 

PROJEKTY STRATEGICZNE Z PUNKTU WIDZENIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY 

Wg strategii rozwoju gminy na lata 2015 – 2020, jako projekty strategiczne z punktu widzenia 

zrównoważonego rozwoju gminy wymieniono:  

(1) Rozbudowa systemu kanalizacji na terenie gminy. 

Stan realizacji w 2020 r.:  

Zakooczono budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kroczyce etap III i IV:  

- wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej (etap III) o długości około 1,7 km,  

- wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej (etap IV) o długości około 9,7 km, 

- wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej o długości 329,8 mb w Kroczycach,  

W toku realizacja wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – 

etap II. Zadanie przewiduje docelowo wybudowanie 5,1118 km oraz sieci kanalizacyjnej. 

(2) Modernizacja dróg lokalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

Stan realizacji w 2020 r.:  

 przebudowano drogę w Siemięrzycach na odcinku 0,588 km;  

 realizowano roboty odtworzeniowe dróg po budowie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy w 

Kroczycach (etap III i IV). 

(3) Rozwój infrastruktury okołoturystycznej/działania zmierzające do wydłużenia sezonu turystycznego.  

Stan realizacji w 2020 r.:  

 zrealizowana została przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzibice; 
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 prowadzono działania mające na celu utrzymanie w dobrym stanie technicznym elementów 

infrastruktury okołoturystycznej, takich jak place zabaw, siłownie na wolnym powietrzu, otwarte strefy 

aktywności, skatepark, stadion itd. 

 budowa placu zabaw na potrzeby gminnego żłobka 

(4) Aktywna promocja gminy.  

Stan realizacji w 2020 r.:  

 prowadzono i na bieżąco aktualizowano stronę internetową www.kroczyce.pl,  

 prowadzono konto na portalu społecznościowym Facebook,  

 publikacje w prasie,  

 audycje telewizyjne – ITV Region, 

 patronat gminy (współorganizacja imprez inicjowanych przez inne podmioty), 

 oznakowanie inicjatyw i przedsięwzięd gminnych przy użyciu logo gminy Kroczyce, które stanowi 

element marki gminy Kroczyce, 

 udział w targach turystycznych, powierzanie materiałów promocyjnych i promocji gminy za 

pośrednictwem Związku Gmin Jurajskich, 

 wykorzystanie w procesie promocji potencjału Zespołu Pieśni i Taoca Ziemia Kroczycka. 

(6) Koncentracja na rozwój kapitału ludzkiego.  

Stan realizacji w 2020 r.:  

 zakooczono realizację dwóch projektów, których odbiorcami byli uczniowie Szkoły Podstawowej w 

Pradłach oraz Szkoły Podstawowej w Kroczycach (Wiedza moją potęgą! - Liczba osób objęta 

wsparciem: 111; Odkrywam sekrety nauki! - Liczba osób objęta wsparciem: 107).  

 Gmina Kroczyce zrealizowała projekt grantowy finansowany z funduszy europejskich pn.: „Zdalna 

Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +”– Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 

zdalnego. Celem projektu był zakup sprzętu komputerowego na potrzeby nauki zdalnej.  

PODSUMOWANIE 

W ramach realizacji strategii Gminy Kroczyce podejmowane są różnorodne działania mające na celu: 

 - wykorzystanie zewnętrznych mechanizmów finansowych do realizacji gminnych inwestycji,  

 - analizę potencjalnych możliwości dofinansowania projektów,  

 - systematyczny monitoring harmonogramów konkursów oraz  

 - aktywne aplikowanie o środki. 

http://www.kroczyce.pl/
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5.2 Ład przestrzenny 

5.2.1 Studium uwarunkowao i kierunków przestrzennego zagospodarowania 

gminy 

Po analizie w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Kroczyce sporządzonej dla potrzeb oceny 

aktualności studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, została podjęta uchwała Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 

października 2014 r. nr 315/XLI/2014, na podstawie której sporządzono studium uwarunkowao i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kroczyce. Studium zostało zatwierdzone uchwałą Rady Gminy 

Kroczyce z dnia 19 czerwca 2017 r. nr 212/XXIX/2017 oraz opublikowane na stronie internetowej 

www.Kroczyce.bip.jur.pl. 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Kroczyce zostały określone w opracowanym studium 

tak, aby zapewnid racjonalne i kształtowanie struktury przestrzennej w sposób umożliwiający wykorzystanie 

walorów gminy przy jednoczesnym zachowaniu wartości środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego 

oraz służąc rozwojowi gospodarczemu i poprawie jakości życia mieszkaoców. 

Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy określone w studium będą służyły realizacji rozwoju 

gminy zapisanej w „Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce na lata 2015-2020”. Wizja rozwoju gminy Kroczyce 

określona w studium brzmi następująco: 

 

„Gmina Kroczyce jako miejsce przyjazne mieszkaocom, zapewniające dostęp do różnorodnych miejsc 

pracy i rozwijające się z poszanowaniem zasobów środowiska naturalnego”. 

 

Kluczowe kryteria rozwoju Gminy Kroczyce zostały zdefiniowane następująco: 

 

Obszar społeczeostwo   „Gmina Kroczyce będzie atrakcyjnym miejscem do życia dla 

obecnych i potencjalnych mieszkaoców” 

 

Obszar gospodarka  „Gmina Kroczyce będzie obszarem rozwiniętym gospodarczo, 

głównie w branży turystycznej, ekologicznej produkcji rolniczej oraz 

produkcji nieuciążliwej” 

 

Obszar środowisko naturalne „Czyste środowisko naturalne w Gminie Kroczyce będzie jedną 

z podstawowych determinant świadczących o atrakcyjności gminy 

na tle regionu” 

Ogólnym, nadrzędnym celem strategicznym Gminy Kroczyce jest: 

Podejmowanie konsekwentnych i systematycznych działao zmierzających do osiągnięcia 

zrównoważonego rozwoju Gminy Kroczyce we wszystkich aspektach jej funkcjonowania. 
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5.2.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zostały opracowane w latach 2006-2007 dla całego 

obszaru Gminy. W związku z uchyleniem części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

miejscowości Siedliszowice, Rada Gminy Kroczyce w dniu 25 sierpnia 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 

Siedliszowice. Plan ten przyjęty został uchwałą Nr 90/XIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2019r. i 

wszedł w życie w dniu 17 stycznia 2020r. Pozostałe plany zagospodarowania przestrzennego są obowiązujące. 

Tabela 11 Wykaz obowiązujących w 2020 roku planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kroczyce 

Lp. Nazwa 

Organ 

wydający 

akt 

Uchwała inicjalna 
Uchwała 

zatwierdzająca 

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

publikator akt 

(ogłoszenie) 

Data 

wejścia w 

życie 

1  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego  

BROWAREK 

Rada 

Gminy 

Kroczyce 

Nr 68/VII/2003 z 

dnia 29 sierpnia 

2003r  

Nr 241/XXIX/2006 z 

dnia 22 lutego 

2006r. 

Dz. Urz. woj. śląskiego 

z dn. 

4 kwietnia 2006r. 

Nr 41 poz. 1180 

4 maja 

2006r. 

2  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego  

BIAŁA BŁOTNA 

Rada 

Gminy 

Kroczyce 

Nr 67/VII/2003 z 

dnia 29 sierpnia 

2003r 

Nr 264/XXXIV/2006 

z dnia 23 

października 2006r. 

Dz. Urz. woj. śląskiego 

z dn.16.11.2006r. nr 

131 poz. 3781 

16 grudnia 

2006r. 

3 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego  

DOBROGOSZCZYCE  

Rada 

Gminy 

Kroczyce 

Nr 69/VII/2003 z 

dnia 29 sierpnia 

2003r 

267/XXXIV/2006 z 

dnia 23 

października 2006r. 

Dz. Urz. woj. śląskiego 

z dn. 

16 listopada 2006r. 

Nr 131 poz. 3784 

16 grudnia 

2006r.  

4 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego  

DZIBICE 

Rada 

Gminy 

Kroczyce 

Nr 70/VII/2003 z 

dnia 29 sierpnia 

2003r 

Nr 266/XXXIV/2006 

z dnia 23 

października 2006r. 

 

Dz. Urz. woj. śląskiego 

z dn. 

16 listopada 2006r. 

Nr 131 poz. 3783. 

16 grudnia 

2006r. 

5 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego  

GOŁUCHOWICE  

Rada 

Gminy 

Kroczyce 

Nr 71/VII/2003 z 

dnia 29 sierpnia 

2003r 

Nr 263/XXXIII/2006 

z dnia 3 

października 2006r. 

  

Dz. Urz. woj. śląskiego 

z dn. 

 31 października 2006r. 

Nr 125 poz. 3563 

31 grudnia 

2006r. 

6 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego  

Rada 

Gminy 

Kroczyce 

Nr 72/VII/2003 z 

dnia 29 sierpnia 

2003r 

Nr 33/IV/2007 z 

dnia 24 stycznia 

2007r. 

Dz. Urz. woj. śląskiego 

z dn. 

 27 marca 2007r. nr 52 

27 lutego 

2007r. 
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HUTA SZKLANA  poz. 1129 

7 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego  

KOSTKOWICE 

Rada 

Gminy 

Kroczyce 

Nr 73/VII/2003 z 

dnia 29 sierpnia 

2003r 

Nr 71/VII/2007 z 

dnia11 kwietnia 

2007r. 

Dz. Urz. woj. śląskiego 

z dn. 

 31 maja 2007r. nr 96 

poz. 1944 

31 czerwca 

2007r. 

8 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego  

KROCZYCE I  

Rada 

Gminy 

Kroczyce 

Nr 74/VII/2003 z 

dnia 29 sierpnia 

2003r. 

Nr 78/IX/2007 z 

dnia 11 czerwca 

2007r.  

 

Dz. Urz. woj. śląskiego 

z dn. 

24 lipca 2007r. 

121 poz.2431 

24 sierpnia 

2007r. 

9 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego  

KROCZYCE II 

Rada 

Gminy 

Kroczyce 

Nr 75/VII/2003 z 

dnia 29 sierpnia 

2003r 

Nr 70/VII/2007 z 

dnia 11 kwietnia 

2007r. 

 

Dz. Urz. woj. śląskiego 

z dn. 

11 maja 2007r. 

Nr 96 poz.1943. 

11 czerwca 

2007r. 

10 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego  

LGOTA 

MUROWANA  

Rada 

Gminy 

Kroczyce 

Nr 76/VII/2003 z 

dnia 29 sierpnia 

2003r 

Nr 37/IV/2007 z 

dnia 24 stycznia 

2007r. 

Dz. Urz. woj. śląskiego 

z dn. 

27 marca 2007r. nr 52 

poz.1133 

27 lipca 

2007r. 

11 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego  

LGOTKA 

Rada 

Gminy 

Kroczyce 

Nr 77/VII/2003 z 

dnia 29 sierpnia 

2003r 

Nr 262/XXXIII/2006 

z dnia3 października 

2006r. 

Dz. Urz. woj. śląskiego 

z dn. 

31 października 2006r.  

Nr 125 poz.3562. 

30 

listopada 

2007r. 

12 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego  

PIASECZNO  

 

zmiana fragmentu 

planu miejscowego 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

miejscowości 

Piaseczno  

Rada 

Gminy 

Kroczyce 

 

 

Rada 

Gminy 

Kroczyce 

 

Nr 78/VII/2003 z 

dnia 29 sierpnia 

2003r. 

 

 

Nr 35/V/2011 

z dnia 31 marca 

2011r. 

Nr 45/V/2007 z dnia 

9 marca 2007r. 

 

 

 

Nr 115/XVI/2012 

z dnia 16 maja 

2012r. 

Dz. Urz. woj. śląskiego 

z dn. 

18 maja 2007r. nr 87 

poz.1785 

 

Dz. Urz. woj. śląskiego 

z dn. 6 czerwca 2012r. 

poz. 2310 

18 czerwca 

2007r. 

 

 

 

20 czerwca 

2012r. 

13 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego  

PODLESICE  

Rada 

Gminy 

Kroczyce 

Nr 79/VII/2003 z 

dnia 29 sierpnia 

2003r 

Nr 44/V/2007 z dnia 

9 marca 2007r.  

 

Dz. Urz. woj. śląskiego 

z dn. 

18 maja 2007r. nr 87 

poz.1785 

18 czerwca 

2007r.  

14 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

Rada 

Gminy 

Nr 80/VII/2003 z 

dnia 29 sierpnia 

Nr 36/IV/2007 z 

dnia 4 stycznia 

Dz. Urz. woj. śląskiego 

z dn. 27 marca 2007r. 

27 kwietnia 
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przestrzennego  

PRADŁA 

zmiana fragmentu 

planu miejscowego 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

miejscowości 

Pradła  

 

 

Kroczyce 2003r 

 

z dn.31 marca 

2011r. 

Nr 36/V/2011 

zmieniona 

uchwałą Rady 

Gminy Kroczyce z 

dnia 28 

października 

2011r. Nr 

73/X/2011  

2007r. 

 

Nr 139/XX/2012 z 

dnia 30 październik 

2012r. 

 

nr 52poz. 1132 

 

Dz. Urzędowy Woj. 

śląskiego z dn. 4 

grudnia 2012r. poz. 

5238 

2007r.  

 

 

18 grudnia 

2012r.  

15 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego  

PRZYŁUBSKO  

Rada 

Gminy 

Kroczyce 

Nr 81/VII/2003 z 

dnia 29 sierpnia 

2003r 

34/IV/2007r. z 

dn.24 stycznia 

2007r.  

Dz. Urz. nr 52 woj. 

śląskiego z dn.27 

marca 2007r. poz. 1130 

27 kwietnia 

2007r.  

16 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego  

SIAMOSZYCE 

Rada 

Gminy 

Kroczyce 

Nr 82/VII/2003 z 

dnia 29 sierpnia 

2003r 

35/IV/2007 z dn. 

24 stycznia 2007r.  

Dz. Urz. woj. śląskiego 

z dn. 

27 marca 2007r. 

27 kwietnia 

2007r. 

17 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego  

SIEDLISZOWICE 

Rada 

Gminy 

Kroczyce 

Nr 223/XXXI/2017 

z dnia 25 sierpnia 

2017r. 

90/XIII/2019 z dnia 

18 grudnia 2019r. 

Dz. Urz. woj. 

śląskiego z dn. 

3 stycznia 2020r. 

poz.20 

17 stycznia 

2020r. 

18 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego  

SIEMIĘRZYCE 

Rada 

Gminy 

Kroczyce 

Nr 84/VII/2003 z 

dnia 29 sierpnia 

2003r 

261/XXXIII/2006 

3 października 

2006r. 

Dz. Urz. woj. śląskiego 

z dn. 

31 października 2006r.  

Nr 125 poz.3561 

30 listopad 

2006r. 

19 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego  

SZYPOWICE 

Rada 

Gminy 

Kroczyce 

Nr 85/VII/2003 z 

dnia 29 sierpnia 

2003r 

242/ XXIX/2006 

 z dn. 22 lutego 

2006r.  

Dz. Urz. woj. śląskiego 

z dn. 

4 kwietnia 2006r. Nr 41 

poz.1179  

4 maj 

2006r. 

20 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego  

 TRZCINIEC 

Rada 

Gminy 

Kroczyce 

Nr 86/VII/2003 z 

dnia 29 sierpnia 

2003r 

240/XXIX/2006 z 

dnia 

22 lutego 2006r.  

Dz. Urz. woj. śląskiego 

z dn. 

 4 kwietnia 2006r. Nr 

41 poz. 1181 

4 maj 

2006r. 

21 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

KROCZYCE II 

obejmujący obszar 

Rada 

Gminy 

Kroczyce 

Nr 

296/XXXVIII/2014 

z dn. 16 lipca 

2014r.  

315/XLI/2014 z dn. 

30 października 

2014r.  

Dziennik Urzędowy 

Woj. Śląskiego z 2014 r 

poz. 5748 z 13 

listopada 2014r.  

28 grudnia 

2014r.  
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części 

miejscowości 

Kroczyce Stare  

Źródło: UG Kroczyce 



str. 47 

 

5.3 Zasoby materialne gminy 

5.3.1 Gminny program rewitalizacji 

Gmina Kroczyce nie posiada obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji wyznaczonych w 

drodze uchwały Rady Gminy Kroczyce, o której mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o 

rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485). W zawiązku z powyższym nie opracowano gminnego programu 

rewitalizacji wraz ze wskazaniem Specjalnej Strefy Rewitalizacji. 

5.3.2 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 

Gmina Kroczyce posiada Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kroczyce 

na lata 2019-2020 uchwalony Uchwałą Nr 78/XI/2019/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 24 października 2019 

roku. 

Celem Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kroczyce jest określenie 

zasad racjonalnej polityki gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zaspokojenie mieszkaniowych 

potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Kroczyce. 

Program obejmuje: 

1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy; 

2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji budynków i lokali; 

3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach; 

4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżenia czynszu; 

5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy; 

6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach; 

7) wysokośd wydatków na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy; 

8) opis innych działao mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy. 

Gmina Kroczyce jest właścicielem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu 

mieszkaniowego gminy. Gmina Kroczyce posiada 18 lokali mieszkalnych o powierzchni 858,28 m
2
 oraz lokal na 

prowadzenie działalności gospodarczej – apteki o powierzchni 103,20 m
2
. Mieszkania zlokalizowane są w 

budynku apteki w Kroczycach przy ulicy Batalionów Chłopskich 31 oraz w budynku nauczyciela w Kroczycach 

przy ulicy Szkolnej 12, natomiast w budynku byłej szkoły podstawowej w Siedliszowicach 53 znajdują się 

mieszkania socjalne. 

W budynku w Kroczycach ul. Batalionów Chłopskich 31 znajduje się 6 lokali mieszkalnych o ogólnej 

powierzchni 289,20 m
2
 oraz apteka zajmująca powierzchnię 103,20 m

2
. W domu nauczyciela znajduje się 4 

lokale mieszkalne o ogólnej powierzchni 208,60 m 
2
.  

W Siedliszowicach w budynku byłej szkoły znajduje się 8 mieszkao socjalnych o powierzchni ogólnej 

360,48m
2
, które w ostatnich latach zostały wyremontowane wraz z dobudową i wyposażeniem łazienek. 

Wynajem mieszkao prowadzony jest zgodnie z zasadami wynajmowania lokali wchodzących w skład 
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mieszkaniowego zasobu gminy przyjętymi przez Radę Gminy Uchwałą Nr 60/VIII/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 

roku oraz Uchwałą Nr 147/XX/2012 z dnia 30 października 2012 roku wprowadzającej zmiany w uchwale w 

sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

W budynkach wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego gmina jako organ wykonawczy 

ustaliła stawki czynszu bazowego oraz zastosowała czynniki mające wpływ na wymienioną stawkę, a które 

zostały określone w zasadach wynajmu lokali mieszkalnych. Czynsze najmu lokali mieszkalnych na terenie 

Gminy Kroczyce kształtują się następująco: 

-stawka czynszu za 1 m
2 

powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Kroczyce wynosi 

3,23 zł i 3,50 zł w zależności od położenia lokalu, 

-stawka czynszu za 1 m
2
 powierzchni użytkowej w lokalu socjalnym wynosi 1,60 zł. 

Mieszkania będące własnością Gminy Kroczyce zostały przekazane Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w 

Kroczycach w trwały zarząd.  

5.3.3 Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kroczyce na lata 2019-2021 został przyjęty 

zarządzeniem Wójta Gminy Kroczyce nr 5/2019 z dnia 24 stycznia 2019r. Zgodnie z dyspozycją art. 25 w związku 

z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z 

późn. zm.) – zwaną dalej w skrócie u.g.n. gospodarowanie zasobem polega m.in. na sporządzaniu planu 

wykorzystania zasobu. Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kroczyce na lata 2019-2021 

został opracowany na okres 3 lat i zawiera w szczególności: 

1. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości Gminy oddane  

w użytkowanie wieczyste. 

2. Prognozę dotyczącą: 

a) udostępnienia nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu, 

b) poziomu wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem 

nieruchomości do zasobu, 

c) wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w 

użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości, 

d) dotyczącą aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w 

użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości; 

e) program zagospodarowania nieruchomości zasobu. 

Zgodnie z definicją zawartą w art. 24 ustawy u.g.n. do zasobu nieruchomości Gminy Kroczyce należą 

nieruchomości, które stanowią własnośd Gminy Kroczyce i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz 

nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Kroczyce. Przygotowany Plan 

wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Kroczyce na lata 2019-2021 nakreśla jedynie główne kierunki 

działao. W stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie i formie jej zagospodarowania 

zapadają indywidualnie. Gminnym zasobem nieruchomości Gminy Kroczyce gospodaruje Wójt Gminy Kroczyce. 

Gminny zasób nieruchomości jest wykorzystywany zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy Gminy ustaleniami, 
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które wynikają z uchwał budżetowych, przepisów prawnych oraz zgodnie z innymi uchwałami Rady Gminy 

Kroczyce podejmowanymi w sprawach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami dotyczącymi m.in. 

nabywania, zbywania, i obciążania nieruchomościami oraz ich wydzierżawiania.  

Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 

1) zostały nabyte, w drodze umowy, na własnośd lub w użytkowanie wieczyste, 

2) zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy, 

3) stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo, co, do których gmina uzyskała 

w tym trybie prawo użytkowania wieczystego, 

4) stanowiły własnośd gminy i w stosunku, do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania 

wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania, 

5) pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz 

zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych, 

6) stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się, 

7) zostały nabyte w drodze pierwokupu, 

8) zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleo i podziałów, 

9) zostały przejęte na własnośd gminy na podstawie innych tytułów prawnych  

Na dzieo 31 grudnia 2020 r. Gmina Kroczyce była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 169,9844 ha 

o wartości ewidencyjnej 3 984 378,56 zł oraz budynków i lokali o łącznej wartości: 28 128 273,67 zł. Ponadto na 

dzieo 31 grudnia 2020 r. Gmina Kroczyce nie posiadała innych niż własnośd praw majątkowych, nie była 

użytkownikiem wieczystym, nie posiadała udziałów w spółkach i akcjach, a także nie posiadała żadnych 

obciążeo z tytułu zastawu hipoteki, poręczeo i innych zabezpieczeo na majątku gminy. 

 

Tabela 12 Ewidencja nieruchomości gminnych w podziale na poszczególne jednostki/instytucje gminne 

Jednostka/instytucja Powierzchnia (ha) Wartośd 

Urząd Gminy 160,8519 3 696 534,85 

KZB 4,7783 102 710,39 

Przedszkole 0,4550 22 750,00 

SP Kroczyce 2,8824 124 029,32 

SP Pradła 0,8101 24 303,00 

GOPS 0,0209 1 045,00 

SKALMED 0,1858 13 006,00 

RAZEM GMINA 169,9844 3 984 378,56 

Źródło: UG Kroczyce 

 

Grunty stanowiące własnośd Gminy Kroczyce w podziale na poszczególne obręby ewidencyjne przedstawiono 

poniżej. 

Tabela 13 Grunty gminne pozostające w ewidencji urzędu w podziale na obręby ewidencyjne 

Lp. Miejscowośd Powierzchnia [ha] Wartośd *zł+ 

1 Biała Błotna 3,9070 120 554,00 
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2 Browarek 1,9708 77 324,00 

3 Dobrogoszczyce 3,7856 171 944,64 

4 Dzibice 3,9105 30 039,00 

5 Gołuchowice 4,2563 53 449,00 

6 Huta Szklana 16,9557 88 245,48 

7 Kostkowice 3,8501 169 671,12 

8 Kroczyce Okupne 28,1551 883 365,58 

9 Kroczyce Stare 13,2558 736 263,72 

10 Lgota Murowana 3,5675 54 482,00 

11 Lgotka  1,0758 32 274,00 

12 Piaseczno 2,6283 70 550,00 

13 Podlesice 3,2146 68 095,16 

14 Pradła 29,962 560 922,15 

15 Przyłubsko 3,3759 152 697,00 

16 Siamoszyce 3,0577 133 605,00 

17 Siedliszowice 12,8925 93 472,00 

18 Siemięrzyce 19,7749 139 925,00 

19 Szypowice 1,0991 54 955,00 

20 Trzciniec 0,1567 4 701,00 

  SUMA 160,8519 3 696 534,85 
Źródło: UG Kroczyce 

 

W trwały zarząd oddano nieruchomości o powierzchni 8,9467 ha i wartości: 274 837,71 zł. Z kolei w 

wieczyste użytkowanie oddano nieruchomości o powierzchni 2,6902 ha i wartości 134 510,00 zł. Dzierżawie 

podlegało 40,2605 ha i wartości 49097,78 zł, użyczeniu – powierzchnia 45 621,77 m2 i wartości 188 356,51 zł, 

użytkowaniu – powierzchnia 0,1858 ha o wartości 13 006,00 zł. 

Gmina Kroczyce, na dzieo 31.12.2020 r. posiadała budynki lub ich części: 

- oddane w trwały zarząd o wartości: 13 255 100,78 zł, 

- oddane w użytkowanie o wartości: 2 036 140,04 zł, 

- oddane w użyczenie o wartości 3 486 966,44 zł. 

Tabela 14 Sposób zagospodarowania gminnych budynków lub ich części 

Lp. Nazwa budynku Adres Sposób zagospodarowania 

1. Świetlica wiejska / OSP Lgota 
Murowana 

Lgota Murowana 102 W części oddana w użyczenie na rzecz OSP 
Lgota Murowana 

2. Świetlica wiejska / OSP 
Gołuchowice 

Gołuchowice 53A W części oddana w użyczenie na rzecz OSP 
Gołuchowice 

3. Świetlica wiejska / OSP Pradła Pradła ul. Wyzwolenia 19 W części oddana w użyczenie na rzecz OSP 
Pradła 
Lokal o powierzchni 37,7 m

2
 oddany w 

użyczenie Gminnej Bibliotece Publicznej 

3. Świetlica wiejska / OSP Biała 
Błotna 

Biała Błotna 8 W części oddana w użyczenie na rzecz OSP 
Biała Błotna 

4. Świetlica wiejska / OSP 
Siedliszowice 

Siedliszowice 39A W części użyczana od OSP Siedliszowice 

5. Świetlica wiejska / OSP 
Szypowice 

Szypowice 38A W części oddana w użyczenie na rzecz OSP 
Szypowice 

6. Świetlica wiejska / OSP 
Kostkowice 

Kostkowice, ul. Szkolna 20 W części oddana w użyczenie na rzecz OSP 
Kostkowice 

7. Świetlica wiejska / OSP 
Przyłubsko 

Przyłubsko, ul. Spacerowa 2 W części oddana w użyczenie na rzecz OSP 
Przyłubsko 

8. Świetlica wiejska / OSP Dzibice Dzibice 62 W części oddana w użyczenie na rzecz OSP 
Dzibice 

9. Świetlica wiejska / OSP 
Podlesice 

Podlesice 5A W części oddana w użyczenie na rzecz OSP 
Podlesice 
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10. Świetlica wiejska 
Dobrogoszczyce 

Dobrogoszczyce 48A Budynek w administrowaniu Urzędu Gminy 

11. Budynek byłej szkoły 
Dobrogoszczyce 

Dobrogoszczyce 50 Budynek w administrowaniu Urzędu Gminy 

12. Świetlica wiejska Piaseczno Piaseczno 5 Budynek w administrowaniu Urzędu Gminy 

13. OSP Siamoszyce Siamoszyce 8A Oddany w użyczenie OSP Siamoszyce 

14. Szkoła Podstawowa w 
Kroczycach wraz z budynkiem 
Międzyszkolnego Centrum 
Sportowego (hala) 

ul. Sienkiewicza 7A 
Kroczyce 

Budynek oddany w trwały zarząd na rzecz SP 
Kroczyce 

15. Szkoła Podstawowa Siamoszyce Siamoszyce 7 Budynek oddany w użyczenie Fundacji 
ELEMENTARZ 

16. Szkoła Podstawowa w 
Dzibicach 

Dzibice 62 Budynek oddany w trwały zarząd na rzecz 
Szkoły Podstawowej w Kroczycach 

17. Była Szkoła Podstawowa w 
Kroczycach  

Kroczyce, ul. Kościuszki 29 Budynek w administrowaniu Urzędu Gminy 

18. Szkoła Podstawowa w Pradłach Pradła, ul. Batalionów 
Chłopskich 14 

Budynek oddany w trwały zarząd na rzecz SP 
Pradła 

19. Przedszkole w Kroczycach Kroczyce, ul. Sienkiewicza 5 Budynek oddany w trwały zarząd na rzecz 
Przedszkola w Kroczycach 

20. Dom Kultury w Kroczycach Kroczyce, ul. Batalionów 
Chłopskich 11 

Budynek oddany w użyczenie na rzecz Domu 
Kultury 

21. Amfiteatru Kroczyce, ul. Batalionów 
Chłopskich 15 

Budynek oddany w użyczenie na rzecz Domu 
Kultury 

22. Dom Sportowca Kroczyce, ul. Partyzantów 
17 

Budynek w administrowaniu Urzędu Gminy 

23. Urząd Gminy Kroczyce, ul. Batalionów 
Chłopskich 29 

Budynek w administrowaniu Urzędu Gminy 
oraz częściowo oddany w trwały zarząd na 
rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

24. Magazyn zbożowy Kroczyce, ul. Batalionów 
Chłopskich 25 

Budynek w administrowaniu Urzędu Gminy – 
przeznaczony do dzierżawy 

25. Magazyn Kroczyce, ul. Batalionów 
Chłopskich 25 

Budynek w administrowaniu Urzędu Gminy 

26. Buchta spędowa Kroczyce, ul. Batalionów 
Chłopskich 25 

Budynek w administrowaniu Urzędu Gminy – 
przeznaczony do dzierżawy 

27. Garaż z blachy Kroczyce, ul. Batalionów 
Chłopskich  

Budynek w administrowaniu Urzędu Gminy 

28. Lokal użytkowy nr 3 parter Kroczyce, ul. Batalionów 
Chłopskich 4 
 

Lokale w administrowaniu Urzędu Gminy – 
przeznaczone do sprzedaży bądź wynajęcia 29. Lokal użytkowy nr 6 parter 

30. Lokal użytkowy nr 7 parter 

31. Lokal użytkowy nr 9 parter 

32. Lokal użytkowy nr 3 – I piętro Kroczyce, ul. Batalionów 
Chłopskich 4 
 

Lokal wynajęty na prowadzenie działalności 
biurowej na okres od 14.02.2019 – 31.01.2022 

33. Lokal użytkowy nr 6 – I piętro Kroczyce, ul. Batalionów 
Chłopskich 4 

Lokal wynajęty na prowadzenie działalności 
biurowej na okres od 21.04.2020 – 30.04.2022 

34. Lokal użytkowy nr 7 – I piętro Kroczyce, ul. Batalionów 
Chłopskich 4 

Lokale w administrowaniu Urzędu Gminy 
Kroczyce 35. Lokal użytkowy nr 8 – I piętro 

36. Lokal użytkowy nr 9 – I piętro 

37. Lokal użytkowy nr 10 – I piętro 

38. Lokal użytkowy nr 11 – I piętro 

39. Lokal użytkowy nr 5 – parter Lokale oddane w użyczenie na rzecz Gminnej 
Biblioteki Publicznej 40. Lokal użytkowy nr 5 – I piętro 

41. Szalety publiczne Lokal w administrowaniu Urzędu Gminy 
Kroczyce 

42. Budynek byłej szkoły w 
Siedliszowicach – przeznaczony 
na cele mieszkaniowe 

Siedliszowice 53 
Budynki oddane w trwały zarząd 

Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu 
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43. Dom Nauczyciela w Kroczycach ul. Szkolna 12, Kroczyce 

44. Budynek mieszkalny z apteką ul. Batalionów Chłopskich 
31, Kroczyce 

45. Urządzenia infrastruktury 
technicznej: 
- stacja rozdzielcza 
- hydrofornia Lgota Murowana  
- hydrofornia Przyłubsko 

 

46. Budynek magazynowo-
gospodarczy oraz wiata 
konstrukcji stalowej 

ul. Batalionów chłopskich 
25, Kroczyce 

47. Budynek biurowy KZB ul. Batalionów chłopskich 
25, Kroczyce 

48. Oczyszczalnia ścieków w 
Siamoszycach 

Siamoszyce  

49. SP ZOZ SKALMED Kroczyce ul. Batalionów Chłopskich 
33 

Ustanowienie użytkowania na rzecz SP ZOZ 
SKALMED 

Źródło: UG Kroczyce 

Dochody uzyskane z mienia w 2020 roku prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 15 Dochody uzyskane z mienia gminnego 

Lp.  Dochody pozyskane z tytułu: Plan Wykonanie 

1 Sprzedaży (w tym wpływy ze sprzedaży ratalnej lokalu użytkowego) 100 000,00 64 671,55 

2 Najem i dzierżawa 30 000,00 20 104,50 

3 Trwałego zarządu 0,00 2,75 

4 Użytkowania wieczystego 0,00 464,06 

5 Wzrostu wartości nieruchomości 0,00 1 000,00 

6 Odsetek 0,00 13,89 

 RAZEM 130 000,00 86 256,75 

Źródło: UG Kroczyce 

Gmina Kroczyce systematycznie prowadzi działania zmierzające do regulacji stanu prawnego gruntów 

pod drogami. W zależności od sytuacji prawnej regulowanych nieruchomości przewiduje się przeprowadzanie 

takich procedur jak: 

a) zakup (obrót cywilnoprawny), 

b) komunalizację - nabycie własności nieruchomości z mocy prawa lub na wniosek na podstawie 

ustawy z dnia 10 maja 1990r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i 

ustawę o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.).  

c) nabywanie na podstawie decyzji administracyjnych –wydanych w sprawie nabywania gruntów 

m.in.: pod drogi zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. –przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 

872 z późn. zm.), na podst. art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) na podst. art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 
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kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1474) 

d) inne czynności prawne jak np. zasiedzenie. 

Ponadto komunalizacji będą podlegad inne nieruchomości, których nabycie będzie skutkowad poprawą sytuacji 

gospodarczej gminy. Do gminnego zasobu będą nabywane nieruchomości służące realizacji zadao własnych 

oraz nieruchomości, które podlegają przejęciu na rzecz Gminy Kroczyce z mocy prawa. Na powiększenie 

majątku gminnego wpływ będą mied również planowane do realizacji inwestycje. Przewiduje się, że w wyniku 

systematycznie prowadzonej regulacji stanów prawnych nieruchomości, w szczególności będących we władaniu 

lub zarządzie Gminy Kroczyce, powierzchnia gruntów wchodzących w skład zasobu będzie się powiększad. 

Trudna do określenia jest powierzchnia nieruchomości jaka może wejśd do zasobu, zależy to m.in. od czasu 

trwania postępowao prowadzonych przez Urząd Wojewódzki w Katowicach, sądy oraz od zaplanowanych 

środków w budżecie Gminy Kroczyce.  

Ponadto planuje się systematyczne uzależnione od zainteresowania i potrzeb ogłaszanie przetargów dla 

nieruchomości gminnych, które już zostały przeznaczone do zbycia. 

W 2020r. do zbycia przeznaczone były następujące nieruchomości: 

Kroczyce Stare 

Na mocy uchwały nr 58/VIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 11 lipca 2019r. przeznaczono do sprzedaży 

nieruchomośd oznaczoną numerem ewidencyjnym 600/3 o powierzchni 0,0091 ha.  

Siedliszowice  

Na mocy uchwały nr 59/VIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 11 lipca 2019r. przeznaczono do sprzedaży 

nieruchomośd oznaczoną numerem ewidencyjnym 155/1 o powierzchni 0,0158 ha. 

Pradła 

Na mocy uchwały nr 60/VIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 11 lipca 2019r. przeznaczono do sprzedaży 

nieruchomośd oznaczoną numerem ewidencyjnym 1939/3 o powierzchni 0,2315 ha. 

Siedliszowice 

Na mocy uchwały nr 146/XX/2016 Rady Gminy Kroczyce z dnia 9 września 2016r. przeznaczono do sprzedaży 

nieruchomośd oznaczoną numerem ewidencyjnym 340 o powierzchni 0,5594 ha. 

Huta Szklana  

Na mocy Uchwały Rady Gminy Kroczyce nr 221/XXXV/2010 z dnia 21.01.2010 r. przeznaczono do sprzedaży 

następujące nieruchomości: 

1) dz. nr 305/15 o pow. 0,0969 ha,  

2) dz. nr 305/12 o pow. 0,1076 ha,  

3) dz. nr 305/22 o pow. 0,1149 ha,  

4) dz. nr 312 o pow. 0,1828 ha,  

5) dz. nr 310/2, 311/3 o łącznej pow. 0,3208 ha. 

Siedliszowice  

Na mocy Uchwały Rady Gminy Kroczyce nr 42/V/2015 z dnia 31.03.2015 r. przeznaczono do zbycia działkę o 

numerze ewidencyjnym 463 o pow. 0,4984 ha. 
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Kroczyce Okupne 

Na mocy uchwały Rady Gminy Kroczyce nr 172/XXIII/2020 z dnia 14 grudnia 2020r przeznaczono do zbycia w 

trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi 2420/2 o pow. 0,0225 ha, 2420/3 

o pow. 0,0465 ha, 2466/2 o pow. 0,0385 ha położone w obrębie ewidencyjnym Kroczyce Okupne. 

Lokale Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 4  

Na mocy uchwały Rady Gminy Kroczyce nr 102/XIV/2012 z dnia 29.02.2012 r. przeznaczono do zbycia lokale 

użytkowe położone w Kroczycach przy ulicy Batalionów Chłopskich 4 usytuowane na nieruchomości oznaczonej 

nr ewidencyjnym 600/2. 

1. Nr 3 parter, 

2. Nr 6 parter, 

3. Nr 7 parter, 

4. Nr 9 parter,  

5. Nr 3 I piętro, 

6. Nr 6 I piętro, 

7. Nr 7 I piętro, 

8. Nr 8 I piętro, 

9. Nr 9 I piętro, 

10. Nr 10 I piętro, 

11. Nr 11 I piętro. 

Lokale użytkowe przeznaczone również do najmu. 

W 2020 roku ogłoszono przetargi na zbycie nieruchomości, na podstawie których sprzedano działkę nr : 

1.  155/1 o powierzchni 0,0158 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Siedliszowice, 

2. 1939/3 o powierzchni 0,2315 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Pradła, 

3. 305/15 o powierzchni 0,0969 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Huta Szklana.  

5.3.4 Opieka nad zabytkami 

Gmina Kroczyce nie posiada opracowanego programu opieki nad zabytkami. Prowadzona jest ewidencja 

zabytków na terenie Gminy Kroczyce. Na podstawie art.22 ust.4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami Wójt Gminy Kroczyce wydał zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnej 

Ewidencji Zabytków. Ewidencja jest prowadzona w formie zbioru kart adresowych, 30 pozycji zabytkowych.  

Tabela 16 Zestawienie kart adresowych gminnej ewidencji zabytków 

L.p. Adres Nazwa obiektu/obecna funkcja Czas powstania / przebudowy 

1. Biała Błotna 14 Dawna oficyna koniec XIX wieku 

2. Biała Błotna 14 Pozostałości parku Koniec XIX wieku 

3. Dobrogoszczyce Kaplica przydrożna 1880 r. 

4. Dzibice Kaplica przydrożna XIX/XX 

5. Gołuchowice 43 Dom mieszkalny pocz. XX wieku 

6. Gołuchowice 53 Dom mieszkalny pocz. XX wieku 
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7. Kostkowice ul. Szkolna 6 Dom mieszkalny koniec XIX wieku 

8. Kroczyce Cmentarz rzymsko-katolicki koniec XIX wieku 

9. Kroczyce Cmentarz wojenny „Bleszczowa” 1914 rok 

10. Kroczyce Kaplica cmentarna koniec XIX wieku 

11. Kroczyce ul. Batalionów Chłopskich 12 Dom mieszkalny koniec XIX wieku 

12. Kroczyce ul. Batalionów Chłopskich Kaplica przydrożna początek XX wieku 

13. Kroczyce ul. Kopernika Kaplica przydrożna początek XX wieku 

14. Kroczyce ul.1 Maja 2 Kaplica-zespół Kościoła I 1893-1895 r. 

15. Kroczyce ul.1 Maja 2 Kaplica-zespół Kościoła II 1893-1895 r. 

16. Kroczyce ul.1 Maja 2 Kościół 1893-1895 r. 

17. Kroczyce ul.1 Maja 2 Zespół Kościoła-ogrodzenie 1893-1895 r. 

18. Kroczyce ul.1 Maja 2 Zespół Kościoła-Plebania 1893-1895 r. 

19. Kroczyce ul.1 Maja 2 Zespół Kościoła-lipa XVI wiek 

20. Podlesice Dom mieszkalny-Kajetanówka XX wiek 

21. Podlesice Kaplica-Kajetanówka XX wiek 

22. Podlesice Pozostałości parku-Kajetanówka początek XX wieku 

23. Pradła Cmentarz rzymsko-katolicki początek XX wieku 

24. Pradła ul. Batalionów Chłopskich 3 plebania 1935 rok 

25. Pradła ul. Wyzwolenia nr 76 Dom mieszkalny początek XX wieku 

26. Przyłubsko Kaplica przydrożna ok.1834 roku 

27. Siedliszowice nr19 Dom mieszkalny początek XX wieku 

28. Siedliszowice nr 41 Dom mieszkalny początek XX wieku 

29. Szypowice Kaplica przydrożna początek XX wieku 

Źródło: UG Kroczyce 

Jedyną zabytkową nieruchomością wpisaną do ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

zlokalizowaną na terenie Gminy Kroczyce jest Park dworski w Białej Błotnej, wpisany do rejestru pod nr 664 z 

18.12.1957 r. oraz 645 z 17.12.1957 r. 

Natomiast w spisie zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków z terenu województwa 

śląskiego istnieje pozycja, pod którą figurują stanowiska archeologiczne 2a i 2b znajdujące się na terenie 

miejscowości Kostkowice w gminie Kroczyce, wpisane na podstawie decyzji Aa/3 z 1998-05-06. Zestawienie 

kart adresowych stanowisk archeologicznych włączonych do gminnej ewidencji zabytków Gminy Kroczyce 

przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 17 Zestawienie kart adresowych stanowisk archeologicznych w gminnej ewidencji zabytków 

L.p. Adres Nazwa obiektu/obecna funkcja Czas powstania /przebudowy 

1. Kostkowice st.2 Grodzisko Wczesne średniowiecze 

2. Kostkowice st.2 Obozowisko jaskiniowe 
Punkt osadniczy 

Paleolit środkowy 
Eneolit/wcz. epoka brązu-krąg kultur sznurowych 

3. Kostkowice st.5 Ślad osadnictwa 
Ślad osadnictwa 
Ślad osadnictwa 

Paleolit schyłkowy 
Wczesne Średniowiecze 
Późne średniowiecze 

4. Kostkowice st.6 Ślad osadnictwa Wczesne średniowiecze 

5. Kostkowice st.7 Ślad osadnictwa Późne średniowiecze 
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Ślad osadnictwa Okres nowożytny 

6. Kostkowice st.8 Ślad osadnictwa Wczesne średniowiecze 

7. Kostkowice st.10 Ślad osadnictwa Wczesne średniowiecze 

8. Kostkowice st.11 Ślad osadnictwa 
Ślad osadnictwa 
Ślad osadnictwa 
Ślad osadnictwa 

Wczesne średniowiecze 
Późne średniowiecze 
Pradzieje (ogólnie) 
Okres nowożytny 

9. Kostkowice st.12 Ślad osadnictwa Wczesne średniowiecze 

10. Dzibice st.1 Ślad osadnictwa 
Ślad osadnictwa 

Epoka kamienia 
Okres nowożytny 

11. Dzibice st.2 Ślad osadnictwa Późne średniowiecze/ok.nowożytny 

12. Dzibice st.3 Ślad osadnictwa 
Osada 

Kult.przeworska-ok.wpływów rzymsk. 
Wczesne średniowiecze(X-XIw.) 

13. Dzibice st.4 Ślad osadnictwa 
Ślad osadnictwa 

Kult.przeworska-ok.wpływów rzymsk. 
Wczesne średniowiecze 

14. Dzibice st.5 Ślad osadnictwa 
Osada 

Kult.przeworska-ok.wpływów rzymsk. 
Wczesne średniowiecze 

15. Dzibice st.6 Ślad osadnictwa 
Ślad osadnictwa 

Wczesne średniowiecze 
Okres nowożytny 

16. Dzibice st.7 Ślad osadnictwa 
Ślad osadnictwa 
Osada 
Ślad osadnictwa 
Osada 
Ślad osadnictwa 
Ślad osadnictwa 

Epoka kamienia 
Wczesna epoka brązu 
Kult.łużycka 
Kult.przeworska-ok.wpływów rzymsk. 
Wczesne średniowiecze 
Pradzieje (ogólnie) 
Okres nowożytny 

17. Kroczyce Marianka st.1 Ślad osadnictwa Późne średniowiecze 

18. Kroczyce-Marianka st.2 Pracownia siekier krzem. Neolit-kult.pucharów lejowych 

19. Kroczyce-Marianka st.3 Ślad osadnictwa Epoka kamienia 

20. Kroczyce-Marianka st.4 Ślad osadnictwa Epoka kamienia 

21. Kroczyce-Marianka st.5 Ślad osadnictwa Neolit-kult.pucharów lejowatych 

22. 
 

Kroczyce-Marianka st.6 
 

Ślad osadnictwa 
Osada 

Paleolit schyłkowy 
Neolit-kult.pucharów lejowatych 

23. Kroczyce-Marianka st.7 Osada Neolit-kult.pucharów lejowatych 

24. Kroczyce-Marianka st.8 Ślad osadnictwa Epoka kamienia 

25. Pradła st.1 Ślad osadnictwa 
Pracownia krzemieniarska 
Pracownia krzemieniarska 
Pracownia krzemieniarska 
Ślad osadnictwa 

Paleolit schyłkowy 
Neolit-kult.pucharów lejowatych 
Neolit-kult.ceramiki grzebykowo-dołkowej 
Wcz.epoka brązu-krąg kultur sznurowych 
Okres nowożytny 

26. Pradła st.2 Pracownia krzemieniarska Neolit-kult.pucharów lejowatych 

27. Pradła st.6 Osada Eneolit/wcz.epoka brązu 

28. Pradła st.7 Osada Eneolit/wcz.epoka brązu 

29. Pradła st.10 Osada lub pracownia krzemieniarska Eneolit/wcz.epoka brązu 

30. Pradła st.11 Osada lub pracownia krzemieniarska Eneolit/wcz.epoka brązu 

31. Pradła st.12 Osada Eneolit/wcz.epoka brązu 

32. Pradła st.13 Osada Eneolit/wcz.epoka brązu 

33. Pradła st.14 Osada lub pracownia krzemieniarska Eneolit/wcz.epoka brązu 

34. Pradła st.15 Ślad osadnictwa Eneolit/wcz.epoka brązu 

35. Pradła st.16 Ślad osadnictwa Pradzieje (ogólnie) 

36. Browarek st.1 Osada Późne średniowiecze/ok.nowożytny 

37. Siemięrzyce-Wrzoski st.1 Ślad osadnictwa Neolit-kult.pucharów lejowatych 

38. Kroczyce st.1 Osada Wczesne średniowiecze 

39. Kroczyce st.2 Obozowisko jaskiniowe Kult.przeworska-ok.wpływów rzymskich 

40. Pradła st.3 Osada Epoka kamienia 

41. Przyłubsko st.1 Ślad osadnictwa Pradzieje (ogólnie) 

42. Pradła-Bugaj st.1 Ślad osadnictwa Epoka kamienia 

43. Huta Szklana st.1 Ślad osadnictwa Wczesne średniowiecze 

44. Siamoszyce st.1 Osada Średniowiecze 

45. Piaseczno st.1 Obozowisko jaskiniowe Paleolit schyłkowy 
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Obozowisko jaskiniowe 
Obozowisko jaskiniowe 
Obozowisko jaskiniowe 
Obozowisko jaskiniowe 

Neolit-kult.ceramiki sznurowej 
Kult.łużycaka-halsztat CD 
Wczesne średniowiecze 
Późne średniowiecze 

46. Piaseczno st.2 Osada obronna 
Osada obronna 
Ślad produkcyjny (żużel) 

Wczesne średniowiecze XI-XII w. 
Średniowiecze XIII-XIV w. 
Średniowiecze 

47. Podlesice st.1 Obozowisko-schronisko skalne Mezeolit-kult.świderska 

48. Podlesice st.5 Ślad osadnictwa Okres nowożytny XVII-XVIII w. 
Źródło: UG Kroczyce 

 Należy wspomnied, że na terenie gminy znajdują się dwa pomniki przyrody: 

1) Lipa drobnolistna w Kroczycach obok kościoła parafialnego (Orzeczenie nr 13 b/4/54 o uznaniu za 

pomnik przyrody PWRN w Katowicach z dn. 13.05.1954r. Rozporządzenie nr 4/96 z dn. 6.2.1996r. 

Wojewody Częstochowskiego Dz. U. nr 2/96, poz. 5; 

2) Sosna pospolita na terenie Nadleśnictwa Koniecpol, leśnictwo Pradła oddz. 286 f, Rozporządzenie nr 

4/96 z dn. 6.2.1996r. Wojewody Częstochowskiego Dz. U. nr 2/96, poz. 5. 

5.3.5 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kroczyce został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kroczyce 

nr 59/VIII/2015 z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Kroczyce na lata 2015-2020. Sporządzenie i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wynika ze zobowiązao 

określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym, 

przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. Celem opracowania Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej jest określenie wizji rozwoju Gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego kluczowym 

elementem jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję Gminy 

Kroczyce. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kroczyce wpisuje się swoimi założeniami w określone niżej cele 

szczegółowe Polityki energetycznej Polski do roku 2030. Cele szczegółowe: 

Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska, 

Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię, 

Poprawa stanu środowiska. 

Biorąc pod uwagę przeprowadzoną inwentaryzację źródeł odpowiedzialnych za poziom emisji CO2 

w Gminie Kroczyce, zapotrzebowanie Gminy na energię pierwotną, zapisy prawa europejskiego i krajowego 

w zakresie efektywności energetycznej, został określony długoterminowy cel główny /strategiczny, który brzmi: 

Poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu 

nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Kroczyce. 

Bardzo duże znaczenie z punktu widzenia realizacji długoterminowego celu strategicznego mają 

długofalowe procesy w zakresie m.in. monitoringu energetycznego oraz szeroko pojętej edukacji ekologicznej 

mieszkaoców Gminy oraz Urzędu Gminy i podległych mu jednostek jak i działania horyzontalne wpływające na 

efektywnośd energetyczną dostaw. Działania te nie są projektami, lecz długofalowymi procesami, które 

w perspektywie czasu przynoszą kumulujące się oszczędności energii. 

Utworzona w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej baza danych stanowid będzie doskonały instrument 
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do bieżącego monitoringu zużycia energii finalnej w obiektach administrowanych przez Gminę, jednocześnie 

przy bieżącej analizie zużycia mediów w poszczególnych obiektach pozwoli przeciwdziaład wszelkim 

nieprawidłowością w ich zużyciu. 

Wskazany cel strategiczny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe. 

Cele szczegółowe 

Cel szczegółowy I –Wzrost efektywności energetycznej obiektów znajdujących się na terenie Gminy. 

Działanie 1.1. Termomodernizacja obiektów komunalnych. 

Działanie 1.2. Konkursy dla szkół w zakresie oszczędzania mediów 

Cel szczegółowy II - Redukcja zanieczyszczeo szczególnie PM 10, CO2 pochodzących zwłaszcza 

z indywidualnych źródeł ciepła. 

Działanie 2.1. Montaż instalacji OZE w obiektach komunalnych. 

Działanie 2.2. Dopłaty do wymiany źródeł ciepła na mniej emisyjne  

Cel szczegółowy III - Redukcja zanieczyszczeo pochodzących z sektora transportu drogowego. 

Działanie 3.1. Remonty dróg gminnych. 

Energia elektryczna  

Na terenie Gminy Kroczyce nie występuje zakład produkujący energię elektryczną. Całośd energii 

elektrycznej jest importowana za pomocą infrastruktury przesyłowej. Dystrybucją energii elektrycznej na 

terenie Gminy Kroczyce zajmuje się TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie. 

TAURON Dystrybucja S.A nie posiada na terenie Gminy Kroczyce stacji elektroenergetycznej WN/SN, która 

stanowiłaby Główny Punkt Zasilania (GPZ) dla odbiorców energii elektrycznej. Mieszkaocy gminy zaopatrywani 

są w energię elektryczną ze stacji 110/15 kV zlokalizowanych na terenie sąsiednich gmin tj.:  

GPZ 110/15 kV „ Kotowice” w gminie Żarki, 

GPZ110/15 kV „Zawada” w gminie Irządze. 

W wyżej wymienionych stacjach zainstalowane są po dwa transformatory 110/15 kV o mocach: 10 MVA i 16 

MVA. Północną częśd obszaru Gminy przecina linia 110 kV łącząca GPZ „Kotowice” z GPZ „Zawada”. Linie 

średniego napięcia wyprowadzone z ww. GPZ-tów relacji: SE Zawada – Irządze, SE Zawada – Niegowa, SE 

Kotowice – Kroczyce i SE Kotowice – Zawada zasilają 47 stacji transformatorowych 15/0,4 kV stanowiących 

własnośd TAURON Dystrybucja S.A. 

Oświetlenie ulic 

W 2020r. Gmina Kroczyce realizowała zadanie w zakresie oświetlenia publicznego pn. Budowa oświetlenia 

ulicznego przy ul. Sienkiewicza w m. Kroczyce. W ramach zamówienia zostały zainstalowane 23 szt. latarni 

oświetleniowych typu LED. Należy wspomnied, że Gmina Kroczyce jako jedna z nielicznych jednostek 

samorządu terytorialnego stała się właścicielem opraw oświetleniowych, zabezpieczenia opraw, wysięgników 

oraz przewodów w wysięgnikach (porozumienie z ENION S.A. z dnia 26.10.2007 r. 

Transport publiczny 

Gmina Kroczyce nie jest organizatorem transportu publicznego. Jedyną tego typu formą są usługi 

świadczone na podstawie porozumienia z Gminą Zawiercie dotyczące przewozów realizowanych przez ZKM 

Zawiercie dla mieszkaoców miejscowości Piaseczno. Pozostałe usługi w zakresie transportu świadczą 
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przewoźnicy prywatni.  

5.3.6 Program ochrony środowiska  

Program ochrony środowiska jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej na terenie 

gminy Kroczyce. Program Ochrony Środowiska, określa politykę środowiskową, a także wyznacza cele i zadania 

środowiskowe, które odnoszą się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów. 

Dokument ten wspomaga dążenie do uzyskania w gminie sukcesywnego ograniczenia degradacji środowiska, 

ochronę i rozwój jego walorów oraz racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska z uwzględnieniem 

konieczności jego ochrony. Stan docelowy, w tym zakresie, nakreśla Program Ochrony Środowiska, a ocenę 

efektów jego realizacji, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, dokonuje się okresowo, co 2 lata.  

Struktura opracowania Programu Ochrony Środowiska obejmuje omówienie kierunków ochrony 

środowiska w gminie w odniesieniu m.in. do gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przed powodzią, 

gospodarki odpadami, ochrony gleb i zasobów geologicznych, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony 

przed hałasem, ochrony przyrody, ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów, edukacji ekologicznej, aspektu 

ekologicznego w planowaniu przestrzennym. Identyfikacja potrzeb gminy w zakresie ochrony środowiska, 

w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych, polega na sformułowaniu celów nadrzędnych oraz 

strategii ich realizacji.  

Działania zrealizowane przez gminę w 2020 roku wynikające z wdrażania Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Kroczyce na lata 2018-2021 przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 18 Zadania realizowane przez gminę w 2020 roku w ramach wdrażania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kroczyce na lata 

2018-2021 

Lp. Obszar 
interwencji 

Cel Kierunek 
interwencji 

Podejmowane działania 

1. Ochrona 
klimatu i jakości 
powietrza 

Poprawa i 
utrzymanie 
jakości 
powietrza 
atmosferyczn
ego zgodnie z 
obowiązujący
mi 
standardami 

Ograniczenie 
emisji liniowej 

Zimowe utrzymanie dróg lokalnych na terenie Gminy Kroczyce 
– Zapewnienie bezpieczeostwa na drogach.  
W 2020 roku obowiązki związane z zimowym utrzymaniem dróg 
wykonywano w ramach umów zawartych w trybie ustawy Prawo 
zamówieo publicznych. Realizacja tego zadania wpłynęła na 
ograniczenie emisji ze źródeł ruchomych związanych z 
transportem pojazdów samochodowych i zużywanymi do tego 
celu paliwami. 

Ograniczenie 
niskiej emisji 

Poprawa efektywności energetycznej poprzez 
termomodernizację budynków użyteczności publicznej. 
W 2020 r. wykonano remont świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Dzibice, który wpłynął na poprawę jakości i dostępności obiektu 
świetlicy wiejskiej. Wykonane prace dotyczyły w szczególności 
zmiany konstrukcji dachu wielospadowego, wykonaniu nowego 
pokrycia dachu, wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych 
budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwi, wykonaniu instalacji 
odgromowej oraz robót remontowych wewnętrznych. Zadanie 
było współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 
Realizacja przedsięwzięcia wpłynęła na ograniczenie utraty ciepła 
oraz zapotrzebowania na energię cieplną obiektu. 

Aktualizacja założeo do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kroczyce 
W 2019 dokonano aktualizacji założeo do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kroczyce. 
Koniecznośd opracowania aktualizacji wynika z art. 19 ust. 2 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U z 
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2020r. poz. 833) i powinna byd realizowana co najmniej raz na 
trzy lata. 

Działania 
pozostałe z 
zakresu ochrony 
powietrza 

Uwzględnienie w zamówieniach publicznych problemów 
ochrony powietrza, poprzez odpowiednie przygotowanie 
specyfikacji zamówieo publicznych, które uwzględniad będą 
potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w prowadzonych 
postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 
dostosowywany był do wytycznych zawartych w Programie 
Ochrony Środowiska. 

2. Zagrożenia 
hałasem 

Zmniejszenie 
zagrożenia 
emisją hałasu 

Działania 
administracyjne 
związane z 
ochroną przed 
hałasem 

Przebudowa (modernizacja) dróg – Poprawa bezpieczeostwa na 
drogach. 
W roku 2020 Gmina Kroczyce zrealizowała przebudowę 
(modernizację) drogi dojazdowej w miejscowości Siemięrzyce. W 
wyniku realizacji zadania przebudowano drogę o długości 588 
mb. Przebudowa dróg współfinansowana była w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 
Poza przebudowami (modernizacjami) dróg, w 2020 roku 
wykonano również odtworzenia dróg po ułożeniu odcinka 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kroczyce o łącznej 
powierzchni 25 838,60 m

2
 w tym nakładką asfaltową 19 288 m

2 

i tłuczniem 6550,60m
2
. 

3. Gospodarowani
e wodami i 
gospodarka 
wodno-
ściekowa 

Prowadzenie 
racjonalnej 
gospodarki 
zasobami wód 
(wody 
powierzchnio
we i 
podziemne) i 
gospodarki 
ściekowej 

Poprawa jakości 
systemu 
odprowadzania 
ścieków 

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce  - etap 

II – Regulacja gospodarki wodno-ściekowej 

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce 
współfinansowana w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. 
Głównym założeniem projektu jest kontynuacja działao z zakresu 
regulacji gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji 
Kroczyce. Celem projektu jest wzrost odsetka ludności 
korzystającej z systemu oczyszczania ścieków. Planowany efekt 
to wybudowanie odcinka kanalizacji o długości 5,11 km. Zadanie 
jest w trakcie realizacji. 
 
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap 

III i IV – Regulacja gospodarki wodno –ściekowej 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i 
efektywne wykorzystywanie zasobów”, działanie 5.1. 
„Gospodarka wodno – ściekowa”, Poddziałanie 5.1.1. 
„Gospodarka wodno – ZIT oraz pożyczki WFOŚiGW w 
Katowicach. 
Głównym założeniem projektu była kontynuacja działao z 
zakresu regulacji gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
aglomeracji Kroczyce. Celem projektu był wzrost odsetka 
ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków. 
W ramach zadania wybudowano ok. 1,7 km kanalizacji w 
miejscowości Lgotka oraz 9,7 km w miejscowości Kroczyce. 
Protokół odbioru kooczącego zadanie podpisano 7 lipca 2020 r. 

Realizacja 
prawidłowego 
systemu 
oczyszczania 
ścieków 

Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz 
przydomowych oczyszczalni ścieków 
W 2020 r. ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz 
przydomowych czyszczalni ścieków prowadzona była na bieżąco 
z uwzględnieniem zmian zachodzących w ciągu roku. 

4. Gospodarka 
odpadami i 
zapobieganie 
powstawaniu 
odpadów 

Zapewnienie 
właściwego 
postępowania 
z odpadami 

Organizacja 
systemu 
odbioru i 
zagospodarowa
nia odpadów 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  
z miejsc publicznych na terenie Gminy Kroczyce – Utrzymanie 
czystości i porządku w Gminie 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  
z miejsc publicznych na terenie Gminy Kroczyce odbywał się na 
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komunalnych podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą wyłonionym w 
drodze przetargu nieograniczonego. Odpady odbierano na 
każdorazowe zgłoszenie pracownika urzędu ze wskazanych 
miejsc. Szczegóły dotyczące ilości odpadów odebranych i 
poniesionych kosztów prezentują tabele poniżej. 
W 2020 r. realizowano również okresowy wywóz odpadów 
komunalnych pochodzących z terenów położonych  
w pobliżu zbiorników wodnych w miejscowości Kostkowice, a 
stanowiących własnośd Skarbu Paostwa, na podstawie 
Porozumienia zawartego w dniu 24 kwietnia 2019 r. ze Starostą 
Zawierciaoskim reprezentującym Skarb Paostwa. Na mocy 
niniejszego porozumienia Starosta oraz Gmina Kroczyce 
zobowiązały się do współdziałania  
w zakresie porządkowania terenów w pobliżu zbiorników 
wodnych w Kostkowicach i Dzibicach.  

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kroczyce – 
Utrzymanie czystości i porządku w Gminie 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
mieszkaoców Gminy Kroczyce odbywał się na podstawie umowy 
zawartej z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu 
nieograniczonego. Termin wykonywania zamówienia opiewał 
okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. lub do 
wyczerpania środków finansowych. Odbiór odpadów 
realizowano zgodnie z harmonogramem. W miesiącu marcu oraz 
październiku 2020 odebrano z gospodarstw domowych odpady 
wielkogabarytowe.. 

Sporządzanie corocznych sprawozdao z realizacji zadao z 
zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1439) terminie do  
31 października 2020 r. zostało przekazane Wojewódzkiemu 
Inspektoratowi Ochrony Środowiska oraz Urzędowi 
Marszałkowskiemu sprawozdanie Wójta Gminy Kroczyce z 
gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2019.  

Propagowanie przydomowego kompostowania odpadów na 
terenach wiejskich z zabudową jednorodzinną. 
W 2020r. kontynuowano „Program użyczenia kompostowników 
na odpady biodegradowalne na terenie Gminy Kroczyce” 
realizowanego na podstawie zarządzenia nr 156/2016 Wójta 
Gminy Kroczyce z dnia 12 grudnia 2016r. W 2020r. z 
przedmiotowego programu skorzystało 217 właścicieli 
nieruchomości. 

   Oczyszczanie 
gminy z 
odpadów 
zawierających 
azbest 

Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z 
terenu Gminy Kroczyce. 
Dofinansowanie do odbioru odpadów zawierających azbest z 
nieruchomości osób fizycznych i innych oraz przekazanie do 
unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadów 
zawierających azbest na składowiskach azbestowych 
W 2020r. Gmina Kroczyce skorzystała z dofinansowania z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację 
zadania z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów 
zawierających azbest. W ramach zadania usunięto 162,79 Mg 
azbestu z budynków zlokalizowanych na terenie gminy. 

5. Zasoby 
przyrodnicze 

Ochrona 
zasobów 
przyrodniczyc
h gminy 

Ochrona form 
ochrony 
przyrody i 
miejsc cennych 
przyrodniczo 

Rozwój bazy dydaktycznej edukacji przyrodniczej oraz realizacja 
działao z zakresu edukacji ekologicznej, w szczególności na 
temat przedmiotów ochrony na obszarach Natura 2000 oraz 
walorów przyrodniczych parków krajobrazowych 
Zapewnienie właściwej ochrony bioróżnorodności, terenów 
zieleni i krajobrazu w planowaniu przestrzennym, ze szczególnym 
uwzględnieniem korytarzy ekologicznych poprzez adekwatne 
zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego i w 
decyzjach o warunkach zabudowy. 
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6. Edukacja 
ekologiczna 

Zwiększanie 
wiedzy i 
świadomości 
społeczeostw
a w zakresie 
ochrony 
środowiska 

Edukacja 
ekologiczna 
społeczeostwa 

Działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i 
gospodarki odpadami 
Umieszczanie na stronach internetowych Gminy Kroczyce 
artykułów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska. 
Dystrybucja ulotek dotyczących prawidłowej segregacji 
odpadów. Umieszczanie artykułów dotyczących zakazu spalania 
odpadów i zasad prawidłowej segregacji w gazetce lokalnej 
„Wieści z Kroczyc i okolicy”. 

Prowadzone działania podnoszące świadomośd ekologiczną np. 
konkursy, seminaria, obchody Dnia Ziemi i inne 
Uczniowie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kroczyce czynnie 
angażowali się w takie akcje jak: sprzątanie świata, obchody Dnia 
Ziemi, zbiórki makulatury i baterii. Brali udział w projektach 
takich jak: Wirtualny Festiwal Ekologiczny, Piątka dla natury, 
Klimatyczna klasa, Działaj z imPETem!, Byd jak Ignacy, Na odpady 
nie ma rady oraz uczestniczyli w licznych konkursach zarówno 
plastycznych jak i z wiedzy o ekologii. 

7. Zadania 
pozostałe 

Ochrona 
środowiska 

Opieka nad 
bezdomnymi 
zwierzętami 
 

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kroczyce – 
Opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 
Wyłapywanie i umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku. 
W 2020 r. odłowiono 18 sztuk bezdomnych psów z terenu gminy, 
na podstawie interwencji mieszkaoców. Zgodnie z zawartą 
umową schronisko zapewnia zwierzętom opiekę oraz prowadzi 
działania zmierzające do adopcji przetrzymywanych zwierząt. 

Poprawa jakości 
życia 
mieszkaoców 

Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola w roku szkolnym 
2019/20 – Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o 
systemie oświaty 
W 2020 r. gmina realizowała zadanie dowożenia uczniów do 
szkół na podstawie umowy z wykonawcą wyłonionym w trybie 
ustawy Prawo zamówieo publicznych.  

Źródło: UG Kroczyce 

W stosunku do 2019 roku w zakresie odebranych odpadów komunalnych zmieszanych notujemy spadek, 

natomiast znacząco rośnie ilośd odpadów segregowanych. Mieszkaocy chętnie korzystają z Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W 2020 roku odnotowano wzrost odebranych odpadów z miejsc 

publicznych. Zestawienie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Kroczyce za lata 2019 i 2020 

prezentuje tabela poniżej. 

Tabela 19 Zestawienie odpadów odebranych w latach 2019-2020 

Odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Kroczyce 

 
2019 2020 

Miesiąc 
Zmieszane 

(Mg) 

Segregowane 

(Mg) 

Odpady z 

miejsc 

publicznych 

(m
3
)  

Zmieszane (Mg) 
Segregowane 

(Mg) 

Odpady z 

miejsc 

publicznych 

(m
3
)  

Styczeo 143,03 37,19 22,2 63,64 19,20 w tym 

PSZOK: 4,74  

19,2 

Kwota 60 145,37 zł 8 016,97 zł 1 918,08 zł 62545,39 16692,48 1866,24 

Luty 124,39 21,06 23,3 116,44 32,73 w tym 

PSZOK: 3,96  

22,2 

Kwota 52 307,09 zł 4 539,87 zł 2 013,12 zł 114437,23 28455,46 2157,84 

Marzec 128,81 25,49 15,5 120,96 55,14 w tym 

PSZOK: 2,96 

12,2 
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Kwota 54 165,74 zł 5 494,82 zł 1 339,20 zł 118 879,49 47938,72 1185,84 

Kwiecieo 135,43 43,46 w tym 

PSZOK: 5,92 

25,5 91,8 64,42 w tym 

PSZOK: 6,24 

30,3 

Kwota 56 949,50 zł 9 368,59 zł 2 203,20 zł 90 221,04 56006,75 2945,16 

Maj 123,84 64,96 w tym 

PSZOK : 15,48  

31,1 116,51 80,74 w tym 

PSZOK: 21,68 

17 

Kwota 52 075,81 zł 14 003,30 zł 2 687,04 zł 114 506,03 70195,36 1652,4 

Czerwiec 72,55 39,69 w tym 

PSZOK: 5,84 Mg 

12,2 86,62 75,16 w tym 

PSZOK: 21,56 

32,2 

Kwota 30 507,92 zł 8 555,89 zł 1 054,08 zł 85130,14 65344,1 3129,84 

Lipiec 85,35 59,10 w tym 

PSZOK: 14,34  

26,6 80,36 63,96 w tym 

PSZOK: 15,02 

50,3 

Kwota 35 890 zł 12 740,07 zł 2 298,24 zł 78 988,81 55606,82 4 889,16 

Sierpieo 74,71 45,38 w tym 

PSZOK: 5,24  

22,2 73,02 69,833 w tym 

PSZOK: 16,14 

32,2 

Kwota 31 416,22 zł 9 782,48 zł 1 918,08 zł 71764,06 60712,82 3129,84 

Wrzesieo 94,66 63,45 w tym 

PSZOK: 15,42  

21,1 

24,4 

82 72,23 w tym 

PSZOK: 17,98  

45,5 

Kwota 39 805,37 zł 13 677,79 zł 1 823,04 zł 

2 371,68 zł 

80 589,60 62796,76 4422,6 

Październik 95,74 88,12 w tym 

PSZOK: 16,5  

22,2 77,18 106,45 w tym 

PSZOK: 12,00 

54,4 

Kwota 40 259,52 zł 18 995,85 zł 2 157,84 zł 75852,5 92547,63 5287,68 

Listopad 92,81 39,18 w tym 

PSZOK: 2,82  

12,2 114,4 64,24 w tym 

PSZOK: 8,82 

73,2 

Kwota 39 027,42 zł 8 445,96 zł 1 185,84 zł 112432,32 55850,26 7115,04 

Grudzieo  175,52 49,44 w tym 

PSZOK: 10,00  

22,2 117,71 38,41 w tym 

PSZOK: 9,72 

33,3 

Kwota 73 807,71 zł 10 657,68 zł 2 157,84 zł 115685,39 33393,65 3236,76 

Suma 1346,84 576,52 280,07 1140,64 742,513 422 

527 330,25 zł 124 279,27 zł 22939,44 zł 1 121 032,00 zł 645 540,81 zł 41 018,40 zł 

Źródło: UG Kroczyce 

Rozpatrując odpady odebrane w podziale na frakcje notujemy znaczący wzrost bioodpadów oraz papierów 

i tektury w stosunku do roku 2019. Poniższa tabela prezentuje zestawienie odpadów w podziale na frakcje. 

Tabela 20 Odpady odebrane w latach 2019-2020 w podziale na frakcje 

Zestawienie odpadów z podziałem na frakcje 

Rodzaj odpadu (Mg) 2019 2020 Wnioski 

Papier i tektura 25,69 66,21 Więcej o 40,52 

Szkło 160,48 163,59 Więcej o 3,11 

Tworzywa Sztuczne 173,23 167,32 Mniej o 5,91 

Metale 0,65 0 Mniej o 0,65 

Bioodpady 84,53 132,84 Więcej o 48,31 
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Odpady wielkogabarytowe 40,38 71,73 Więcej o 31,35 

PSZOK: 

Zużyte opony 11,36 17,94 Więcej o 6,58 

Gruz betonowy 29,8 51,42 Więcej o 21,62 

Tworzywa Sztuczne 9,68 11,34 Więcej o 1,66 

Bioodpady 4,2 6,38  Więcej o 2,18 

Odpady wielkogabarytowe 31,1 45,66 Więcej o 14,56 

Zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny 

5,42 7,86 Więcej o 2,44 

Szkło 0 0,1 Więcej o 0,1 

Papier 0 0,12 Więcej o 0,12 

Źródło: UG Kroczyce 
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5.4 Polityka społeczna 

5.4.1 Program współpracy Gminy Kroczyce z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020 

Program współpracy Gminy Kroczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie został 

przyjęty uchwałą nr 76/XI/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 24października 2019 r. w sprawie przyjęcia 

rocznego programu współpracy Gminy Kroczyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. 

Cel główny: zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkaoców Gminy oraz wzmocnienie rozwoju 

społeczeostwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Cele szczegółowe: 

1) poprawa jakości życia mieszkaoców Gminy poprzez pełniejsze zaspokojenie ich potrzeb,  

2) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych,  

3) otwarcie na innowacyjnośd i konkurencyjnośd w wykonywaniu zadao publicznych,  

4) podniesienie efektywności działao w sferze wykonywania zadao publicznych,  

5) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,  

6) wzmocnienie potencjału organizacji oraz rozwój wolontariatu,  

7) prezentacja dorobku organizacji i promowanie ich osiągnięd.  

8) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł 

zewnętrznych, na realizację zadao. 

Współpraca Gminy Kroczyce z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy, może przybierad formy finansowe i pozafinansowe.  

Na 2020 r. Gmina Kroczyce ustaliła jako priorytetowe następujące zadanie, w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej: 

organizacja przedsięwzięd i programów w zakresie usportowienia dzieci i młodzieży i dorosłych poprzez 

prowadzenie zajęd sportowych, mających na celu przygotowanie zawodników klubów sportowych do 

rywalizacji w związkach sportowych. 

W roku 2020 na realizację zadao publicznych objętych Programem współpracy Gminy Kroczyce z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie Gmina Kroczyce przeznaczyła kwotę w wysokości 50 000,00 zł. 

Stan realizacji 

Realizacja Programu współpracy Gminy Kroczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie na rok 2020 obejmowała zarówno finansowe, jak i pozafinansowe formy współpracy. 
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W ramach otwartego konkursu ofert, skierowanego do organizacji pozarządowych, powierzono organizację 

działao w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Kroczyce w roku 2020 

Ludowemu Klubowi Sportowemu „SKALNIAK” Kroczyce (finansowa forma współpracy). Umowa dotacji na 

realizację powierzonych działao opiewała na 50 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.  

 

Spośród pozafinansowych form współpracy realizowano w szczególności następujące działania: 

- publikowanie ważnych informacji na stronie internetowej Gminy Kroczyce oraz oficjalnym profilu Gminy 

Kroczyce na portalu Facebook; 

- konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, 

projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w celu 

uzyskania ich opinii; 

 - spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych z przedstawicielami Samorządu; 

- koordynowanie i prowadzenie wspólnych działao i przedsięwzięd, współpraca przy świadczeniu konkretnych 

usług na rzecz społeczności lokalnej; 

- udzielanie pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych z innych źródeł niż 

budżet Gminy; 

- wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie działao służących zaspokojeniu 

tych potrzeb; 

- udzielanie pomocy w realizowaniu umów przez organizacje pozarządowe; 

- promowanie przez Gminę Kroczyce działalności organizacji i pomoc w tworzeniu jej dobrego wizerunku;  

- wspieranie akcji promującej przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom 

pożytku publicznego; 

- objęcie patronatem Wójta Gminy Kroczyce imprez i przedsięwzięd realizowanych przez organizacje;  

- udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących z sektora prywatnego, 

funduszy celowych i prywatnych fundacji; 

-opiniowanie wniosków o dotacje składanych przez organizacje do innych instytucji lub organów administracji 

publicznej. 

5.4.2 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2020 rok  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok został przyjęty 

uchwałą nr 96/XIII/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. 

Główne cele programu: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu; 

2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, 

a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 
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prowadzenie pozalekcyjnych zajęd sportowych, a także działao na rzecz dożywania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuoczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeo i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych; 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13
1
 i 15 ustawy oraz 

występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego; 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 

społecznej.  

 

Założone sposoby realizacji wytyczonych celów: 

Ad.1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:  

1. Funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar przemocy.  

2. Wyposażenie punktu w broszury, ulotki, czasopisma, sprzęt itp.  

3. Funkcjonowanie telefonu zaufania.  

4. Szkolenie członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania PA.  

5. Szkolenie nauczycieli, policji, członków gminnej komisji w sprawie sporządzania niebieskich kart.  

6. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym.  

7. Szkolenie sprzedawców napoi alkoholowych.  

8. Prowadzenie kampanii edukacyjnych na terenie gminy. Prowadzenie i udział w organizowanych 

kampaniach.  

9. Monitorowanie skali problemów alkoholowych w środowisku lokalnym poprzez prowadzenie badao 

i sondaży, lokalnych diagnoz oraz publikowanie wyników tych badao w prasie lokalnej.  

10. Działania na rzecz poprawy bezpieczeostwa w miejscach publicznych.  

11. Współpraca z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców w zakresie prowadzenia działao profilaktycznych 

i edukacyjnych kandydatów na kierowców.  

12. Udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznej.  

13. Tworzenie sieci punktów informacyjnych z danymi o ofercie pomocy na terenie gminy w zakresie 

problemów alkoholowych. 

W „Programie” przewidziano na realizację w/w działao w 2020 r. środki finansowe w wysokości: 15 100,00 zł. 

 

Ad. 2) Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, 

a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

1. Funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych; zatrudnienie terapeuty; doposażenie świetlic  

2. Finansowanie szkoleo z zakresu rozpoznawania i zapobiegania oraz przeciwdziałania zjawiskom 

przemocy w rodzinie dla pracowników służb takich jak m.in.: policja, pracownicy socjalni, pielęgniarki, 

członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nauczyciele  

3. Udzielenie pomocy psychologicznej materialnej i rzeczowej rodzinom, w których występują problemy 

alkoholowe lub w ciężkich przypadkach losowych. (zakup książek, odzieży, pomocy szkolnych oraz 

indywidualnej terapii)  
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4. Budowa lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – procedura „Niebieskiej karty”.  

5. Organizowanie zajęd grupowych dla rodziców, warsztaty w zakresie doskonalenia umiejętności 

wychowawczych  

6. Motywowanie osób uzależnionych lub współuzależnionych do podjęcia terapii  

7. Współpraca z instytucjami (szkoły, GOPS, Policja, Sądy Rodzinne, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie)  

8. Finansowanie zajęd i programów socjoterapeutycznych – prowadzenie różnorodnych programów 

rozwojowych dla dzieci w ramach zajęd teatralnych, komputerowych, sportowych, tanecznych, 

plastycznych itp.  

W „Programie” przewidziano na realizację w/w działao w 2020 r. środki finansowe w wysokości: 38 900,00 zł. 

 

Ad. 3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęd sportowych, a także działao na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuoczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych:  

1. Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy 

oraz dla rodziców i nauczycieli:  

- dla dzieci i młodzieży: zakup, organizowanie i realizowanie programów profilaktycznych dla 

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i przedszkolu na terenie gminy, zakup przedstawieo 

teatralnych, organizacja konkursów tematycznych jako uzupełnienie programów (zakup nagród 

za udział w konkursach), organizacja wycieczek, festynów; 

 - dla nauczycieli: program przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom w szkole, Procedura 

„niebieskiej karty” w praktyce szkolnej; 

- dla rodziców: podejmowanie działao o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców – 

wywiadówki profilaktyczne. 

2. Spotkanie edukacyjne dla osób dorosłych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi organizowane 

w ramach sołectw  

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci 

i młodzieży, poprzez organizowanie młodzieżowych happeningów promujących zdrowy styl życia, 

współpraca i współfinansowanie działao podejmowanych w tym zakresie przez szkoły, stowarzyszenia, 

świetlice socjoterapeutyczną, dom kultury: konkursy, spektakle profilaktyczne, imprezy rozrywkowe, 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęd sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, opłacenie osób 

prowadzących zajęcia sportowe, organizowanie rozgrywek i turniejów sportowych, opłacanie szkoleo 

dla w/w osób, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, zakup nagród, transport uczestników zajęd 

pozalekcyjnych i zorganizowanych grup dzieci szkolnych z terenu gminy na zajęcia wyjazdowe 

z zakresu profilaktyki, dofinansowanie żywienia w świetlicach socjoterapeutycznych dzieci i młodzieży 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuoczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

dofinansowanie młodzieżowego zespołu folklorystycznego “Ziemia Kroczycka”, sfinansowanie 

dojazdów na próby zespołu, dofinansowanie kosztów zakupu strojów ludowych, wynagrodzenie dla 
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osoby prowadzącej zajęcia taoca i śpiewu z dziedmi i młodzieżą z rodzin zagrożonych patologiami, 

dofinansowanie młodzieżowego zespołu folklorystycznego “Ziemia Kroczycka” (warsztaty wyjazdowe 

z programem terapeutycznym), zorganizowanie wypoczynku letniego oraz ferii zimowych 

z elementami profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin, w których występują problem alkoholowe. 

4. Prenumerata czasopism o tematyce PA z uwzględnieniem egzemplarzy dla: szkół, ośrodków zdrowia, 

pełnomocnika, punktu konsultacyjnego. 

5. Udział w kampaniach ogólnopolskich, wojewódzkich i itp.  

6. Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką PA. 

7. Zakup materiałów edukacyjnych oraz dystrybucja wśród określonych grup adresatów. 

8. Organizacja konferencji, narad, szkoleo dla różnych grup zawodowych pracujących w systemie pomocy 

dzieciom, młodzieży, rodzinom i osobom z problemem alkoholowym. 

9. Inicjowanie działao na rzecz współpracy służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeostwo 

w miejscach publicznych. 

W „Programie” przewidziano na realizację w/w działao w 2020 r. środki finansowe w wysokości: 71 500,00 zł. 

 

Ad. 4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeo i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych:  

1. Posiedzenia Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia dla 

członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2. Kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe; sfinansowanie zleceo przeprowadzenia badao 

i wydania opinii biegłych psychologa i psychiatry w przedmiocie uzależnienia od alkoholu; opłaty 

sądowe. 

3. Współudział w finansowaniu działao terapeutyczno-edukacyjnych w placówkach lecznictwa 

odwykowego, aresztach, izbach wytrzeźwieo itp. w których przyjmowani są mieszkaocy gminy. 

4. Delegacje – zwrot kosztów przejazdu uczestnikom szkoleo zawartych w niniejszym programie.  

5. Promowanie i popieranie działao prowadzonych przez służby i instytucje w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych poprzez informacje w lokalnych mediach i stronach internetowych gminy.  

6. Współpraca ze środowiskami kościelnymi w zakresie promowania postaw trzeźwościowych oraz 

działao profilaktyczno-edukacyjnych - wspólne organizowanie pikników i spotkao promujących zdrowy 

i trzeźwy styl życia.  

7. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie sporządzania wywiadów 

środowiskowych dla potrzeb Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

8. Wynagrodzenie pełnomocnika ds. rozwiązywania PA. 

W „Programie” przewidziano na realizację w/w działao w 2020 r. środki finansowe w wysokości: 32 000,00 zł. 

 

Ad. 5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13
1 

i 15 ustawy oraz 

występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

1. Podejmowanie działao interwencyjnych wobec firm prowadzących promocję i reklamę napojów 

alkoholowych z naruszeniem art. 13
1
 ustawy oraz naruszających zakazy określone w art. 15 ustawy. 
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2. Kontrole punktów sprzedaży. 

W „Programie” przewidziano na realizację w/w działao w 2020 r. środki finansowe w wysokości: 500,00 zł. 

 

Ad. 6) Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. 

1. Gromadzenie informacji nt. zatrudnienia socjalnego, projekt potrzeb i kalkulacja kosztów  

W „Programie” nie przewidziano środków finansowych na realizację w/w. działao w 2020 r.  

 

Stan realizacji. 

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. realizowane 

były między innymi następujące zadania: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 

2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, 

a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęd sportowych, a także działao na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuoczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeo i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych. 

5. Liczba osób które skorzystały z powyższych programów: ok. 800 osób (w tym m.in.: osoby uzależnione 

od alkoholu, członkowie rodzin osób uzależnionych od alkoholu, osoby doznające przemocy 

w rodzinie, osoby korzystające z programów profilaktycznych, konsultacji, szkoleo, warsztatów itp.). 

PROFILAKTYKA  

W 2020 r. w szkołach podstawowych realizowane były zajęcia profilaktyczne, poruszające problematykę 

realnych i potencjalnych zagrożeo. Celem przeprowadzonych warsztatów było w szczególności podniesienie 

poziomu świadomości młodych ludzi na temat problemów społecznych, edukacja społeczna z zakresu 

problemów uzależnieo, promowanie trzeźwości itp. Upowszechnianie oferty profilaktycznej Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miało miejsce poprzez dystrybucję ulotek i broszur. 

 

Programy z obszaru profilaktyki uniwersalnej skierowane do dzieci i młodzieży: 

- Liczba uczniów uczestniczących w tych programach – 200 

- Liczba nauczycieli lub wychowawców uczestniczących w tych programach – 10. 

Tabela 21 Działania profilaktyczne 

Rodzaj działania liczba osób, które skorzystały z tej formy 
profilaktyki 

jednorazowe prelekcje, pogadanki 100 
Spektakle 150 
festyny i inne imprezy plenerowe (poza 
sportowymi) 

0 

imprezy sportowe (turnieje, wyścigi, olimpiady 
itp. z wyjątkiem pozalekcyjnych zajęd sportowych) 

0 
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konkursy (plastyczne, literackie, muzyczne itp.) 0 
źródło: UG Kroczyce 

Działalnośd Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku. 

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 11 zgłoszeo przypadków nadużywania 

alkoholu. Liczba osób, w stosunku, do których Gminna komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

podjęła czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku 

poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu w 2020 roku:  2 osoby. 

 

Liczba osób, wobec których Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystąpiła w 2020 roku 

do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego:  2 osoby. 

 

Liczba przypadków uruchomienia procedury "Niebieskiej Karty":  10. 

 

Liczba osób oraz udzielonych im porad w punkcie konsultacyjno-informacyjnym w 2020 roku w poszczególnych 

kategoriach klientów: 

Osoby z problemem alkoholowym:  

 - Liczba osób: 2 

 - Liczba porad: 10 

2. Dorośli członkowie rodziny osoby z problemem alkoholowym (w tym osoby współuzależnione i DDA):  

- Liczba osób:  2 

- Liczba porad: 10 

3. Osoby doznające przemocy w rodzinie:  

- Liczba osób:  10 

- Liczba porad: 30 

4. Osoby stosujące przemoc w rodzinie: 

- Liczba osób:  1 

- Liczba porad: 2  

 

Liczba podmiotów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 

stan na 1 stycznia 2020 r.:   33  

stan na dzieo 31 grudnia 2020 r. :  30 

 

W 2020 r. nie wystąpiły przypadki odebrania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  

 

Łączna wysokośd środków finansowych uzyskanych przez gminę z tytułu rocznych opłat za korzystanie 

z zezwoleo na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zezwoleo na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych 

przedsiębiorcom, których działalnośd polega na organizacji przyjęd a także jednorazowych zezwoleo na 

sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku wyniosła: 148 279,10 zł. 

Łączna wysokośd środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na realizację gminnego programu 
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profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku: 158 000,00 zł. 

Wysokośd środków finansowych faktycznie wykorzystanych na realizację gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku: 76 778,96 zł. 

5.4.3 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kroczyce na 2020 r.  

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kroczyce na 2020 r. został przyjęty uchwałą 

Rady Gminy Kroczyce Nr 96/XIII/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.  

Główne założenia programu: 

1) działalnośd wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza,  

2) leczenie, rehabilitację i reintegracja osób uzależnionych,  

3) ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych,  

4) zwalczania niedozwolonego obrotu, wytwarzania i posiadania substancji, których używanie może prowadzid 

do narkomanii,  

5) nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może prowadzid do narkomanii.  

 

Cele programu: 

Cel ogólny:  

rozpoznanie rozmiaru problemów związanych ze zjawiskiem narkomanii, dopalaczy tzw. środków 

kolekcjonerskich i innych uzależnieo, podniesienie świadomości mieszkaoców gminy Kroczyce o problemie 

narkomanii, oraz budowanie wsparcia dla działao na rzecz zdrowia publicznego. 

 

Cele operacyjne programu:  

1. koordynowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i 

rodziców,  

2. wspomaganie działalności szkół, instytucji i stowarzyszeo służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii,  

3. wdrożenie profilaktyki rodzinnej skierowanej do rodziców (edukacja dorosłych),  

4. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób dotkniętych problemem 

narkomanii,  

5. zapewnienie pomocy psychologicznej i prawnej dla rodzin dotkniętych problemem narkomanii.  

 

Zadania, określone w programie do realizacji i sposób ich wykonania: 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych 

uzależnieniami: 

identyfikacja, stałe uaktualnianie i upowszechnianie danych na temat rekomendowanych programów 

Stan realizacji: 

W ramach profilaktyki zakupiono i rozpowszechniano materiały informacyjno – edukacyjne oraz 

przeprowadzono akcje profilaktyczne, adresowane do dzieci i młodzieży zagrożonych zjawiskiem narkomanii 
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oraz ich rodzin.  

 

Kwota przeznaczona na realizację programu to: 4.000,00 zł.  

Wysokośd środków finansowych faktycznie wykorzystanych na realizację gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii w 2020 roku to 1.661,00 zł. 

5.4.4 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych to dokument przedstawiający koncepcję działao 

zmierzających do racjonalizacji lokalnej polityki społecznej, szczególnie w aspekcie rozpoznawania zagrożeo 

społecznych, ich profilaktyki i minimalizowania negatywnych skutków występujących problemów społecznych. 

Strategia stanowi podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych w obliczu 

zagrożeo dla prawidłowego funkcjonowania lokalnej społeczności.  

Uchwałą nr 316/XLI/2014 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 października 2014 r. została przyjęta Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kroczyce na lata 2014-2020.  

Niniejsza strategia została opracowana w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kroczycach. Powstała w 

procesie partycypacyjnym z uwzględnieniem interesów różnych grup społecznych i przy szerokich konsultacjach 

społecznych. W pracach nad dokumentem uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego, w tym sektora 

pomocy społecznej, oświaty, kultury, sportu i rekreacji, rynku pracy, ochrony zdrowia, a także policji, organizacji 

pozarządowych, kościoła oraz mieszkaocy gminy. Moderatorem prac nad dokumentem było Centrum 

Wspierania Służb Społecznych w Częstochowie.  

Strategia ma charakter wieloletni; została przygotowana na lata 2014-2020. Ma umocowanie w dokumentach 

strategicznych z zakresu polityki społecznej przygotowanych na poziomie europejskim, ogólnopolskim i 

samorządowym skąd, stosownie do potrzeb mieszkaoców, przenosi priorytetowe cele i kierunki działao na 

poziom lokalny. Dokument umożliwia ubieganie się o środki zewnętrzne, m.in. z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej, i stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów i projektów pomocy 

społecznej.  

Strategia składa się z pięciu części.  

W pierwszej z nich zostały przedstawione podstawy prawne tworzenia dokumentu oraz jego uwarunkowania 

strategiczne i programowe.  

Druga częśd strategii obejmuje podstawowe informacje na temat gminy oraz diagnozę sytuacji społecznej w 

gminie, która została przygotowana w oparciu o dane pozyskane z instytucji i organizacji działających w gminie 

bądź obejmujących zasięgiem działania jej mieszkaoców, identyfikację mocnych i słabych stron oraz szans i 

zagrożeo lokalnego systemu polityki społecznej (analiza SWOT), a także analizę ankiet skierowanych do 

mieszkaoców gminy, w tym przedstawicieli samorządu lokalnego. Diagnoza została przeprowadzona w 

następujących obszarach: Infrastruktura transportowa i komunikacyjna; Struktura demograficzna i zasoby 

mieszkaniowe; Struktura gospodarcza i sytuacja na rynku pracy; Edukacja i wychowanie; Życie kulturalne i 

infrastruktura sportowo-rekreacyjna; Opieka zdrowotna i problem niepełnosprawności; Uzależnienia i przemoc 

w rodzinie; Przestępczośd; Pomoc społeczna i Organizacje pozarządowe.  
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W trzeciej części strategii, na podstawie wniosków płynących z przeprowadzonej diagnozy oraz przy 

uwzględnieniu kompetencji samorządu gminnego, zostały sformułowane: misja, cele strategiczne i operacyjne 

oraz kierunki działao niezbędnych do podjęcia w okresie programowania dokumentu. Zostali również wskazani 

realizatorzy strategii, przedstawione źródła finansowania dokumentu i czas realizacji wyznaczonych w nim 

kierunków działao, ramy finansowe strategii oraz prognoza zmian.  

W czwartej części dokumentu wskazane są programy oraz przedstawiona jest informacja na temat projektów 

mogących służyd realizacji strategii w szczególności poprzez następujące programy: 

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, 

- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, 

- Program współpracy Gminy Kroczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Piąta częśd strategii zawiera informacje na temat sposobu realizacji dokumentu oraz prowadzenia jego 

monitoringu i ewaluacji przy wykorzystaniu przygotowanego zestawu wskaźników monitoringowych.  

Polityka społeczna oznacza racjonalną działalnośd paostwa i innych podmiotów zmierzającą do kształtowania 

ogólnych warunków pracy i bytu ludności, pożądanych struktur społecznych i stosunków społeczno-

kulturowych, służących efektywnemu i sprawiedliwemu zaspokojeniu potrzeb społeczeostwa. Na poziomie 

lokalnym jednym z podstawowych narzędzi służących jej realizacji jest strategia rozwiązywania problemów 

społecznych. 

W celu zapobiegania problemom społecznym występującym na terenie Gminy Kroczyce Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Kroczycach w 2020 roku realizował następujące cele strategiczne oraz kierunki działao 

wyznaczone w Strategii. 
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Tabela 22 Tworzenie warunków do zwiększenia zatrudnienia oraz wspieranie i integrowanie osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym 

Lp. Cel operacyjny Kierunek działania Wskaźnik realizacji 
Wartośd bazowa 

wskaźnika 
Stopieo realizacji 

1. Zmniejszenie poziomu 
bezrobocia poprzez wspieranie 
osób nim dotkniętych oraz 
poszukujących pracy. 
 

Kontynuowanie pracy socjalnej z osobami 
bezrobotnymi, w tym w oparciu o kontrakt 
socjalny. 

Liczba osób bezrobotnych 
objętych pracą socjalną 

29 rodzin Pracą socjalną w 2020r. objęto 39 osób 
bezrobotnych z terenu gminy Kroczyce. 

Świadczenie przez GOPS pomocy 
finansowej osobom dotkniętym 
bezrobociem. 

Liczba beneficjentów systemu 
pomocy społecznej objętych 
wsparciem z powodu 
bezrobocia 

22 rodziny Dla 27 osób bezrobotnych przyznano zasiłek 
okresowy. 

Podejmowanie współpracy  
z organizacjami pozarządowymi 
udzielającymi wsparcia osobom 
bezrobotnym i bezdomnym. 

Liczba organizacji 
pozarządowych 

Program Operacyjny 
Pomoc Żywnościowa 
2014-2020. 
Bank Żywności w 
Częstochowie 

Udzielono pomocy w postaci paczek 
żywnościowych- dla 54 osób bezrobotnych. 

2. Zwiększanie udziału osób 
starszych i niepełnosprawnych 
w życiu społeczności lokalnej 

Udzielanie osobom starszym i 
niepełnosprawnym wsparcia w postaci 
pracy socjalnej oraz pomocy finansowej i 
rzeczowej. 

Liczba osób starszych i 
niepełnosprawnych objętych: 
-pracą socjalną 
-pomocą społeczną 

Osoby starsze – 8 
Osoby 
niepełnosprawne -198 

Została udzielona pomoc w postaci zasiłków 
stałych, okresowych, celowych oraz zasiłku 
pielęgnacyjnego. 
Udzielono również pomocy w postaci paczek 
żywnościowych dla 21 osób starszych i 
niepełnosprawnych. 

Zwiększenie dostępności usług 
opiekuoczych, obejmujących pomoc 
higieniczną, zaleconą przez lekarza 
pielęgnację oraz w miarę możliwości, 
zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

Liczba osób objętych usługami 
opiekuoczymi. 

3 Usługami opiekuoczymi zostały objęte 3 osoby, 
którym świadczone są usługi sanitarno-
higieniczne w miarę możliwości. Osoby 
świadczące usługi opiekuocze zatrudnione są 
na umowę zlecenie. 

Źródło: GOPS w Kroczycach 
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Tabela 23 Wzmacnianie rodzin oraz stwarzanie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do rozwoju 

Lp. Cel operacyjny Kierunki działania Wskaźnik realizacji Wartośd bazowa 
wskaźnika 

Stopieo realizacji 

1 Wspieranie rodzin w wypełnianiu 
funkcji opiekuoczo-wychowawczych 
oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży 
odpowiedniego dostępu do 
kształcenia, opieki i oferty spędzania 
czasu wolnego. 

Zintensyfikowanie pracy socjalnej z 
rodzinami, w szczególności z rodzinami 
mającymi trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuoczo-wychowawczych. 

Liczba rodzin objętych pracą 
socjalną. 

26 rodzin Na bieżąco prowadzony jest 
monitoring w 26 rodzinach mających 
trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuoczo wychowawczych. 

Zatrudnanie asystentów rodziny oraz, w razie 
potrzeby, ustanawianie rodzin wspierających 
dla rodzin przeżywających trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuoczo- 
wychowawczych oraz organizowanie dla nich 
szkoleo. 

Liczba asystentów rodziny oraz 
liczba rodzin objętych przez nich 
wsparciem. 

1 asystent 
6 rodzin 

Asystent rodziny pracuje z 6 rodzinami 
przeżywającymi trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuoczo- 
wychowawczych. 

Udzielenie przez GOPS pomocy rodzinom 
znajdującym się w trudnej sytuacji 
materialnej z systemu pomocy społecznej, 
świadczeo rodzinnych i alimentacyjnych oraz 
w formie dodatków mieszkaniowych. 

Liczba rodzin objętych wsparciem w 
postaci świadczeo pomocy 
społecznej, świadczeo rodzinnych i z 
funduszu alimentacyjnego oraz w 
formie dodatków mieszkaniowych. 

1043 rodzin Świadczenia rodzinne: 241 rodzin. 
Świadczenia wychowawcze: 687 
rodzin. 
Fundusz alimentacyjny: 17 rodzin. 
Pomoc społeczna: 98 rodzin. 

Zapewnienie rodzinom oraz osobom 
samotnie wychowujących dzieci szerszego 
dostępu do poradnictwa specjalistycznego 
(rodzinnego, psychologiczno-pedagogicznego, 
prawnego) terapii rodzinnej i mediacji. 

Liczba osób i rodzin objętych 
poradnictwem specjalistycznym oraz 
liczba porad 

4 osoby Rodziny i dzieci korzystają z terapii 
rodzinnej i mediacji. 

Opracowywanie i wdrażanie programów i 
projektów na rzecz rodziny i dziecka (np. Kart 
Dużej Rodziny), w tym współfinansowanych z 
funduszy zewnętrznych, np. z funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej. 

Liczba opracowywanych i 
realizowanych programów i 
projektów na rzecz rodziny i dziecka 
oraz liczba osób nimi objętych. 
 
Liczba Kart Dużej rodziny 

49 Zostało wydanych i przyjętych 49 kart 
dużej rodziny. 

2 Udzielanie pomocy rodzinom o niskim 
statusie materialnym 

Wspieranie pracą socjalną rodzin o niskim 
statusie materialnym w tym poprzez 
zawieranie kontraktów socjalnych. 

Liczba beneficjentów systemu 
pomocy społecznej objętych 
wsparciem z powodu ubóstwa. 

24 Pracą socjalną oraz zasiłki pieniężne 
przyznano dla 24 osób z powodu 
ubóstwa. 
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Promowanie wśród zagrożonych utratą 
bezpieczeostwa socjalnego aktywnych 
postaw oraz samopomocy np. pomocy 
sąsiedzkiej. 

Liczba osób objętych praca socjalną. 

Działania pracowników socjalnych 

poprzez udzielanie porad.  

Pracą socjalną w 

2020 r. objęto 

172 osoby z 

terenu gminy 

Kroczyce. 

Pracownicy socjalni na bieżąco 
monitorują sytuację rodzin- reagują 
poprzez przekazywania informacji i 
udzielenia prelekcji na temat 
samopomocy oraz utraty 
bezpieczeostwa socjalnego. 

Udzielanie przez GOPS pomocy finansowej i 
rzeczowej osobom znajdującym się w trudnej 
sytuacji materialnej. 

Liczba dzieci z rodzin ubogich 
objętych wsparciem 

24 24 dzieci z rodzin ubogich zostało 
objętych wsparciem w programie 
„Pomoc Paostwa w zakresie 
dożywiania 2014-2020” 

Źródło: GOPS w Kroczycach 

 

Tabela 24 Zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej oraz wsparcia w obszarze przeciwdziałania uzależnionym i przemocy w rodzinie 

Lp. Cel operacyjny Kierunki działania Wskaźnik realizacji 
Wartośd 
bazowa 

wskaźnika 
Stopieo realizacji 

1 Udzielanie pomocy dotkniętym problemami 
uzależnieo i przemocy w rodzinie oraz 
prowadzenie działalności profilaktycznej w tym 
zakresie 

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w 
zakresie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie. 

Liczba udzielonych porad i 
przeprowadzonych interwencji w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

10 Podczas interwencji policji 
zostało założonych 10 
niebieskich kart. 

Zintensyfikowanie działalności Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie. 

Liczba osób objętych oddziaływaniem 
zespołu interdyscyplinarnego 

32 32 osoby zostały objęte 
stałym monitoringiem. 

Kierowanie sprawców przemocy w 
rodzinie do udziału w programach 
korekcyjno-edukacyjnych. 

Liczba osób skierowanych do udziału w 
programach korekcyjno-edukacyjnych 

1 W 2020 r. zostało 
skierowana 1 osoba. 

Źródło: GOPS w Kroczycach 

Tabela 25 Usprawnienie lokalnego systemu pomocy społecznej oraz rozwijanie aktywności obywatelskiej 

Lp. Cel operacyjny Kierunki działania Wskaźnik realizacji 
Wartośd bazowa 

wskaźnika 
Stopieo realizacji 

1. Profesjonalizacja i Stałe doskonalenie umiejętności przez kadrę GOPS-u, Liczba szkoleo, w których 5 Szkolenia dotyczyły tematyki z zakresu pomocy 
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rozwijanie lokalnych 
służb społecznych 

m.in. poprzez uczestnictwo w szkoleniach. uczestniczyła kadra 
pomocy społecznej 

społecznej, świadczeo rodzinnych i funduszu 
alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego 
oraz ochrony danych. 

Zwiększenie liczby pracowników socjalnych do 
poziomu zgodnego z ustawą o pomocy społecznej. 

Liczba pracowników 
GOPS-u, w tym liczba 
pracowników socjalnych 

8 w tym 3 
pracowników 

socjalnych 

Liczba pracowników socjalnych zgodna z treścią 
artykułu ustawy o pomocy społecznej. 

Zatrudnienie asystentów rodziny. Liczba asystentów 
rodziny 

1 Praca z 6 rodzinami 

Zapewnienie mieszkaocom szerszego dostępu do 
informacji o możliwościach uzyskania i dostępnych 
formach świadczeo pomocowych, m.in. poprzez 
rozwijanie strony internetowej GOPS-u. 

Liczba odsłon 4 122 odsłon 

Strona Internetowa 

GOPS, Biuletyn 

Informacji Publicznej 

Bieżąca aktualizacja strony internetowej poprzez 
zamieszczanie nowych informacji 

Źródło: GOPS w Kroczycach 

 

Strategia wskazuje przede wszystkim kierunki działao w sferze poprawy warunków życia i funkcjonowania mieszkaoców gminy Kroczyce. Monitoring Strategii jest stałym 

procesem obserwacji, która ma na celu zapewnienie informacji na temat słuszności i skuteczności podejmowanych działao.  
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5.4.5 Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie dla gminy Kroczyce na lata 2016-2020 

Uchwałą nr 119/XVI/2016 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 marca 2016 r. został przyjęty Gminny 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kroczyce 

na lata 2016-2020. W ustawie z dnia 29 lipca 2016 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 218) w art. 6 ust. 2 oraz art. 9 ustawodawca wyznaczył gminom zadania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy rodzinie. Stosownie do jej zapisów zadaniem gminy jest tworzenie gminnego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach którego funkcjonuje zespół interdyscyplinarny ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, integrujący i koordynujący działalnośd na rzecz przeciwdziałania 

przemocy. 

Celem programu jest: 

1. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

3. Opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

4. Udzielanie rodzinom, w których występuje przemoc pomocy materialnej, psychologicznej, prawnej. 

5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeo i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 

przemocy w rodzinie. 

6. Szkolenie przedstawicieli wybranych zawodów w zakresie nowoczesnych strategii i metod 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

7. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad zachowaniami sprawcy przemocy. 

8. Podejmowanie działao na rzecz poprawy bezpieczeostwa i przestrzegania prawa. 

9. Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy. 

Wszystkie działania mają na celu działalnośd profilaktyczną skierowaną głównie do rodzin oraz poradnictwo i 

wsparcie dla: 

-ofiar przemocy; 

-rodzin, dzieci i osób dotkniętych zjawiskiem przemocy; 

-przedstawicieli instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą; 

-wszystkich mieszkaoców Gminy Kroczyce; 

-poradnictwo fachowe dla sprawców przemocy. 

Diagnoza problemu: 

Przemoc staje się coraz bardziej widoczna w polskiej rzeczywistości społecznej. Jej eskalacja zatacza coraz 

szersze kręgi w świecie współczesnym, przyjmując nowe formy i powodując coraz szersze, tragiczne skutki. 

Przemoc –to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw drugiej osobie. Narusza prawa i dobra 

osobiste, powoduje cierpienie i szkody. Przemoc jest działaniem intencjonalnym i zamierzonym, ma na celu 
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kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. Zawsze powoduje ona jakieś szkody. Przemocy domowej – chod nie 

jest to reguła – w wielu wypadkach towarzyszy także problem alkoholowy członka rodziny. Celem programu 

jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali zjawiska przemocy 

na terenie Gminy Kroczyce. Założony w Programie cel główny został wypełniony przez zrealizowanie 

następujących działao. 

W roku 2020 do Zespołu Interdyscyplinarnego w Kroczycach wpłynęło 10 „Niebieskich Kart”, które zostały 

założone w 10 rodzinach. W większości przypadków „Niebieskie Karty” zostały założone przez Policję w trakcie 

interwencji domowych, gdzie główną przyczyną ich wystąpienia był alkohol i agresywne zachowania sprawcy. 

W jednym przypadku cała dokumentacja rozpoczętej procedury „Niebieskiej Karty” została przekazana do 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Zawierciu. Z uwagi jednak na skomplikowaną 

sytuację tej rodziny, gdzie zagrożone było dobro małoletnich dzieci, tut. Zespół Interdyscyplinarny skierował 

pismo do Sądu Rejonowego w Myszkowie Wydział Rodzinny i Nieletnich o objęcie nadzorem tej rodziny. 

Ogólnie w roku 2020 trwała procedura i monitoring w 11 rodzinach z uwagi na fakt, iż w stosunku do 2 rodzin 

była to kontynuacja działao z lat poprzednich. 

W w/w sprawie odbyło się 8 posiedzeo Zespołu Interdyscyplinarnego, na które zostali wezwani sprawcy 

przemocy i zaproszone ofiary przemocy. W 7 przypadkach na posiedzenie Zespołu zgłosili się sprawca i ofiara, w 

2 przypadkach nie zgłosił się ani sprawca ani ofiara przemocy. 

W stosunku do sprawców przemocy były podejmowane następujące działania: 

 wobec 4 osób, sprawców przemocy, mających problem alkoholowy złożone zostały wnioski do Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kroczycach w celu podjęcia leczenia 

alkoholowego. Wszystkie wnioski zostały złożone przez Policję. 

 wobec rodzin wystosowano pismo do Sądu Rejonowego w Myszkowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich 

celem objęcia tej rodziny nadzorem. 

 w jednym przypadku żona złożyła zawiadomienie do Prokuratury w Myszkowie o przemocy w rodzinie 

ze strony męża. 

Osoby doświadczające przemocy w rodzinie zostały poinformowane o różnych systemach wsparcia dla nich i tak 

min: 

 mogą same złożyd doniesienie do Prokuratury o stosowaniu przemocy, 

 w razie konieczności mogą uzyskad schronienie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze 

Włodowskiej, 

 mogą skorzystad z porady i konsultacji specjalisty dyżurującego w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób 

Uzależnionych i Ofiar Przemocy w Kroczycach z siedzibą w ZOZ „Skalmed” w Kroczycach oraz bezpłatnej 

pomocy psychologicznej oferowanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zawierciu z siedzibą w 

PCPR w Zawierciu ul. Daszyoskiego 4. 

 

Dla dzieci z rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty” udzielana jest pomoc w formie objęcia ich wsparciem 

psychologa i pedagoga szkolnego na terenie szkoły. Rodziny, w których trwa procedura „Niebieska Karta” na 
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bieżąco są monitorowane przez dzielnicowego i pracownika socjalnego danego terenu. Aktualnie z uwagi na 

panującą pandemię w kraju kontakty osobiste zastąpione są kontaktami telefonicznymi. 

W 2020r. zakooczono procedurę „Niebieskich Kart” w 6 rodzinach, wszyte w roku 2020 i poprzednich latach 

głównie z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu jej dalszego 

stosowania. 

5.4.6 Program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” 

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, 

o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. 

Osoba lub rodzina ma prawo do posiłku, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci 

jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnid. 

Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może byd realizowana w formie zakupu 

posiłków. 

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły: 

1. Moduł dla dzieci i młodzieży. 

2. Moduł dla osób dorosłych. 

3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.  

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: 

1) posiłek; 

2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności; 

3) świadczenie rzeczowe w postaci artykułów żywnościowych. 

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego 

posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością 

kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania. 

Wsparcia finansowego dla gmin z Programu udziela się na podstawie art. 115ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej. Na realizację działao przewidzianych Programem gmina może otrzymad dotację, 

jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania. 

Dotację przyznaje wojewoda na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wysokośd dotacji jest ustalana 

między wojewodą a wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), mając na uwadze w szczególności liczbę 

dzieci i młodzieży oraz innych osób wymagających pomocy, dowozu posiłków, a także sytuację finansową 

gminy. Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych. Wysokośd środków z budżetu paostwa na realizację działao przewidzianych 

Programem określa ustawa budżetowa na dany rok budżetowy. 

Na wniosek Wójta Gminy Kroczyce z dnia 17.01.2020 r. przyznano dotację celową na dofinansowanie 

zadania własnego gminy realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w 

domu” poprzez zawarcie umowy nr PSVa.3113.1.4.2020.109 w dniu 29 kwietnia 2020 r.  

Uchwałą nr 18/III/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 21 grudnia 2018 r. zostało podwyższone kryterium 

dochodowe, określone w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej do wysokości 150 % 
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kryterium dochodowego, uprawniające do przyznawania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpiono  

od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023. 

 

Tabela 26 Program "Posiłek w szkole i w domu" w liczbach (liczba osób, koszty programu) 

PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 

Dzieci do czasu 

rozpoczęcia nauki w 

szkole podstawowej 

Uczniowie do czasu 

ukooczenia szkoły 

ponadpodstawowej 

Pozostałe osoby 

otrzymujące pomoc 

na podstawie art.7 

ustawy o pomocy 

społecznej 

RZECZYWISTA LICZBA 

OBJĘTYCH PROGRAMEM 

61 8 23 34 

W tym liczba osób 

korzystających z posiłku 

24 6 20 0 

Zasiłku celowego 56 6 19 34 

Koszt programu ogółem 15 569 x x x 

Środki własne 7 333 x x x 

dotacja 8 236 x x x 

LICZBA PUNKTÓW 

ŻYWIENIOWYCH  

4 x x x 

Z tego: stołówki 4 x x x 

Pomieszczenia do 

przygotowywania kanapek, 

mleka lub wydawania 

posiłków 

0 x x x 

LICZBA PLACÓWEK 

PROWADZĄCYCH 

DOŻYWIANIE 

4 X X X 

Szkoły 3 X X X 

Przedszkola 1 x x x 

Źródło: GOPS w Kroczycach 

Tabela 27 Program "Posiłek w szkole i w domu" - pomoc w formie zasiłku celowego 

PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” 

WYSZCZEGÓLNIENIE ZASIŁEK CELOWY 

OGÓŁEM 

Liczba osób którym przyznano 

decyzją świadczenie 

 

1 

 

23 

Liczba rodzin 2 23 

Liczba osób w rodzinach 3 56 

Liczba świadczeo 4 66 

Liczba świadczeo w zł 5 11 133 

Z tego: środki własne 6 5 244 

dotacja 7 5 889 

Źródło: GOPS w Kroczycach 
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5.4.7 Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023 

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 

ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadao własnych gminy i charakterze obowiązkowym w 

zakresie pomocy społecznej, o których mowa wart. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej. 

Uchwałą Rady Gminy Kroczyce nr 31/V/2019 z dnia 27 marca 2019 r. ustanowiono wieloletni program 

osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W ramach Programu 

opracowane zostały moduły: 

1.Moduł dla dzieci i młodzieży; 

2.Moduł dla osób dorosłych. 

MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki 

otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniającym 

kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy. 

W ramach programu udziela się wsparcia: 

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

- uczniom do czasu ukooczenia szkoły ponadpodstawowej  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeo albo dziecko nie spełnia wymagao, o których mowa 

powyżej, a wyraża chęd zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek 

pomocy społecznej o potrzebie udzielania pomocy w formie posiłku. 

Przyznanie takiej pomocy odbywa się bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez 

przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

Liczba dzieci i uczniów, w którym ma byd udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyd 20% liczby 

uczniów dożywianych w przedszkolach i szkołach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym na 

podstawie decyzji administracyjnych, z wyłączeniem września, gdzie za poprzedni miesiąc przyjmuje się 

czerwiec. 

MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH 

Ze środków przekazanych w ramach programu gminy udzielają wsparcia w postaci posiłku, świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 

osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej oraz spełniającym kryterium w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy z 

dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.  

W roku 2020 w ramach ww. programu nie było żadnych zgłoszeo ze strony dyrektorów o potrzebie dożywiania 

dzieci w szkołach lub przedszkolach oraz brak osób dorosłych kwalifikujących się do programu. 



str. 84 

 

5.4.8 Program „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” 

Celem Programu jest wzmocnienie roli asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym realizacja przez asystenta rodziny wsparcia, o którym 

mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w stosunku do kobiet 

posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin, rodzin z dzieckiem posiadającym zaświadczenie 

o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały 

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.  

Wykonywanie zadao w czasie pandemii stanowiło dla tej grupy pracowników służb społecznych 

niezwykłe wyzwanie, które wiązało się ze zmianą dotychczas stosowanych metod pracy i dostosowania ich do 

nowej sytuacji wymagającej społecznego dystansu. Z samej swojej natury praca asystenta rodziny polega na 

świadczeniu osobistego wsparcia, zatem sytuacja pandemii wymagała kreatywności i radykalnej zmiany 

sposobu wykonywania zadao. 

Celem Programu jest wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego 

i powiatowego w rozwoju systemu wspierania rodzin, w tym zwiększenie dostępu do usług asystenta rodziny 

w gminie oraz do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie. Ponadto założeniem Programu 

jest stymulowanie podejmowania przez samorządy terytorialne odpowiednich szczebli (gmin i powiatów) 

działao, które będą służyły wspieraniu rodzin przeżywających trudności opiekuoczo-wychowawcze, w celu 

zatrzymania w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub jak najszybszego powrotu do 

rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, a także rozwój sieci koordynatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej w celu wspierania tempa procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez odpowiednie 

wsparcie udzielane osobom prowadzącym rodzinne formy pieczy zastępczej.  

Program „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” funkcjonuje w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Kroczycach od 2013 roku.  

 W zakresie swojej pracy asystent rodziny pomaga rodzinom w przezwyciężeniu trudności, udzielając im 

wsparcia oraz poradnictwa. 

W zakresie swojej pracy asystent rodziny pomaga rodzinom w przezwyciężeniu trudności, udzielając im 

wsparcia oraz poradnictwa. Do zadao realizowanych przez asystenta we współpracy z rodzinami należą m.in.: 

 opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z 

pracownikiem socjalnym, 

 udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności 

prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, prawidłowego wychowania i opieki nad 

dziedmi, troski o edukację i rozwój dzieci, dbałośd o zdrowie, gospodarowanie budżetem domowym, 

 udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz 

problemów wychowawczych z dziedmi, 

 wspieranie rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do 

własnej sprawczości, podniesienie samooceny i wzbudzenie wiary we własne siły, 

 wspieranie aktywności społecznej rodziny, 
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 motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

 udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, 

 podejmowanie działao interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeostwa dzieci i 

rodzin, 

 dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny 

dyrektorowi ośrodka, 

 monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakooczeniu pracy z rodziną, 

 sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach, 

 współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i 

rodziny, 

 współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą na podstawie przepisów ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu 

zadao uzna się za niezbędną, 

 udział w posiedzeniu zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w placówce. 

 Z uwagi na specyfikę rodzin, ich trudności, ograniczenia (przez co rozumied można np. 

niepełnosprawnośd intelektualną), a także zaangażowanie i chęd współpracy z asystentem rodziny - realizacja 

poszczególnych celów pracy z rodzinami nie zawsze zostaje w pełni osiągnięta. Najczęstszymi problemami z 

jakimi spotyka się asystent rodziny w podejmowanej współpracy z rodzinami są: 

- brak wystarczających umiejętności opiekuoczo-wychowawczych rodziców 

- niezaradnośd życiowa 

- problem nadużywania alkoholu w rodzinie 

- bezrobocie i związane z nimi problemy finansowe 

- brak codziennych umiejętności dot. prowadzenia gospodarstwa domowego 

- bierna postawa, brak chęci, motywacji ze strony rodzin do podjęcia działao mających na celu poprawę swojej 

sytuacji rodzinnej i socjalno-bytowej. 

 W 2020 roku funkcję asystenta rodziny pełniła jedna osoba. W roku sprawozdawczym 6 rodzin zostało 

objętych opieką asystenta rodziny, w których łącznie przebywało 10 dzieci w wieku 0-17 lat. Rodziny objęte 

wsparciem asystenta rodziny cechował niski poziom umiejętności opiekuoczo-wychowawczych, problem 

nadużywania alkoholu, duża niezaradnośd życiowa, trudne warunki mieszkaniowe i/lub materialne.  

 Zgodnie z umową nr PSVI.943.8.9.2020 zawartą w dniu 26.10.2020 r. pomiędzy Wojewodą Śląskim a 

Wójtem Gminy Kroczyce o przekazanie środków finansowych Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów 

wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie 

pandemii Covid-19 w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2020r.”otrzymano dotację w wysokości 

1 275,00 zł. 
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5.4.9 Program „Rodzina 500+” 

Program "Rodzina 500+" jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program wszedł w życie 1 

kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin, wzmocnił je i nadał należny 

priorytet. Początkowo Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez 

dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymywały wsparcie także dla pierwszego lub 

jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie 

dziecka niepełnosprawnego. 

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie 

wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukooczenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany 

przez rodzinę. Rozszerzona formuła Programu pozwala na poprawę jakości życia wszystkich polskich rodzin 

mających dzieci na utrzymaniu i stanowi dopełnienie kompleksowej polityki paostwa wobec rodzin. 

Obowiązujące od 1 lipca 2019 r. znowelizowane przepisy ustawy o pomocy paostwa w wychowywaniu dzieci 

wprowadziły również zmiany w okresie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego. 

1. Prawo do świadczeo wychowawczych przysługuje na dziecko, rozumiane jako: 

- dziecko własne, 

- dziecko małżonka, 

- dziecko przysposobione (adoptowane), 

- dziecko znajdujące się pod opieką prawną, 

- do czasu ukooczenia przez nie 18-stego roku życia. 

2. Świadczenie mogą pobierad: 

- rodzice, 

- jeden rodzic, 

- opiekunowie prawni, 

- faktyczni opiekunowie. 

3.Świadczenie nie przysługuje w przypadku, gdy: 

- dziecko jest w związku małżeoskim, 

- dziecko znajduje się w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub jest pod opieką zastępczą, 

- dziecko posiada prawo do świadczenia na własne dziecko, 

- na dziecko przysługuje świadczenie rodzinne za granicą (wyjątek: gdy umowy dwustronne lub przepisy o 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej). 

Dokumenty można składad w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kroczycach.  

Obecny okres świadczeniowy 2019/2021, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego trwa 

od 1 lipca 2019 r. i zakooczy się 31 maja 2021 r. W roku 2020 liczba rodzin pobierających świadczenie wynosiła 

687. Zaś kwota wypłaconych świadczeo - 6 406 063 zł. 

5.4.10 Rządowy Program „Dobry start” w Gminie Kroczyce 

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla 

wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. 
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Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. 

Program „Dobry Start” to inwestycja w rodzinę będącą fundamentem silnego paostwa opartego na kapitale 

ludzkim. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukooczenia 

przez nie 20 lat (także w przypadku ukooczenia 20 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). 

Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukooczenia przez nie 24 roku życia 

(także w przypadku ukooczenia 24 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego).  

Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym i faktycznym, (opiekun 

faktyczny to osoba, która sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sadu o jego przysposobienie), rodzinom 

zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, a także dyrektorom placówek opiekuoczo-

wychowawczych i dyrektorom regionalnych placówek opiekuoczo-terapeutycznych. 

Rządowy Program „Dobry start” w Gminie Kroczyce w 2020 roku: 

 liczba dzieci na które zostało wypłacone świadczenie Dobry Start - 749 dzieci, 

 kwota która została wypłacona na świadczenie Dobry Start wyniosła – 224 700,00 zł. 

5.4.11 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – 

FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez 

udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Pomoc mogą otrzymywad osoby/rodziny 

znajdujące się w trudnej sytuacji życioweji uzyskujące dochód nieprzekraczający: 

- 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium 

dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł), 

- 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego 

uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł). 

Aby otrzymad pomoc żywnościową należy zgłosid się do właściwego ze względu 

na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub do organizacji partnerskiej wydającej żywnośd 

w celu zakwalifikowania do odbioru żywności. Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, 

skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej. Osoby potrzebujące mogą także skorzystad z bezpłatnych 

szkoleo lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, 

sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia 

samodzielności i włączenia społecznego 

W dniu 8 stycznia 2020 r. została podpisana umowa nr 46/POPŻ/2019 pomiędzy Bankiem Żywności w 

Częstochowie a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kroczycach na realizację zadao z zakresu 

dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa 2014-2020- Podprogram 2019- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym. W miesiącach styczeo - maj 2020r. GOPS prowadził dystrybucję żywności z 
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Podprogramu 2019 (zgodnie z podpisana umową pomimo iż program był realizowany w 2020 r.) w ww. 

miesiącach skorzystało 196 osób. Wydano 11 067,06 kg żywności. 

5.4.12 Program „Wspieraj seniora” na rok 2020 

Program „Wspieraj seniora” na rok 2020 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, w 

zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by 

ograniczyd koniecznośd wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich 

bezpieczeostwo.  

Z programu mogą skorzystad osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc 

może byd udzielona osobie przed 70. życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia 

niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu 

sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu 

nie mogą korzystad osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuoczych, czy specjalistycznych 

usług opiekuoczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego, ani nie jest 

przyznawana na drodze administracyjnej. 

W ramach programu osobom starszym mogą byd dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym 

artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior. Osoba wspierająca seniora może 

również wykonad (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe 

(jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), 

wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.  

Zgodnie z umową nr PSVa.3113.35.106.2020(102) zawartą w dniu 16 listopada 2020r. pomiędzy Wojewodą 

Śląskim a Wójtem Gminy Kroczyce o udzielenie dotacji celowej z budżetu paostwa na dofinansowanie zadania 

własnego Gminy na realizację usługi wsparcia na rzecz Seniorów w ramach Programu „ Wspieraj Seniora” 

otrzymano dotację celową w wysokości 17 724 zł. 
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6 Realizacja uchwał rady gminy 

6.1 Omówienie ogólne 

W 2020 roku Rada Gminy Kroczyce (licząca 15 radnych) odbyła 10 sesji, z czego 3 sesje odbyły się w 

trybie stacjonarnym, natomiast 7 pozostałych sesji przeprowadzono w trybie zdalnym z uwagi na panującą na 

terytorium całego kraju epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.  

Rada Gminy Kroczyce podzielona jest na 4 stałe Komisje. Powołanie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji wynika wprost z przepisów ustawy o samorządzie gminnym (art. 18a i 18b).  

Tabela 28 Składy osobowe wszystkich Komisji Rady Gminy Kroczyce z podziałem na funkcje oraz podstawą prawną ich powołania 

kadencja 2018-2023 

Lp. Nazwa Komisji Imię i nazwisko Funkcja Powołanie Komisji 

1 Komisja Rewizyjna Sławomir Łysek Przewodniczący Uchwała Nr 3/I/2018 Rady 

Gminy Kroczyce z dnia 22 

listopada 2018r. w sprawie 

powołania Komisji 

Rewizyjnej 

Czesław Masłowski Z-ca Przewodniczącego 

Janusz Bartos Członek 

Łukasz Pasierb Członek 

2 Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji 

Bożena Pasierb Przewodnicząca  Uchwała Nr 4/I/2018 Rady 

Gminy Kroczyce z dnia 22 

listopada 2018r. w sprawie 

powołania Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 

Andrzej Stolarski Z-ca Przewodniczącej 

Tomasz Ciszewski Członek 

3 Komisja Finansów, 

Gospodarki i Mienia 

Robert Łągiewka  Przewodniczący Uchwała Nr 5/I/2018 Rady 

Gminy Kroczyce z dnia 22 

listopada 2018r. w sprawie 

powołania Komisji 

Finansów, Gospodarki i 

Mienia oraz Komisji Spraw 

Społecznych 

Beata Kampa Z-ca Przewodniczącego 

Jerzy Ciszewski Członek 

Karol Grabowski  Członek 

4 Komisja Spraw 

Społecznych 

Aneta Bednarz Przewodnicząca Uchwała Nr 5/I/2018 Rady 

Gminy Kroczyce z dnia 22 

listopada 2018r. w sprawie 

powołania Komisji 

Finansów, Gospodarki i 

Mienia oraz Komisji Spraw 

Społecznych 

Dorota Kozłowska  Z-ca Przewodniczącej 

Zbigniew Biały Członek 

Krzysztof Janikowski Członek 

źródło: Rada Gminy Kroczyce 

 

Powyższe Komisje pracowały na podstawie planów pracy zatwierdzonych uchwałą Nr 97/XIII/2019 Rady Gminy 

Kroczyce z dnia 18 grudnia 2019r. Są to roczne plany pracy, które mają charakter ramowy. W razie zaistnienia 

istotnych okoliczności tematyka posiedzenia przewidziana na dany miesiąc może ulec zmianie. Istnieje także 

możliwośd zwoływania dodatkowych posiedzeo Komisji jeżeli nastąpi taka potrzeba. Komisje wykonują swoje 

obowiązki wynikające z zakresu i przedmiotu ich działania. Podejmują rozwiązania w problematycznych 

sprawach mając na względzie obowiązujące przepisy prawa oraz dobro wspólne.  
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6.2 Zestawienie szczegółowe 

Na przedmiotowych sesjach podjęto 73 uchwały. Wszystkie uchwały w obowiązującym trybie i 

terminie zostały przedłożone właściwym organom nadzoru tj. uchwały dot. spraw finansowych zostały 

przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach natomiast pozostałe uchwały były przedkładane 

do Wydziału Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 

Tabela 29 Wykaz uchwał podjętych przez Radę Gminy Kroczyce w roku 2020 wraz z informacją o ich realizacji 

Lp. Numer, data i nazwa podjętej uchwały Realizacja 

1 Numer, data i nazwa podjętej uchwały Realizacja 

2 

Uchwała Nr 103/XIV/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 

stycznia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Kroczyce na 2020 rok  

Zrealizowana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z dnia 31 stycznia 2020r. poz. 

959 

3 

Uchwała Nr 104/XIV/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 

stycznia 2020r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kroczyce wprowadzonej Uchwałą nr 

100/XIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 

2019 roku  

Zrealizowana zgodnie ze zmianami w budżecie Gminy 

Kroczyce na 2020r. 

 

4 

Uchwała Nr 105/XIV/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 

stycznia 2020r. w sprawie określenia planu doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu 

prowadzonych przez gminę Kroczyce 

Zrealizowana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z dnia 31 stycznia 2020r. poz. 

960 

5 

Uchwała Nr 106/XIV/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 

stycznia 2020r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 

Podstawowej w Dzibicach 

Zrealizowana – uchwała intencyjna. Pierwszy z etapów 

przewidziany w art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.) 

6 

Uchwała Nr 107/XIV/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 

stycznia 2020r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 

Podstawowej w Kroczycach poprzez utworzenie 

podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w 

Dzibicach, o strukturze klas I-III wraz z oddziałem 

przedszkolnym 

Zrealizowana – uchwała intencyjna. Pierwszy z etapów 

przewidziany w art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.) 

7 

Uchwała Nr 108/XIV/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 

stycznia 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr 87/XII/2019 

z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie określenia wzorów 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i sposobu ich składania przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na 

terenie Gminy Kroczyce oraz właścicieli nieruchomości, 

na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Zrealizowana. Doprecyzowanie regulacji prawnych pod 

kątem terminu składania deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu ich 

składania przez właścicieli nieruchomości, na których 

znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego z dnia 31 stycznia 2020r. poz. 961 

 

8 

Uchwała Nr 109/XIV/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 

stycznia 2020r. w sprawie nadania nazwy ulicy w 

miejscowości Kroczyce 

Zrealizowana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z dnia 31 stycznia 2020r. poz. 

962 – droga wewnętrzna stanowiąca własnośd Gminy 

Kroczyce oznaczona w ewidencji gruntów, jako działki nr 

292/4 i 292/5, położonej w Kroczycach nadano nazwę ul. 

Widokowa. 

9 

Uchwała Nr 110/XIV/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 

stycznia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów najmu części zabudowanej 

Zrealizowana 
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nieruchomości oddanej w trwały zarząd na rzecz Szkoły 

Podstawowej w Kroczycach  

10 

Uchwała Nr 111/XIV/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 

stycznia 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

151/XVI/2004 Rady Gminy Kroczyce z dnia 26 

października 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy 

Kroczyce 

Zrealizowana. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych 

rada gminy, jako organ stanowiący jednostek samorządu 

terytorialnego w drodze uchwały ustala wysokośd opłat 

za zajecie pasa drogowego. Opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 31 stycznia 

2020r. poz. 963 

11 

Uchwała Nr 112/XIV/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 

stycznia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych 

Straży Pożarnych na terenie Gminy Kroczyce 

Stwierdzenie nieważności uchwały w całości. W treści 

uchwały nie zawarto zapisu, że jest ona aktem prawa 

miejscowego i że podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

12 

Uchwała Nr 113/XIV/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 

stycznia 2020r. w sprawie wyboru przedstawiciela do 

Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Zawierciu na 

kadencję 2020-2024 

Zrealizowana – przedstawicielem Gminy Kroczyce do RS 

Szpitala Powiatowego w Zawierciu pozostał radny Pan 

Sławomir Łysek, który będzie dalej kontynuował swoją 

funkcję w kadencji 2020-2024 

13 

Uchwała Nr 114/XV/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 

lutego 2020r. w sprawie ustalenia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 

przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Kroczyce 

Zrealizowana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z dnia 3 marca 2020r. poz. 1799. 

Zaktualizowano dotychczasowe zapisy regulaminu, które 

wynikają z istotnych zmian przepisów oświatowych. 

Projekt niniejszej uchwały został uzgodniony ze 

związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.  

14  

Uchwała Nr 115/XV/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 

lutego 2020r. w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola 

prowadzonych przez Gminę Kroczyce 

Zrealizowana.  

15 

Uchwała Nr 116/XV/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 

lutego 2020r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół podstawowych na terenie Gminy Kroczyce oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych  

Zrealizowana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z dnia 4 marca 2020r. poz. 1862. 

 

16 

Uchwała Nr 117/XV/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 

lutego 2020r. w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Kroczyce  

Zrealizowana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z dnia 4 marca 2020r. poz. 1863. 

 

17 

Uchwała Nr 118/XV/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 

lutego 2020r. w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych 

Straży Pożarnych na terenie Gminy Kroczyce 

W związku z wszczęciem postępowania nadzorczego i 

stwierdzeniem nieważności w całości uchwały Nr 

112/XIV/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 stycznia 

2020r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 

na terenie Gminy Kroczyce po wprowadzeniu istotnych 

zapisów wskazanych przez Nadzór Prawny w treści 

uchwały podjęcie nowego aktu było konieczne i zasadne. 

18 

Uchwała Nr 119/XVI/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 10 

marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Kroczyce na 2020 rok  

Zrealizowana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z dnia 13 marca 2020r. poz. 

2368 

19 

Uchwała Nr 120/XVI/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 10 

marca 2020r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kroczyce wprowadzonej Uchwałą nr 

100/XIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 

2019 roku 

Zrealizowana zgodnie ze zmianami w budżecie Gminy 

Kroczyce na 2020r. 

 

20 

Uchwała Nr 121/XVI/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 10 

marca 2020r. w sprawie niewyrażenia zgody na 

wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy 

Kroczyce w 2021 roku  

Zgodnie z podjętą uchwałą nie wyrażono zgody na 

wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy 

Kroczyce w 2021 roku  

21 
Uchwała Nr 122/XVI/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 10 

marca 2020r. w sprawie przebiegu projektowanej linii 

Po przeprowadzonych spotkaniach z mieszkaocami 

miejscowości, przez które projektowane linie kolejowe nr 
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kolejowej nr 111 i 113 (ciąg nr 7) na terenie Gminy 

Kroczyce określonej w projekcie dokumentu pod nazwą: 

Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji 

Centralnego Portu Komunikacyjnego  

111 i 113 (ciąg nr 7) mają przebiegad oraz po dokładnej 

analizie dokumentu : Strategiczne Studium Lokalizacyjne 

Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego Rada 

Gminy Kroczyce wyraziła stanowczy sprzeciw wobec 

lokalizacji linii kolejowych w wariantach przedłożonych 

do konsultacji w dokumencie SSL i jego załącznikach z 

uwagi na szereg negatywnych następstw dla 

mieszkaoców Gminy Kroczyce.  

22 

Uchwała Nr 123/XVI/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 10 

marca 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

151/XVI/2004 Rady Gminy Kroczyce z dnia 26 

października 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy 

Kroczyce  

Zrealizowana i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z dnia 13 marca 2020r. poz. 

2369. Podjęta uchwała jest wypełnieniem delegacji 

zawartej w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach 

publicznych, zgodnie z którą organ stanowiący jst w 

drodze uchwały ustala dla dróg, których zarządcą jest jst 

wysokośd stawek opłaty za zajęcie 1m
2
 pasa drogowego. 

23 

Uchwała Nr 124/XVII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 

27 kwietnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Kroczyce na 2020 rok 

Zrealizowana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2020r. poz. 

3393 

24 

Uchwała Nr 125/XVII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 

27 kwietnia 2020r. w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce wprowadzonej 

Uchwałą nr 100/XIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 

grudnia 2019 roku 

Zrealizowana zgodnie ze zmianami w budżecie Gminy 

Kroczyce na 2020r. 

 

25 

Uchwała Nr 126/XVII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 

27 kwietnia 2020r. w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  

Zrealizowana.  

26 

Uchwała Nr 127/XVII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 

27 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia w 2020 roku 

zwolnieo z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia 

terminów płatności rat podatku od nieruchomości w celu 

złagodzenia skutków społeczno-gospodarczych pandemii 

wywołanej wirusem SARS-CoV-2 

Zrealizowana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2020r. poz. 

3394. 

27 

Uchwała Nr 128/XVII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 

27 kwietnia 2020r. w sprawie likwidacji Szkoły 

Podstawowej w Dzibicach  

Po podjętej w styczniu br. uchwale intencyjnej w sprawie 

zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Dzibicach i 

poinformowaniu na piśmie za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru rodziców dzieci uczęszczających do tamtejszej 

szkoły o zamiarze likwidacji placówki oświatowej oraz 

wydaniu pozytywnej opinii Śląskiego Kuratorium Oświaty 

podjęta w dniu 27 kwietnia 2020r. uchwała nr 

128/XVII/2020 stanowiła II etap przewidziany w art. 89 

Prawa oświatowego.  

28 

Uchwała Nr 129/XVII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 

27 kwietnia 2020r. w sprawie przekształcenia Szkoły 

Podstawowej w Kroczycach poprzez utworzenie 

podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w 

Dzibicach, o strukturze klas I-III wraz z oddziałem 

przedszkolnym 

Po podjętej w styczniu br. uchwale intencyjnej w sprawie 

zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w 

Kroczycach poprzez utworzenie podporządkowanej jej 

organizacyjnie Szkoły Filialnej w Dzibicach, o strukturze 

klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym podjęta w dniu 

27 kwietnia 2020r. uchwała nr 129/XVII/2020 stanowiła II 

etap przewidziany w art. 89 Prawa oświatowego.  

29 

Uchwała Nr 130/XVII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 

27 kwietnia 2020r. w sprawie przyjęcia Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Kroczyce w 2020 

roku  

Zrealizowana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2020r. poz. 

3395. 
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30 

Uchwała Nr 131/XVII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 

27 kwietnia 2020r. w sprawie określenia wysokości oraz 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu 

zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie 

Zrealizowana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2020r. poz. 

3396. 

31 

Uchwała Nr 132/XVII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 

27 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych  

Zrealizowana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2020r. poz. 

3397. 

32 

Uchwała Nr 133/XVIII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 

15 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Kroczyce wotum zaufania  

Rada Gminy Kroczyce jednogłośnie tj. 15 głosami „za” 

udzieliła Wójtowi Gminy Kroczyce wotum zaufania 

33 

Uchwała Nr 134/XVIII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 

15 czerwca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Kroczyce na 2020 rok 

Zrealizowana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z dnia 17 czerwca 2020r. poz. 

4797 

34 

Uchwała Nr 135/XVIII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 

15 czerwca 2020r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy Kroczyce za 2019 rok  

Zrealizowana 

35 

Uchwała Nr 136/XVIII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 

15 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Kroczyce  

Rada Gminy Kroczyce jednogłośnie tj. 14 głosami „za” 

udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Kroczyce  

36 

Uchwała Nr 137/XVIII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 

15 czerwca 2020r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej „SKALMED” w Kroczycach za 

2019 rok  

Zrealizowana 

37 

Uchwała Nr 138/XVIII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 

15 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat części 

nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 

689/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Lgota 

Murowana  

Zrealizowana 

38 

Uchwała Nr 139/XIX/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 2 

lipca 2020r. w sprawie Nadania Honorowego 

Obywatelstwa Gminy Kroczyce  

Zrealizowana. Nadano Honorowe Obywatelstwo Gminy 

Kroczyce księdzu Janowi Kopciowi. 

39 

Uchwała Nr 140/XX/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 

sierpnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Kroczyce na 2020 rok  

Zrealizowana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z dnia 18 sierpnia 2020r. poz. 

6095 

40 

Uchwała Nr 141/XX/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 

sierpnia 2020r. w sprawie zmiany Uchwały nr 

126/XVII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 kwietnia 

2020 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 

pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Katowicach  

Zrealizowana 

41 

Uchwała Nr 142/XX/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 

sierpnia 2020r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kroczyce wprowadzonej Uchwałą nr 

100/XIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 

2019 roku  

Zrealizowana zgodnie ze zmianami w budżecie Gminy 

Kroczyce na 2020r. 
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42 

Uchwała Nr 143/XX/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 

sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy 

Kroczyce oraz określenie granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych  

Zrealizowana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z dnia 18 sierpnia 2020r. poz. 

6096 

43 

Uchwała Nr 144/XX/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 

sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia planu sieci 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy 

Kroczcye 

Zrealizowana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z dnia 18 sierpnia 2020r. poz. 

6097 

44 

Uchwała Nr 145/XX/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 

sierpnia 2020r. w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Kroczyce w roku szkolnym 

2020/2021 

Zrealizowana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z dnia 18 sierpnia 2020r. poz. 

6098 

45 

Uchwała Nr 146/XX/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 

sierpnia 2020r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka 

„Bajeczkowo” w Kroczycach  

Zrealizowana. 

Wyremontowanie części budynku po byłej Szkole 

Podstawowej w Kroczycach i przystosowanie jej do 

nowego żłobka niesie koniecznośd podjęcia uchwały w 

sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod 

nazwą Gminny Żłobek „Bajeczkowo” w Kroczycach. 

Żłobek rozpocznie działalnośd od 1 grudnia 2020r. W celu 

zapewnienia właściwego przygotowania do rozpoczęcia 

działalności żłobka należy wcześniej przygotowad jego 

organizację oraz zatrudnid odpowiedni wykwalifikowany 

personel. W związku z powyższym podjęcie uchwał w 

sprawie utworzenia przedmiotowej jednostki oraz 

nadania jej statutu jest konieczne i uzasadnione. 

46 

Uchwała Nr 147/XX/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 

sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

pobyt dziecka w Gminnym Żłobku „Bajeczkowo” w 

Kroczycach oraz maksymalnej wysokości opłaty za 

wyżywienie  

Zrealizowana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z dnia 18 sierpnia 2020r. poz. 

6099 

47 

Uchwała Nr 148/XX/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 

sierpnia 2020r. w sprawie nadania statutu samorządowej 

jednostce budżetowej pod nazwą Gminny Żłobek 

„Bajeczkowo” w Kroczycach  

Zrealizowana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z dnia 18 sierpnia 2020r. poz. 

6100 

48 

Uchwała Nr 149/XX/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 

sierpnia 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

granicach administracyjnych miejscowości Siemięrzyce w 

Gminie Kroczyce 

Zrealizowana 

49 

Uchwała Nr 150/XX/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 

sierpnia 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

granicach administracyjnych miejscowości Huta Szklana 

w Gminie Kroczyce 

Zrealizowana 

50 

Uchwała Nr 151/XX/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 

sierpnia 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla fragmentu miejscowości Piaseczno w Gminie 

Kroczyce 

Zrealizowana 

51 

Uchwała Nr 152/XX/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 

sierpnia 2020r. w sprawie nadania nazwy ulicy w 

miejscowości Kroczyce 

Zrealizowana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z dnia 18 sierpnia 2020r. poz. 

6101 
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52 

Uchwała Nr 153/XX/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 

sierpnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości 

stanowiącej własnośd Gminy Kroczyce 

Zrealizowana 

53 

Uchwała Nr 154/XXI/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 11 

września 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Kroczyce  

Zrealizowana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z dnia 16 września 2020r. poz. 

6677 

54 

Uchwała Nr 155/XXI/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 11 

września 2020r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kroczyce wprowadzonej Uchwałą nr 

100/XIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 

2019 roku 

Zrealizowana zgodnie ze zmianami w budżecie Gminy 

Kroczyce na 2020r. 

 

55 

Uchwała Nr 156/XXI/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 11 

września 2020r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-

finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej „SKALMED” w Kroczycach  

Na podstawie Raportu o sytuacji ekonomiczno-

finansowej SP ZOZ „SKALMED” w Kroczycach za rok 2019, 

Rada Gminy Kroczyce pozytywnie oceniła działalnośd 

przedmiotowej jednostki.  

56 

Uchwała Nr 157/XXI/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 11 

września 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy na okres 30 lat nieruchomości 

położonej w obrębie ewidencyjnym Piaseczno 

Na podstawie przepisów art. 37 ust. 4 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami rada gminy może odstąpid 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów 

najmu i dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 

lub na czas nieoznaczony. W związku ze złożonym przez 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. 

z o.o. w Zawierciu wnioskiem w sprawie uregulowania 

sytuacji prawnej nieruchomości nr 309/8 położonej w 

Piasecznie Rada Gminy Kroczyce wyraziła zgodę na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy przedmiotowej nieruchomości na 

okres 30 lat.  

57 

Uchwała Nr 158/XXII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 

30 października 2020r. w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Kroczyce na 2020 rok  

Zrealizowana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z dnia 4 listopada 2020r. poz. 

7720 

58 

Uchwała Nr 159/XXII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 

30 października 2020r. w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce wprowadzonej 

Uchwałą nr 100/XIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 

grudnia 2019 roku 

Zrealizowana zgodnie ze zmianami w budżecie Gminy 

Kroczyce na 2020r. 

 

59 

Uchwała Nr 160/XXII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 

30 października 2020r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty 

podwyższonej  

Zrealizowana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z dnia 4 listopada 2020r. poz. 

7721. 

 

Koniecznośd zmiany dotychczasowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadów komunalnych podyktowana 

została tym, iż dochody uzyskane z tytułu tych opłat 

okazały się byd niewystarczające na pokrycie kosztów 

systemu gospodarowania odpadami tj. zbierania, 

odbierania, transportu, odzysku, unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania PSZOK, 

obsługę administracyjną oraz edukację ekologiczną w 

zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi. Na podstawie szacowanych kosztów, jakie 

Gmina poniesie w 2021 roku w związku 

funkcjonowaniem przedmiotowego systemu 

stwierdzono, że niezbędnym jest zwiększenie opłaty od 1 
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stycznia 2021 roku z kwoty 22, 50 zł na 25,00 zł od osoby 

w przypadku selektywnego zbierania i odbierania 

odpadów. Natomiast w przypadku, gdy właściciel 

nieruchomości nie dopełnia obowiązku zbierania 

odpadów komunalnych sposób selektywny, stawka 

opłaty wynosi 75, 00 zł od każdego mieszkaoca, co 

stanowi trzykrotnośd opłaty za zbieranie odpadów w 

sposób selektywny. 

60 

Uchwała Nr 161/XXII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 

30 października 2020r. w sprawie ustalenia wysokości 

opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

Zrealizowana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z dnia 4 listopada 2020r. poz. 

7722. 

 

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece 

nad dziedmi do lat 3 prowadzenie żłobka lub klubu 

dziecięcego wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych, zwanego dalej „rejestrem”, prowadzonego 

przez Wójta Gminy Kroczyce. Rejestr jest jawny i podlega 

publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy Kroczyce. Wpis do rejestru podlega opłacie, która 

stanowi dochód własny gminy i nie może byd wyższa niż 

1000 zł. Wysokośd opłaty ustala rada gminy w drodze 

uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego. Zmiany w 

rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są z mocy ustawy 

zwolnione z opłaty. Z opłaty zwolniona jest również 

gmina prowadząca żłobek. Na podstawie niniejszej 

uchwały ustalono odpłatnośd za wpisanie do rejestru 

żłobków lub klubów dziecięcych w wysokości 900 zł. 

 

61 

Uchwała Nr 162/XXII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 

30 października 2020r. w sprawie przyjęcia rocznego 

programu współpracy Gminy Kroczyce z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2021 

Zrealizowana.  

Na wniosek Wójta Gminy Kroczyce w terminie do 30 

listopada przedstawia się projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kroczyce 

z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. W roku, 

2021 jako priorytetowe zaproponowano zadania, które 

mogą byd zlecane do realizacji organizacjom 

pozarządowym prowadzącym działalnośd statutową w 

dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i organizacji 

przedsięwzięd w zakresie usportowienia dzieci, młodzieży 

i dorosłych przez prowadzenie zajęd sportowych 

mających na celu przygotowanie zawodników klubów 

sportowych do rywalizacji w rozgrywkach sportowych. 

Na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 50.000,00 zł. 

Wójt Gminy Kroczyce zarządził przeprowadzenie 

konsultacji społecznych w sprawie projektu niniejszej 

uchwały w terminie od 13.10.2020r. do 20.10.2020r. We 

wskazanym terminie nie zgłoszono żadnych uwag do 

przedmiotowego projektu. 

62 

Uchwała Nr 163/XXIII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 

14 grudnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Kroczyce na 2020 rok  

Zrealizowana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z dnia 15 grudnia 2020r. poz. 

9095. 

63 

Uchwała Nr 164/XXIII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 

14 grudnia 2020r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kroczyce wprowadzonej Uchwałą nr 

100/XIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 

2019 roku 

Zrealizowana zgodnie ze zmianami w budżecie Gminy 

Kroczyce na 2020r. 
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64 

Uchwała Nr 165/XXIII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 

14 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 

2021 rok 

Zrealizowana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z dnia 15 grudnia 2020r. poz. 

9096. 

65 

Uchwała Nr 166/XXIII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 

14 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2021-2033 

Zrealizowana. Weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021r.  

66 

Uchwała Nr 167/XXIII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 

14 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości stawek 

dotacji przedmiotowych dla Komunalnego Zakładu 

Budżetowego w Kroczycach na 2021 rok 

Zrealizowana. Weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021r.  

67 

Uchwała Nr 168/XXIII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 

14 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia dopłat dla 

wybranych taryfowych odbiorców usług w zakresie 

zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Kroczyce 

Zrealizowana. Weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021r.  

68 

Uchwała Nr 169/XXIII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 

14 grudnia 2020r. w sprawie obniżenia średniej ceny 

skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia 

podatku rolnego na terenie gminy Kroczyce  

Zrealizowana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z dnia 15 grudnia 2020r. poz. 

9097. 

69 

Uchwała Nr 170/XXIII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 

14 grudnia 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru, 

wielkości i granic aglomeracji Kroczyce  

Zrealizowana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z dnia 15 grudnia 2020r. poz. 

9098. 

 

Aglomeracja – to teren, na którym zaludnienie jest 

wystarczająco skoncentrowane, aby móc z tego terenu 

zbierad ścieki komunalne i przekazywad do oczyszczalni 

ścieków. Podjęcie niniejszej uchwały wynikało z 

obowiązku realizacji Krajowego Programu Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych. Program ten jest podstawowym 

narzędziem realizacji celów polityki dyrektywy Unii 

Europejskiej tzw. dyrektywy ściekowej, który ma na celu 

ochronę środowiska wodnego. Aglomeracja Kroczyce 

została ujęta w tym programie, ponieważ liczba RLM 

przekracza 2000. W związku z powyższym zasadnym było 

podjęcie nowej uchwały, która weszła w życie z dniem 

1 stycznia 2021r. 

70 

Uchwała Nr 171/XXIII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 

14 grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian 

w uchwale Rady Gminy Kroczyce Nr 87/XII/2019 z dnia 25 

listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i sposobu ich składania przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie 

Gminy Kroczyce oraz właścicieli nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej 

 

Zrealizowana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z dnia 15 grudnia 2020r. poz. 

9099. 

 

Podjęcie niniejszej uchwały było skutkiem zmiany stawki 

za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

terenie gminy Kroczyce. Nowa stawka za 

gospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od 

właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady w 

sposób selektywny opłata od dnia 1 stycznia 2021r. 

wynosi 25,00 zł miesięcznie od jednego mieszkaoca z 

zastrzeżeniem, że za każdą kolejną osobę powyżej 4 osób 

stawka ta wynosi 23,50 zł miesięcznie. Stawka opłaty 

podwyższonej za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie 

wypełnia obowiązku segregacji śmieci w sposób 

selektywny wynosi 75,00 zł miesięcznie od jednego 
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mieszkaoca. Zmiany wprowadza się w załączniku nr 1, 

czyli w druku deklaracji w objaśnieniach w punkcie 6 i 7, 

które bezpośrednio dotyczą obowiązującej opłaty. 

Zmianie podlega także załącznik nr 3, czyli układ 

informacji i powiązao między nimi w deklaracji o 

wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Kroczyce. W dalszym 

ciągu obowiązuje ulga z tytułu kompostowania odpadów 

w przydomowym kompostowniku w wysokości 2,00 zł. 

71 

Uchwała Nr 172/XXIII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 

14 grudnia 2020r. w sprawie zbycia nieruchomości w 

trybie bezprzetargowym położnej w Kroczycach 

Okupnych 

Zrealizowana.  

Działki oznaczone nr 2420/2 ha o powierzchni 0,0225 i 

2420/3 o powierzchni 0,0465 ha położone w obrębie 

ewidencyjnym Kroczyce Okupne, zostały wydzielone z 

działki  

nr 2420, której pozostała częśd stanowi poszerzenie pasa 

drogowego drogi publicznej oznaczona jako działka nr 

2420/1 o powierzchni 0,0186 ha.  

Stanowią one niewielki obszar, którego 

zagospodarowanie jako odrębnej nieruchomości nie jest 

możliwe, a może przyczynid do poprawy warunków 

zagospodarowania nieruchomości sąsiednich. Powyższe 

działki, ze względu na swoje parametry, kształt, 

posadowienie oraz wielkośd nie mogą byd 

zagospodarowane jako odrębne nieruchomości i nie 

mogą stanowid samodzielnych nieruchomości 

budowlanych.  

Przepis art. 37 ust 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997r. o gospodarce nieruchomościami zezwala na 

zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej jeżeli 

przedmiotem zbycia jest nieruchomośd lub jej części, jeśli 

może poprawid warunki zagospodarowania 

nieruchomości przyległej, stanowiącej własnośd lub 

oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza 

tę nieruchomośd lub jej części nabyd, jeżeli nie mogą byd 

zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Mając 

również na uwadze brzmienie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, 

do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy 

podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, 

w tym zasad zbywania nieruchomości, wobec czego 

podjęcie niniejszej uchwały było zasadne. 

72 

Uchwała Nr 173/XXIII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 

14 grudnia 2020r. w sprawie określenia planu 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku 

za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 

przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kroczyce 

Zgodnie z art. 70 Karty Nauczyciela w budżetach organów 

prowadzących szkołę wyodrębnione są środki na 

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z 

uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 

0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Przedmiotowa 

uchwała określa podział środków oraz cele, na które 

można przeznaczyd te środki. W uchwale budżetowej na 

rok 2021 wyodrębnione zostały środki w wysokości,8% 

planowanych rocznych środków przeznaczonych na 

wynagrodzenie osobowe nauczycieli w kwocie 

29.720,00zł. Przyznane dofinansowanie zostało 

zaopiniowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. 
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Uchwała Nr 174/XXIII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 

14 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Kroczyce na 2021 rok 

Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych 

skutków wynikających z nadużywania napojów 

alkoholowych oraz używania substancji 

psychoaktywnych, w tym nikotyny poprzez podnoszenie 

poziomu wiedzy i świadomości mieszkaoców gminy 

Kroczyce oraz wprowadzenie skoordynowanych działao 

profilaktycznych i edukacyjnych. W roku 2021 cele i 

zadania Programu będą kontynuacją działao podjętych w 

latach poprzednich. Umieszczenie zadao wynikających z 

odrębnych ustaw wynika z faktu, że w części z nich 

można zaproponowad zbieżne działania profilaktyczne 

tożsame oraz to, że zadania do realizacji wynikające z 

tych ustaw mogą byd finansowane z tych samych 

środków. Na terenie gminy Kroczyce funkcjonuje 

aktualnie 16 sklepów oraz 14 miejsc gastronomicznych. 

Limit zezwoleo dla sklepów wynosi 30 punktów 

sprzedażowych natomiast limit dla gastronomi 22 punkty 

sprzedaży. Wysokośd planowanych wydatków w zakresie 

profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych to 

kwota 150.000,00zł, natomiast w zakresie 

przeciwdziałania narkomani 4.000,00zł. 

 
źródło: Rada Gminy Kroczyce 
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7 Współpraca z innymi podmiotami samorządowymi 

7.1 Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego  

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego jest samorządnym 

stowarzyszeniem gmin i powiatów, powołanym dla wsparcia idei samorządności lokalnej, ochrony wspólnych 

interesów, wymiany doświadczeo, promocji osiągnięd oraz realizacji wspólnych przedsięwzięd i inwestycji. Do 

zadao Związku należy między innymi pełnienie funkcji Związku ZIT w odniesieniu do Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020, realizacja zadao dotyczących wdrażania projektów dofinansowanych z funduszy krajowych 

i europejskich, w tym pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020, w tym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, realizacja zadao związanych 

z pełnieniem funkcji Związku ZIT dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WSL.  

Związek Subregionu Centralnego (SC) liczy 81 członków - jednostek samorządu terytorialnego 

Województwa Śląskiego, w tym Gminę Kroczyce. W obrębie SC znajduje się 14 miast na prawach powiatu 

(tj. Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, 

Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze) oraz 8 powiatów ziemskich (będzioski, 

bieruosko-lędzioski, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyoski, tarnogórski, zawierciaoski) i zlokalizowane na 

ich terenie gminy. Terytorium SC jest statystycznie podzielone na 5 jednostek NTS3, tj.: podregion bytomski, 

podregion gliwicki, podregion katowicki, podregion sosnowiecki (do którego należy Gmina Kroczyce), 

podregion tyski. Powierzchnia SC stanowi ok. 45% powierzchni całego województwa. W 2012 roku obszar SC 

zamieszkiwało 2.784.951 mieszkaoców, co stanowiło ok. 60,3% ogółu mieszkaoców województwa śląskiego. 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to narzędzie, które po raz pierwszy pojawiło się 

w przedstawionych przez Komisję Europejską aktach prawnych na nową perspektywę finansową 2014-2020. 

Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego (JST) miast i obszarów 

powiązanych z nimi funkcjonalnie (miasto i samorządy znajdujące się w jego oddziaływaniu) mogą realizowad 

wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

i Europejskiego Funduszu Społecznego. ZIT to także wyjście poza sztywne granice administracyjne JST i większe 

możliwości oddziaływania projektów unijnych. 

Strategia ZIT stanowi podstawę do uczestniczenia Związku Subregionu Centralnego w zarządzaniu 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w uzgodnionym zakresie. 

Gmina Kroczyce aktywnie współuczestniczy w realizacji Strategii ZIT.  

W roku 2020 Gmina Kroczyce realizowała dwa zadania w ramach zdefiniowanych w Strategii ZIT wiązki 

projektów „Gospodarka wodno-ściekowa”: w lipcu 2020 r. zakooczyła się realizacja projektu pn.: „Budowa 

kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce (etap III i IV)”, a także kontynuowano rozpoczętą w 2019 r. 

realizację projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kroczyce - etap II”, którego 

zakooczenie planowane jest w 2021 r. 

http://www.subregioncentralny.pl/projekty-zit/866.html
http://www.subregioncentralny.pl/projekty-zit/866.html
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Tabela 30 Projekty realizowane przez Gminę Kroczyce w ramach ZIT RPO WSL 2014-2020 

L.p. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Typ projektu Dofinansowanie z UE Wartośd projektu Okres realizacji 

1. 

Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji 

sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w 

Kostkowicach (etap I) 

Gmina Kroczyce 
5.1.1 Gospodarka wodno-

ściekowa ZIT 
6 567 933,27 zł 9 885 000,72 zł 

od 19.06.2017  

do 10.01.2019 

2. 
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 

Kroczyce - etap II 

Gmina Kroczyce 
5.1.1 Gospodarka wodno-

ściekowa ZIT 
3 000 000,00 zł 6 171 690,40 zł

5
 

od 28.02.2020  

do 30.09.2021 

3. 
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 

Kroczyce - etap III i IV 

Gmina Kroczyce 
5.1.1 Gospodarka wodno-

ściekowa ZIT 
9 721 526,55 zł 14 687 496,48 zł 

od 28.08.2018  

do 30.07.2020 

4. Jestem przedszkolakiem i odkrywam świat! Gmina Kroczyce 11.1.1 Edukacja przedszkolna ZIT 301 822,16 zł 355 084,90 zł 
od 01.07.2016  

do 30.06.2017 

źródło: http://www.subregioncentralny.pl/projekty-zit.html# - stan na dzieo: 31.12.2020r. 

                                                           
5 Wartośd zadania uległa zmianie w związku z aneksem do umowy na roboty budowlane dnia 17.12.2020r. wynosi 6 459 939,80 zł 

http://www.subregioncentralny.pl/projekty-zit/866.html
http://www.subregioncentralny.pl/projekty-zit/866.html
http://www.subregioncentralny.pl/projekty-zit/866.html
http://www.subregioncentralny.pl/projekty-zit/877.html
http://www.subregioncentralny.pl/projekty-zit/877.html
http://www.subregioncentralny.pl/projekty-zit/886.html
http://www.subregioncentralny.pl/projekty-zit/886.html
http://www.subregioncentralny.pl/projekty-zit/1356.html
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1901SS5H/�r�d�o:%20http:/www.subregioncentralny.pl/projekty-zit.html
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Statystyki Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego plasują Gminę 

Kroczyce wśród liderów gmin powiatu zawierciaoskiego. Nominalnie Gmina Kroczyce pozyskała 

19 591 281,98 zł środków UE (instrument ZIT), co stanowi 3 086,70 zł na 1 mieszkaoca gminy. Dla porównania 

średnia dla Subregionu Centralnego wynosi 1 011,04 zł. Oznacza to wysoce imponujący wynik Gminy Kroczyce 

na tle innych gmin i powiatów, co obrazuje poniższy wykres i tabela. 

Wykres 3 Dofinansowanie UE z intrumentu ZIT w powiecie zawierciaoskim na 1 mieszkaoca 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Broszury ZIT stan na 03.11.2020r.. http://www.subregioncentralny.pl/nasze-publikacje.html  

 

Tabela 31 Dofinansowanie ZIT - gminy powiatu zawierciaoskiego 

Gmina 

Wartośd otrzymanego 

dofinansowania ZIT (EFRR + EFS) w 

PLN 

Wartośd pozyskanego 

dofinansowania ZIT na 1 mieszkaoca 

gminy w PLN 

Kroczyce 19 591 281,98 3 086,70 

Zawiercie 50 320 366,03 1 015,20 

Włodowice 8 448 101,59 1 617,17 

Żarnowiec 1 128 390,59 243,34 

Szczekociny 7 484 999,98 970,44 

Łazy 29 996 217,80 1 879,93 

Ogrodzieniec 19 350 813,01 2 114,38 

Pilica 9 262 432,78 1 072,04 

Poręba 7 035 179,80 821,10 

Irządze 1 584 018,45 602,29 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Broszury ZIT stan na 3.11.2020r.. http://www.subregioncentralny.pl/nasze-publikacje.html 

Należy także wspomnied, że Związek ZIT prowadzi także działalnośd informacyjną i szkoleniową. Udział 

w szkoleniach organizowanych przez związek jest bezpłatny. Pracownicy Urzędu Gminy Kroczyce wielokrotnie 

brali udział w proponowanych szkoleniach. Przedstawiciele Gminy Kroczyce każdorazowo brali udział 

w spotkaniach informacyjnych organizowanych w podregionie sosnowieckim oraz w Walnym Zgromadzeniu 

Związku ZIT. W roku 2020 spotkania/szkolenia odbywały się w formule online. 

Szerzej na temat Związku ZIT na http://www.subregioncentralny.pl  

http://www.subregioncentralny.pl/nasze-publikacje.html
http://www.subregioncentralny.pl/nasze-publikacje.html
http://www.subregioncentralny.pl/
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7.2 Związek Gmin Jurajskich 

Związek Gmin Jurajskich jest dobrowolnym stowarzyszeniem gmin z województwa małopolskiego 

i śląskiego, leżących na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. Działa od kooca 1991 roku, a jego założycielami 

było 15 gmin (obecnie do ZGJ należy 35 gmin). Gmina Kroczyce jest członkiem założycielem Związku. Siedzibą 

Związku jest miasto Ogrodzieniec. Podstawowymi celami Związku są: 

- promocja turystyczna Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej przez różnego typu wydawnictwa (przewodniki, 

albumy, mapy, foldery, ulotki), akcje promocyjne w środkach masowego przekazu, uczestnictwo w targach 

turystycznych (ITB w Berlinie, WTM w Londynie, Ukrainie w Kijowie, TT Warsaw w Warszawie, Tour Salon 

w Poznaniu, Lato w Warszawie, Krakowski Salon Turystyczny, Glob w Katowicach, MTG w Gdaosku, Intourex 

w Sosnowcu, Na Styku Kultur w Łodzi), 

- pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi, chcącymi inwestowad na terenie 

Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, 

- rozwój turystyki wiejskiej,  

- ochrona walorów przyrodniczych i kulturowych Jury,  

- rozwój infrastruktury turystycznej, 

- dążenie do gospodarczej i kulturalnej integracji gmin, 

-współpraca i wymiana doświadczeo z zakresu funkcjonowania samorządów lokalnych, 

- opracowanie i popularyzacja budownictwa dostosowanego do krajobrazu. 

Związek Gmin Jurajskich powstał nie tylko po to, by pomagad gminom w promowaniu ich turystycznych 

terenów i obiektów, ale również, aby pokazad Wyżynę Krakowsko – Częstochowską jako jednolity i spójny 

obszar turystyczny. Region, w którym niewidoczne są granice administracyjne - międzygminne czy 

międzywojewódzkie. Przynależnośd gminy do ZGJ pozwala czerpad doświadczenia z gmin, które mają lepiej 

rozwiniętą sferę turystyczną. Przedstawiciele Gminy Kroczyce biorą udział w organizowanych przez ZGJ 

wyjazdach szkoleniowych. Ponadto gmina korzysta z oferty wydawniczej i promocyjnej związku, którą czynnie 

współtworzy poprzez opracowanie i opiniowanie tekstów i wydawnictw promocyjnych ZGJ. 

Zdjęcie 15 Magnes prezentujący Okiennik Wielki w Piasecznie, materiał promocyjny wykonany we współpracy z ZGJ w 2020 r. 

 

Źródło: UG Kroczyce 

Szerzej na temat ZGJ na: https://www.jura.info.pl. 

https://www.jura.info.pl/
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7.3 Śląski Związek Gmin i Powiatów 

Śląski Związek Gmin i Powiatów jest dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem gmin i powiatów, 

którego misją jest: wspieranie idei samorządności lokalnej z uwzględnieniem historycznych więzi i kulturowego 

dziedzictwa, integrowanie na płaszczyźnie regionalnej gmin i powiatów należących do Związku, kształtowanie 

wspólnej polityki samorządów lokalnych i lobbingu samorządowego oraz promocji osiągnięd członków 

Związku, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju gmin i powiatów, wymiana doświadczeo i upowszechnianie 

modelowych rozwiązao w zakresie rozwoju lokalnego i zarządzania w gminach i powiatach. Siedzibą Związku 

jest miasto Katowice. 

W ramach ŚZGiP funkcjonują Komisje Związku, które są ważną formą wymiany doświadczeo 

samorządowych, popularyzacji modelowych rozwiązao, wstępnego uzgadniania wspólnej linii postępowania 

wobec problemów, z którymi stykają się samorządy lokalne, pozyskiwania ważnych, aktualnych informacji, 

spotkao z przedstawicielami ministerstw, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, a także 

ekspertami. 

Obecnie funkcjonuję następujące Komisje Związku: 

Komisja Geologii i Górnictwa 

Komisja Polityki Społecznej i Zdrowotnej 

Komisja ds. Problemów Komunikacyjnych 

Komisja ds. Planowania Przestrzennego i Architektury 

Komisja ds. Gospodarki Nieruchomościami 

Komisja Skarbników Powiatów Grodzkich i Ziemskich 

Komisja Ekologii 

Komisja ds. Infrastruktury Sportowej i Rekreacyjnej  

Komisja Kultury i Edukacji 

Komisja ds. Lokalnej Polityki Energetycznej 

Komisja ds. Unii Europejskiej 

Komisja ds. Organizacji Pozarządowych 

Komisja ds. Ochrony Danych Osobowych 

Komisja ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

Pracownicy Urzędu Gminy Kroczyce aktywnie uczestniczą w komisjach problemowych związku np. Komisja 

do spraw Unii Europejskiej, Komisji do spraw zamówieo publicznych i Komisji do spraw Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi.  

Szerzej na temat ŚZGiP na: https://www.silesia.org.pl.  

7.4 Lokalna Grupa Działania Perła Jury 

Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” jest stowarzyszeniem, powstałym w skutek działao przedstawicieli 

trzech sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego, mających na celu pozyskiwanie środków unijnych 

na rzecz rozwoju obszarów wiejskich należących do LGD oraz zmobilizowanie mieszkaoców regionu do wzięcia 

aktywnego udziału w promocji i rozwoju tych obszarów. W skład obszaru objętego działalnością LGD od 2006 r. 

https://www.silesia.org.pl/,36
https://www.silesia.org.pl/,38
https://www.silesia.org.pl/,39
https://www.silesia.org.pl/,40
https://www.silesia.org.pl/,236
https://www.silesia.org.pl/,41
https://www.silesia.org.pl/,42
https://www.silesia.org.pl/,43
https://www.silesia.org.pl/,44
https://www.silesia.org.pl/,45
https://www.silesia.org.pl/,46
https://www.silesia.org.pl/,48
https://www.silesia.org.pl/,559
https://www.silesia.org.pl/,562
https://www.silesia.org.pl/
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wchodziło 8 gmin powiatu zawierciaoskiego (Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Szczekociny, Włodowice, Kroczyce, 

Irządze, Żarnowiec), a w roku 2014 do LGD przyłączyła się Gmina Poręba. Siedziba LGD znajduje się w Łazach 

(teren LGD-gmina Łazy). 

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, 

a w szczególności realizacja opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz promocja obszarów 

objętych działaniem LGD, a w szczególności obszarów wiejskich i podejmowanie inicjatyw i działao mających na 

celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz włączenie ich w realizację LSR.  

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez organizowanie i finansowanie: przedsięwzięd 

o charakterze informacyjnym i szkoleniowym, imprez rozrywkowych, kulturalnych, turystycznych, 

rekreacyjnych i sportowych. LGD prowadzi także działalnośd promocyjną i informacyjną. W siedzibie LGD można 

uzyskad bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją LSR, a także 

uzyskad wsparcie na realizację projektów grantowych. 

W 2020 roku Gmina Kroczyce zakooczyła realizację operacji pn.: „Remont świetlicy wiejskiej z wymianą 

konstrukcji dachu w miejscowości Dzibice”, na realizację, której pozyskano za pośrednictwem LGD Perła Jury 

dofinansowanie ze środków unijnych w ramach środków PROW 2014-2020 w kwocie 151 121,00 zł a całkowita 

wartośd zadania wyniosła 635 125,26 zł. 

Oprócz Gminy Kroczyce w konkursach organizowanych przez LGD Perła Jury biorą aktywny udział lokalne 

organizacje pozarządowe. W roku 2020 kilka organizacji, które pozyskało wsparcie za pośrednictwem LGD Perła 

Jury otrzymało także pomostowe pożyczki krótkoterminowe z budżetu Gminy Kroczyce. Pożyczki umożliwiły 

finansowanie wyprzedzające zadao przed uzyskaniem refundacji poniesionych wydatków. Poniższa tabela 

prezentuje organizacje i wysokośd udzielonych pożyczek. 

Tabela 32 Pożyczki terminowe na finansowanie wyprzedzające dla grantów udzielonych przez LGD Perła Jury 

Pożyczki krótkoterminowe udzielone w 2020r. 

OSP w Gołuchowicach 10 000,00 zł  

KGW w Siamoszycach 10 000,00 zł  

KGW w Białej-Błotnej 7 028,00 zł  

OSP w Siedliszowicach 22 303,00 zł  

 49 331,00 zł  

Źródło: UG Kroczyce 

Szerzej na temat LGD Perła Jury www.lgdperlajury.pl.  

http://www.lgdperlajury.pl/
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8 Częśd analityczna - efekty działao prowadzonych w 2020 roku 

8.1 Stan realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych 

Na realizację różnorodnych zadao Gmina Kroczyce pozyskuje środki finansowe zewnętrzne: unijne bądź 

krajowe. Z tych środków realizowane są inwestycje komunalne, projekty edukacyjne oraz społeczne.  

Istotnym źródłem współfinansowania realizacji zadao są fundusze unijne. Poniżej zaprezentowano dane 

zagregowane przez wydawnictwa i serwisy internetowe branżowe, obrazujące wykorzystanie środków UE przez 

samorządy gminne. 

Zdjęcie 16 Gmina Kroczyce na tle innych gmin wiejskich powiatu zawierciaoskiego- wydatki ze środków UE w latach 2014–2019 w zł per 

capita 

 

Źródło: https://wspolnota.org.pl/ - publikacja z dnia 15.10.2020r. 

Zdjęcie 17 Gmina Kroczyce na tle innych gmin powiatu zawierciaoskiego (z wyłączeniem miasta Zawiercie) - wydatki ze środków UE w 

latach 2014–2019 w zł per capita 

Pilica;  2 144,25    

Kroczyce; 
2 814,36    

Włodowice; 
1 705,63    

Szczekociny;  
293,71    

Poręba;  
89,10    

Ogrodzieniec; 
1 057,22    

Łazy;  633,71    

Irządze;  1 
016,14    

Żarnowiec;  
708,93    

 

Źródło: https://wspolnota.org.pl/ - publikacja z dnia 15.10.2020r. 

https://wspolnota.org.pl/fileadmin/news/2020/ANDRZEJ_GNIADKOWSKI/Nr_21-2020_Wydatki_ze_srodkow_UE.pdf
https://wspolnota.org.pl/fileadmin/news/2020/ANDRZEJ_GNIADKOWSKI/Nr_21-2020_Wydatki_ze_srodkow_UE.pdf
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Zdjęcie 18 Gmina Kroczyce na tle innych gmin powiatu zawierciaoskiego (z wyłączeniem miasta Zawiercie) - Inwestycje unijne 

 

Źródło: https://samorzad.pap.pl/ - ranking z dnia 30.07.2020r. 

 

8.1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 

 

Jednym z programów, w ramach którego gmina aplikuje i realizuje zadania współfinansowane ze środków 

UE jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (szerzej na ten temat na 

stronie https://rpo.slaskie.pl/). Ze względu na wartośd pozyskanego dofinansowania w okresie programowania 

Gmina Kroczyce plasuje się bardzo wysoko. Jest to związane głównie z inwestycjami prowadzonymi w sferze 

gospodarki wodno-ściekowej. Dla Gminy Kroczyce rok 2020 to czas, kiedy pojawiły się kolejne efekty 

aktywności gminy w aplikowaniu o pieniądze z Unii Europejskiej. Rozwój infrastruktury, bardziej niż 

przytoczone w Raporcie liczby i nakłady finansowe, obrazują zmiany naocznie obserwowane w przestrzeni 

publicznej. 

W lipcu 2020 r. zakooczyła się realizacja projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 

Kroczyce - III i IV etap”. W jego efekcie wybudowano kolejne ponad 11,7 kilometrów kanalizacji sanitarnej. 

Rok 2020 to czas kontynuacji realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 

Kroczyce – etap II”, którego zakooczenie przewidziane jest na 2021 r. Wybudowany zostanie kolejny odcinek 

kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Kroczyce o łącznej długości 5,11 km oraz wodociąg o długości 

0,8695 km. 

Wartośd podpisanych umów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL na lata 

https://samorzad.pap.pl/kategoria/rankingi/inwestycje-unijne-w-2477-gminach-ranking
https://rpo.slaskie.pl/
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2014 – 2020 na tle innych gmin powiatu zawierciaoskiego (z wyłączeniem gminy Zawiercie) prezentuje poniższy 

wykres. 

Wykres 4 Dofinansowanie UE pozyskane w ramach RPO WSL 2014-2020 w podziale na gminy powiatu zawierciaoskiego (z wyłączeniem 

gminy Zawiercie)  

źródło-https://mapadotacji.gov.pl - stan na dzieo 31.12.2020r. 

 

8.1.2 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego na lata 2014 

– 2020 

    

Kolejnym programem, w ramach którego gmina aplikuje i realizuje zadania współfinansowane ze środków 

UE jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (szerzej na ten 

temat na stronie https://prow.slaskie.pl/). 

Dzięki projektom współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich możliwe jest inwestowanie w obiekty stanowiące ośrodki życia społeczności lokalnych, w tym w 

szczególności modernizacje świetlic wiejskich, a także realizacja inwestycji z zakresu regulacji gospodarki wodno 

– ściekowej poza granicami aglomeracji, czy drogowych. 

W 2020 r. została zrealizowana współfinansowana ze środków PROW operacja pn.: „Przebudowa drogi w 

Siemięrzycach”. Zakooczona została również realizacja zadania pn.: „Remont świetlicy wiejskiej z wymianą 

konstrukcji dachu w miejscowości Dzibice”. Projekty realizowane prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 33 Wykaz projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 

Lp. Nazwa zadania Wartośd dofinansowania Rok zakooczenia zadania 

1. Przebudowa ulicy Sienkiewicza w m. 
Kroczyce 

453 133,00 zł 
 

2016 r. 

https://mapadotacji.gov.pl/
https://prow.slaskie.pl/
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2. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. 
Piaseczno 

71 561,00 zł 2019r. 

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Kostkowice 

1 958 997 zł 2019r. 

4. Remont świetlicy wiejskiej z wymianą 
konstrukcji dachu w miejscowości 

Dzibice 

151 121,00 zł 2020r. 

5. Przebudowa drogi w Siemięrzycach 187 373,39 zł 2020r. 

Źródło: UG Kroczyce 

8.1.3 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

 

POPC jest krajowym programem operacyjnym finansowanym ze środków EFRR. Obszarem realizacji 

programu jest obszar całej Polski, tj. 15 regionów zaliczonych do kategorii słabiej rozwiniętych oraz Mazowsze, 

jako region lepiej rozwinięty o specjalnym statusie wynikającym z rozporządzenia ramowego, jako były region 

słabo rozwinięty. PO PC chce wykorzystad potencjał cyfrowy do poprawy jakości życia społeczeostwa. Celem 

głównym PO PC jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju 

(szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale 

rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeostwa). Zakres wsparcia w ramach POPC wpisuje się w cel 

tematyczny (CT) 2 Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-

komunikacyjnych. Program Operacyjny Polska Cyfrowa realizuje m. in. następujące priorytety inwestycyjne 

przypisane do CT2, czyli 2.a. poszerzanie zakresu dostępności łączy szerokopasmowych oraz wprowadzanie 

szybkich sieci internetowych oraz wspieranie wprowadzania nowych technologii i sieci dla gospodarki cyfrowej 

oraz 2.c. Wzmocnienie zastosowao TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-

zdrowia.  

Wskutek stanu epidemii wywołanej pandemią koronawirusa, z którą przyszło nam się zmierzyd w 2020 

roku i problemem zdalnego nauczania, w ramach POPC uruchomiono konkursy mające na celu doposażyd 

placówki edukacyjne w sprzęt TIK, który mógł zostad udostępniany uczniom oraz nauczycielom, którzy nie mieli 

dostępu do odpowiedniego sprzętu. Gmina Kroczyce aplikowała w ramach wspomnianych konkursów, a w 

konsekwencji zrealizowała dwa projekty. Pierwszy w ramach konkursu „Zdalna Szkoła”, a drugi w ramach 

kolejnej edycji konkursu pn. „Zdalna Szkoła +”. W ramach „Zdalnej Szkoły” Gmina otrzymała dofinansowanie w 

wysokości 59 859,84 zł, natomiast „Zdalna Szkoła +” dofinansowanie wyniosło 54 120,00zł. 

8.1.4 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) powstał w odpowiedzi na potrzeby 

reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego 
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rządzenia. Program wspiera również innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych 

obszarach. 

Gmina Kroczyce wraz z FORMAC Spółka z ograniczona odpowiedzialnością S.K.A oraz gminami Irządze, 

Myszków, Szczekociny, Żarnowiec i Żarki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizuje 

projekt dotyczący efektywnego zarządzania usługami administracyjnymi w gminach województwa Śląskiego. 

Cel główny projektu to wzrost jakości procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla 

prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania 

nieruchomościami w 6 gminach: Irządze, Kroczyce, Szczekociny, Żarnowiec, Myszków oraz Żarki poprzez 

doskonalenie kompetencji kadr JST oraz wdrażanie rozwiązao zarządczych w urzędach.  

Grupy docelowe: 

- pracownicy jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem, 

-pracownicy komunalnych osób prawnych wykonujących zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami 

komunalnymi. 

W ramach projektu realizowane są działania usprawniające pracę jednostek samorządu terytorialnego 

(tj. gmin objętych wsparciem w ramach projektu): 

1) W obszarze poboru podatków i opłat lokalnych: 

a) szkolenia dla 26 pracowników gmin objętych projektem w zakresie m.in. obsługi podatkowej, 

stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa; 

b) wdrożenie rozwiązao zarządczych w urzędach JST poprawiających, jakośd obsługi 

przedsiębiorców w szczególności w zakresie: zarządzania satysfakcją klienta, zarządzania jakością, 

zarządzania procesowego, dostępem do informacji publicznej. 

2) W obszarze zarządzania nieruchomościami: 

a) szkolenia dla 16 pracowników gmin objętych (12K i 4M) projektem w zakresie zarządzania 

samorządowym zasobem nieruchomości, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa; 

b) wdrożenie rozwiązao w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji 

o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję, poprawa 

obsługi klienta z wykorzystaniem m.in. narzędzi zarządzania satysfakcją; 

c)wsparcie administracji samorządowej w zakresie opracowania planów wykorzystania zasobu 

nieruchomości, zagospodarowania pustostanów oraz skutecznej realizacji umów najmu i dzierżawy. 

Głównym rezultatem projektu będzie wdrożenie rozwiązao usprawniających pracę 6 urzędów gminnych 

w obszarze obsługi podatkowej i zarządzania nieruchomościami oraz podniesienie kompetencji 42 

pracowników administracji samorządowej/kadry zarządzającej w wyżej wymienionych obszarach. Wartośd 

projektu: 859 122,50 PLN; wkład Funduszy Europejskich: 722 62,50 PLN (85%). Okres realizacji projektu: 

10.01.2018r. do 30.04.2021r. 

Szczegółowe informacje na temat złożonych przez Gminę Kroczyce wniosków o dofinansowanie oraz projektów 

realizowanych ze środków unijnych i rządowych w 2020 roku prezentuje poniższa tabela. 
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Tabela 34 Projekty i zadania infrastrukturalne i edukacyjne realizowane z udziałem zewnętrznych źródeł finansowania w 2020 roku 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 

L.p. Tytuł projektu 
Program/Źródło 
dofinansowania 

Wartośd całkowita 
projektu 

Kwota 
dofinansowania 

Okres realizacji UWAGI 

Projekty, których realizacja zakooczyła się w 2020r. 

1. 
Budowa kanalizacji sanitarnej na 

terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014 – 
2020 – Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego –ZIT 

14 687 496,48 
(podatek VAT 

częściowo podlega 
odzyskaniu 

z Urzędu 
Skarbowego) 

9 721 526,55 zł 
2.07.2018 – 
30.07.2020 Zadanie zakooczone. 

Wybudowano ok. 1,7 km 
kanalizacji w miejscowości 

Lgotka oraz ok. 9,7 km 
kanalizacji w Kroczycach WFOŚiGW w Katowicach 

- pożyczka 
1 476 296,99 zł 

Pożyczka 
z WFOŚiGW 

w Katowicach 
Okres realizacji: 

31.08.2021 

2. 
Odkrywam sekrety nauki! – projekt 

realizowany na rzecz Szkoły 
Podstawowej w Pradłach 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014 – 
2020 – Europejski Fundusz 

Społeczny 
219 150,00 zł 

186 277,50 zł 
1.09.2018 – 
28.09.2020 

Zadanie zakooczone. 
Liczba osób objęta 

wsparciem: 107 
 

Dotacja celowa budżetu 
paostwa 

10 957,50 zł 

3. 
Wiedza moją potęgą! – projekt 

realizowany na rzecz Szkoły 
Podstawowej w Kroczycach 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014 – 
2020 – Europejski Fundusz 

Społeczny 
146 200,00 zł 

124 270,00 zł 
1.09.2018 – 
28.09.2020 

Zadanie zakooczone. 
Liczba osób objęta 

wsparciem: 111 
 
 Dotacja celowa budżetu 

paostwa 
7 310,00 zł 

Projekty w trakcie realizacji na dzieo 31.12.2020r. 

1. 
Budowa kanalizacji sanitarnej na 
terenie Gminy Kroczyce – etap II 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014 – 
2020 – Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego – ZIT 

6 459 939,80 zł 3 000 000 zł 
10.10.2019 – 
30.09.2021 

Planowane wskaźniki nie 
zostały jeszcze osiągnięte. 

Zakładane wskaźniki: 
Kanalizacja sanitarna na 

odcinku 5,11 km, 
Wodociąg o dł. 0,8695 km 
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Projekty w trakcie aplikacji w roku 2020r. 

L.p. Tytuł projektu Program/Źródło 
dofinansowania 

Wartośd całkowita 
projektu 

Wnioskowana kwota 
dofinansowania 

Okres realizacji UWAGI 

1. 
EKOENERGIA montaż instalacji 
fotowoltaicznych na potrzeby 

gospodarstw w Gminie Kroczyce 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014 – 
2020 – Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 

7 998 125,00 zł 7 598 218,75 zł 
29.03.2021r.-
30.12.2022r. 

Projekt znajduje się na liście 
rezerwowej projektów 

wybranych do 
dofinansowania. 

Zakładane wskaźniki: 
Zainstalowanie 500 szt. 
instalacji o łącznej mocy 

1575 kW 

2. 
Językowe potyczki, czyli nasza 
przygoda z językiem obcym! 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014 – 
2020 – Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 

351 975,00 zł 
 

316 777,50 zł 
 

01.09.2020r. 
do 

30.06.2022r. 

Projekt nie otrzymał 
dofinansowania 

 

3. 
Każdy dobrze o tym wie, język obcy 

przyda się! 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014 – 
2020 – Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 

264 071,25 zł 
 

237 664,12 zł 
 

01.09.2020r. 
do 

30.06.2022r. 

Projekt nie otrzymał 
dofinansowania 

 

4. Przedszkolna przygoda z nauką! 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014 – 
2020 – Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 

407 022,50 zł 345 969,12 zł 
01.06.2021r.-
30.06.2022r. 

Projekt nie otrzymał 
dofinansowania 

 

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 

L.p. Tytuł projektu Program/Źródło 
dofinansowania 

Wartośd całkowita 
projektu 

Kwota 
dofinansowania 

Okres realizacji UWAGI 

Projekty, których realizacja zakooczyła się w 2020r. 

1. Przebudowa drogi w Siemięrzycach 
Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 
2020 

294 586,18 zł 187 373,39 zł lipiec 2020 
Zadanie zakooczone. 
Przebudowa drogi na 
odcinku ok. 588 mb 

2. 
 

Remont świetlicy wiejskiej 
Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 
635 125,26 zł 151 121,00 zł 

październik 
2020 

Zadanie zakooczone. 
Przebudowa dachu i remont 
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z wymianą konstrukcji dachu 
w miejscowości Dzibice

6
 

2020
7
 oraz wyposażenie świetlicy 

w miejscowości Dzibice 

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 

L.p. Tytuł projektu 
Program/Źródło 
dofinansowania 

Kwota ogółem 
Kwota 

dofinansowania 
Okres realizacji UWAGI 

 
 

Projekty w trakcie realizacji nadzieo 31.12.2020r.  

1. 

Efektywne zarządzanie usługami 
administracyjnymi w gminach 

województwa Śląskiego -projekt 
realizowany w partnerstwie 

Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój –Europejski 

Fundusz Społeczny 
722 622,50 zł 14000,00 zł 

01.10.2018r. 
- 

30.04.2021r. 

Zakładane wskaźniki: 
2 osoby otrzymały wsparcie w 
formie szkolenia: -1 osoba w 

zakresie podatków i opłat oraz 
-1 osoba w zakresie 

zarządzania nieruchomościami 

 
 

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 

Projekty, których realizacja zakooczyła się w 2020r. 

L.p. Tytuł projektu 
Program/Źródło 
dofinansowania 

Kwota ogółem 
Kwota 

dofinansowania 
Okres realizacji UWAGI 

1. Zdalna Szkoła 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020 

59 859,84 zł 59 859,84 zł kwiecieo 2020r. 

Zadanie zakooczone. 
Wsparcie 20 osób poprzez 
doposażenie ich w sprzęt 

niezbędny do prowadzenia 
nauki zdalnej 

2. Zdalna Szkoła + 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020 

54 120,00 zł 54 120,00 zł czerwiec 2020r. 

Zadanie zakooczone. 
Wsparcie 20 osób poprzez 
doposażenie ich w sprzęt 

niezbędny do prowadzenia 
nauki zdalnej 

POZOSTAŁE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA 

L.p. Tytuł projektu 
Program/Źródło 
dofinansowania 

Kwota ogółem 
Kwota 

dofinansowania 
Okres realizacji UWAGI 

                                                           
6
 Gmina rozpoczęła realizację projektu w 2019 r. – zlecono wykonanie robót związanych z realizacją projektu 

7
 Wniosek składano za pośrednictwem LGD Perła Jury 
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Projekty, których rzeczowa realizacja została zakooczona na dzieo 31.12.2020 r. 

1. 

Budowa i utrzymanie sieci 
publicznych punktów dostępu do 

Internetu w gminie Kroczyce w 
ramach projektu WiFi4EU 

Środki Komisji Europejskiej 
przyznane przez Agencję 

Wykonawczą ds. 
Innowacyjności i Sieci w 

ramach instrumentu „Łącząc 
Europę” 

15 000 euro 15 000 euro wrzesieo 2020r. 

Zadanie zakooczone. 
6 zewnętrznych 

i 6 wewnętrznych punktów 
dostępu do Internetu 

2. 
Budowa oświetlenia ulicznego przy 

ulicy Sienkiewicza w m. Kroczyce 
Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych (RFIL) 
123 615,43 zł 118 850,92 zł 

10.11.2020r.-
17.12.2020r. 

Zadanie zakooczone. 
Budowa 23 latarni 

oświetleniowych typu LED 

3. 
Utworzenie Gminnego Żłobka 
BAJECZKOWO w Kroczycach 

Program Resortowy 
Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki 
Społecznej - MALUCH + 

edycja 2020 - Żłobek 
gminny Bajeczkowo 

MALUCH +2020 

566 530,00 zł 396 000,00 zł 
31 grudnia 

2020 

Zadanie zakooczone. 
Utworzenie żłobka 

w Kroczycach 

Projekty w trakcie realizacji na dzieo 31.12.2020r. 

1. 
Przebudowa ulicy Przybyszów w 

miejscowości Kroczyce 
Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych (RFIL) 
387 163,38 zł 380 289,91 do 15.06.2021r. 

Zakładane wskaźniki: 
Przebudowa drogi na 
odcinku ok.625 mb 

2. 

Przebudowa drogi Pradła –Bugaj na 
dz. nr. 196 i 233/1- obręb ew. 

Siemięrzyce oraz 2094/16 i 2095 – 
obręb ew. Pradła 

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych (RFIL) 

177 435,14 zł 177 435,14 zł do 15.06.2021r. 

Zakładane wskaźniki: 
Przebudowa drogi 

dojazdowej o długości ok. 
435 mb 

3. 
Przebudowa ul. Polnej w m. 

Kroczyce 
Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych (RFIL) 
160 275,46 zł

8
 W trakcie procedury przetargowej 

Przewidywany termin realizacji: 
30.06.2021 

Zakładane wskaźniki: 
Przebudowa ulicy na 
odcinku ok. 345 mb. 

4. 
Przebudowa drogi w m. 

Gołuchowice 
Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych (RFIL) 
143 552,56 zł

9
 

Przebudowa drogi na 
długości ok. 430 mb 

Projekty w trakcie aplikacji w 2020r. 

                                                           
8
 Szacunkowa wartość robót budowlanych na podstawie kosztorysu  

9 Szacunkowa wartość robót budowlanych na podstawie kosztorysu  
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1. 
Oferta MALUCH +- funkcjonowanie 

miejsc utworzonych z 
wcześniejszych edycji programu 

Program Resortowy 
Ministerstwa Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej - 
MALUCH + edycja 2020 

234 300,00 zł 11 520,00 zł Rok 2021. 

Funkcjonowanie miejsc 
dzieci (z wyłączeniem dzieci 

niepełnosprawnych lub 
wymagających szczególnej 

opieki) 

2. 
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 

Kostkowicach 
Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych (RFIL) 
2 180 000,00 zł 1 962 000,00 zł do 31.10.2022r. 

Rozpoczęcie rzeczowej 
realizacji projektu – 2021 

3. 
Przebudowa głównych dróg w 

miejscowości Biała Błotna 
Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych (RFIL) 
1 500 000 zł 1 500 000 zł 

czerwiec 2021 
do wrzesieo 

2022 

Zakładane wskaźniki: 
Planowo przebudowa drogi 

na odcinku 2 300 mb. 

4. 

Rekultywacja zbiorników wodnych 
w Przyłubsku wraz 

zagospodarowaniem terenu w celu 
utworzenia kompleksu 

rekreacyjnego 

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych (RFIL) 

4 944 600 zł 4 697 370 zł 
kwiecieo 2021 
do październik 

2022 

Zakładane wskaźniki: 
Rekultywacja zbiorników 
wodnych w Przyłubsku 

5. 
Zagospodarowanie budynku byłej 
Szkoły Podstawowej w Kroczycach 

na potrzeby administracyjne 

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych (RFIL) 

2 150 000 zł 1 900 000 zł 
czerwiec 2021 
do wrzesieo 

2022 

Zakładane wskaźniki: 
Przeniesienie Urzędu Gminy 

do budynku starej Szkoły 
Podstawowej 

6. 

Przebudowa odcinka drogi gminnej 
nr 674 004 S na ul. Kościuszki oraz 
budowa odcinka drogi dojazdowej 

do ul. Fryszerka wraz z ul. Fryszerka 
w Pradłach na terenie Gminy 

Kroczyce 

Rządowy Fundusz Rozwoju 
Dróg 

1 483 301 zł 

Nie nisze niż 50 % 
wartości kosztów 

kwalifikowanych nie 
wyższe niż 80% 

styczeo 2021 
do listopad 

2021 

Zakładane wskaźniki: 
Budowa drogi na odcinku 

1030 mb oraz remont drogi 
na odcinku 545 mb; projekt 

na liście rezerwowej 

7. 
Przebudowa drogi gminnej na 

działce nr 655 w miejscowości Lgota 
Murowana w Gminie Kroczyce 

Rządowy Fundusz Rozwoju 
Dróg 

938 828 zł 

Nie niższe niż 50 % 
wartości kosztów 

kwalifikowanych nie 
wyższe niż 80% 

styczeo 2021 
do listopad 

2021 

Projekt nie otrzymał 
dofinansowania 

Źródło: UG Kroczyce, umowy o dofinansowanie oraz wnioski aplikacyjne 
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Poniżej zaprezentowano jedynie te projekty infrastrukturalne, których realizacja została zakooczona w 2020 r.  

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce etap III i IV 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (ZIT). To kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej na terenie 

Aglomeracji Kroczyce, który zapoczątkowany został budową oczyszczalni ścieków w Kostkowicach i 

zrealizowaniem I etapu budowy odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków 

w Kostkowicach. Umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu została 

podpisana w dniu 29 sierpnia 2018r. 

Głównym celem operacji był wzrost odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków. Dzięki 

zadaniu, zrealizowano: budowę odcinka kanalizacji sanitarnej etap III o długości około 1,7 km, budowę odcinka 

kanalizacji sanitarnej etap IV o długości około 9,7 km, budowę odcinka kanalizacji deszczowej o długości 329,8 

m w Kroczycach, przebudowę odcinka wodociągu w miejscowości Lgotka o długości 284 m. Łącznie długośd 

kanalizacji gminie Kroczyce uległa zwiększeniu o 11,7 km. 

Generalnym Wykonawcą robót budowlanych była firma RPM Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubliocu przy ul. 

Niegolewskich 7. 

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawował wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego 

inspektor nadzoru inwestorskiego, prowadzący działalnośd gospodarczą pod nazwą INWEST – SERWIS Krzysztof 

Popczyk z siedzibą w Zawierciu. 

Całkowita wartośd zadania wyniosła 14 687 496,48 zł brutto, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 

9 721 526,55 zł. 

Zakooczenie rzeczowej realizacji projektu nastąpiło w lipcu 2020 r. 

Zdjęcie 19 Przepompownia w Kroczycach 

 

Źródło: UG Kroczyce 
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2. Remont świetlicy wiejskiej z wymianą konstrukcji dachu w miejscowości Dzibice 

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośd”, objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

Umowa o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Remont świetlicy 

wiejskiej z wymianą konstrukcji dachu w miejscowości Dzibice” w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 - 2020 została podpisana w dniu 9 czerwca 2020 r. 

Cel zadania, czyli poprawa jakości i dostępności obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzibice, został 

zrealizowany. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono ściany zewnętrzne budynku oraz wykonano 

instalację odgromową. W świetlicy przeprowadzono rozbiórkę istniejącego pokrycia oraz konstrukcji dachu. 

Następnie położono nową konstrukcję wraz z wieocem, pokryciem i ociepleniem dachu. Wykonano prace 

malarskie i wykooczeniowe wewnątrz obiektu oraz nowocześnie wyposażono kuchnię. 

Generalnym Wykonawcą robót budowlanych była firma WOJTEX Wojciech Dybioski. Całkowita wartośd 

zadania wyniosła 635 125,26 zł brutto. Wartośd dofinansowania to 151 121,00 zł tj. 37,78% poniesionych 

kosztów kwalifikowanych operacji. Zakooczenie rzeczowej realizacji projektu nastąpiło w IV kwartale 2020r. 

 

 

 

Zdjęcie 20 Świetlica wiejska w Dzibicach - zadanie w trakcie realizacji 

 

Źródło: UG Kroczyce 
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Zdjęcie 21 Świetlica wiejska w Dzibicach, stan po realizacji zadania 

 

Źródło: UG Kroczyce 

Zdjęcie 22 Wnętrze świetlicy wiejskiej w Dzibicach, stan po realizacji zadania 

 

Źródło: UG Kroczyce 
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3. Budowa i utrzymanie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w gminie Kroczyce w ramach 

projektu WiFi4EU 

 

WiFi4EU to inicjatywa wdrażana przez Komisję Europejską. Celem tej inicjatywy jest zapewnienie na 

szczeblu lokalnym – na poziomie gmin – publicznego dostępu do bezprzewodowego Internetu. Lokalna łącznośd 

bezprzewodowa, świadczona bezpłatnie i na niedyskryminujących warunkach, przyczyniad się będzie do 

zmniejszania przepaści cyfrowej. 

Od 14 września 2020r. na terenie Gminy Kroczyce w miejscach publicznych, można korzystad z 

bezpłatnego Wi-Fi. W ramach Programu WiFi4EU Gmina otrzymała bon o wartości 15 tys. euro. Bony te 

posłużyły pokryciu kosztów zainstalowania hotspotów Wi-Fi w miejscach publicznych. Montażem i instalacją 

urządzeo zajęła się firma PPHU DESIRE. W Kroczycach punkty dostępu znajdują się w następujących miejscach: 

1. Dom Kultury w Kroczycach - HotSpot wewnętrzny 

2. Biblioteka Publiczna w Kroczycach - HotSpot wewnętrzny 

3. Szkoła Podstawowa w Kroczycach - HotSpot wewnętrzny i zewnętrzny 

4. Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Kroczycach - HotSpot wewnętrzny i zewnętrzny 

5. Urząd Gminy Kroczyce - HotSpot wewnętrzny 

6. Przedszkole Publiczne w Kroczycach - HotSpot wewnętrzny i zewnętrzny 

7. Stadion przy ul. Partyzantów w Kroczycach - HotSpot zewnętrzny 

8. Basen przy amfiteatrze w Kroczycach - HotSpot zewnętrzny 

9. Centrum Kroczyc przy pasażu handlowym i fontannie w Kroczycach - HotSpot zewnętrzny 

Zgodnie z umową o udzielenie dotacji Gmina zapewnia dostęp do szybkiego Internetu na poziomie 

przynajmniej 30Mb/s. Inwestycja jest w 100% finansowana ze środków Komisji Europejskiej. Po stronie Gminy 

Kroczyce pozostaje tylko ponoszenie kosztów podłączenia do Internetu (abonamentu) oraz konserwacji 

sprzętu, aby zapewnid bezpłatne i wysokiej jakości połączenia Wi-Fi przez okres co najmniej trzech lat. 

4. Utworzenie Gminnego Żłobka „Bajeczkowo” w Kroczycach 

W dniu 13.11.2019r. Gmina złożyła wniosek o przyznanie dofinansowania na realizację zadania pn.: 

„Gminny żłobek Bajeczkowo” w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziedmi w wieku 
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do lat 3 „MALUCH+”2020. W lutym 2020r. została przyznana promesa na realizację zadania, a 5 czerwca 2020r. 

pomiędzy Gminą Kroczyce a Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach została podpisana umowa dotacji. 

 

Gmina Kroczyce otrzymała dofinansowanie w wysokości 396 000,00 zł na utworzenie miejsc w instytucjach 

opieki nad dziedmi w wieku do lat 3. Całkowita wartośd projektu wyniosła 566 530,00 zł. 

Zdjęcie 23 Gminny Żłobek "Bajeczkowo" w Kroczycach 

 

Źródło: UG Kroczyce 

Żłobek zlokalizowano w budynku byłej Szkoły Podstawowej przy ul. Kościuszki 29 w Kroczycach. Obiekt 

wymagał generalnego remontu i zmiany sposobu użytkowania na żłobek. Generalnym Wykonawcą wyłonionym 

w trybie przetargu nieograniczonego była firma MONOMER Sp. z o.o. z Myszkowa. Wartośd wykonanych robót 

budowlanych wyniosła 254 916,16 zł brutto. Wykonano roboty budowlane, malarskie, wykooczeniowe, w 

zakresie okładziny tynkowej, stolarkę budowlaną oraz zainstalowano ogrzewanie centralne. Prace remontowe 

zostały zakooczone we wrześniu 2020r. Ponadto kompleksowo wyposażono żłobek w meble, zabawki, 

akcesoria niemowlęce, meble i wyposażenie kuchenne i inne przedmioty niezbędne do funkcjonowania żłobka. 

Przy żłobku powstał plac zabaw dla najmłodszych. Na placu zabaw zamontowano: maty SBR, zestawy 

zabawowe i urządzenia dostosowane do najmłodszych dzieci. Prace zakooczyły się w grudniu 2020r. 



str. 121 

 

Utworzenie placu zabaw także objęte zostało dofinansowaniem w ramach Programu Resortowego 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- MALUCH + edycja 2020. Całkowita wartośd utworzenia placu 

zabaw wyniosła 130 000 zł brutto, a jego Wykonawcą był Zakład Stolarski Waldemar Nowak. W kwietniu 2021 

w żłobku pojawili się pierwsi podopieczni. 

Zdjęcie 24 Plac zabaw przy Gminnym Żłobku "Bajeczkowo" w Kroczycach 

 

Źródło: UG Kroczyce 
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5. Przebudowa drogi w Siemięrzycach 

W dniu 6.09.2018r. Gmina Kroczyce złożyła wniosek o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. 

„Przebudowa drogi w Siemięrzycach” – w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, 

poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 

małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 21 lutego 2020r. podpisano umowę o przyznanie 

pomocy. Celem operacji była poprawa jakości podróżowania i życia w sołectwie Siemięrzyce na odcinku drogi 

gminnej w Siemięrzycach do skrzyżowania z DK78.  

 

 

Całkowita wartośd inwestycji wyniosła 294 586,18 zł. Przyznana wartośd dofinansowania to 187 373,39 zł. 

Wartośd robót budowlanych wyniosła 279 986,18 zł. Wykonawcą zadania była firma RAFALIN Spółka z o.o. 

Spółka Komandytowa. W wyniku realizacji zadania przebudowana została droga o długości 0,588 km. 

Zdjęcie 25 Przebudowana droga gminna w Siemięrzycach przed realizacją zadania 

 

Źródło: UG Kroczyce 
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Zdjęcie 26 Droga gminna w Siemięrzycach po przebudowie 

 

Źródło: UG Kroczyce 

 

6. Zdalna Szkoła 

Projekt grantowy sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do 

szybkiego Internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. 

Celem projektu był zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej. W ramach projektu 

zaplanowano wsparcie 20 osób poprzez wyposażenie ich w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. 

Wartośd projektu wyniosła: 59 859,84 zł brutto. Wkład Funduszy Europejskich to 59 859,84 zł. Sprzęt został 

oddany do dyspozycji szkół, które użyczyły go najbardziej potrzebującym uczniom. 

 

 



str. 124 

 

Zdjęcie 27 Laptopy zakupione w ramach projektu „Zdalna szkoła” 

 

Źródło: UG Kroczyce 

7. Zdalna Szkoła + (plus) 

Projekt grantowy sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do 

szybkiego Internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. 

Gmina Kroczyce zrealizowała projekt grantowy finansowany z funduszy europejskich pn.: „Zdalna Szkoła +” 

- Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Celem projektu był zakup sprzętu 

komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej. W ramach projektu wsparto 20 osób poprzez wyposażenie ich 

w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. Wartośd projektu grantowego związanego z zakupem 

sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej wynosi 54 120,00 zł brutto. Wkład Funduszy 

Europejskich - 54 120,00 zł brutto. Dzięki realizacji projektu grantowego „Zdalna szkoła+” Gmina Kroczyce 

pozyskała dodatkowe środki finansowe na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych 

lekcji. Sprzęt został oddany do dyspozycji szkół, które użyczyły go najbardziej potrzebującym uczniom. 
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Zdjęcie 28 Laptopy zakupione w ramach projektu „Zdalna szkoła +” 

 

Źródło: UG Kroczyce 

8. „Odkrywam sekrety nauki!” - oraz „Wiedza moją potęgą” - projekt realizowany na rzecz Szkoły 

Podstawowej 

Od września 2018 roku w szkołach podstawowych z terenu Gminy Kroczyce realizowane były dwa projekty 

unijne współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 

2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kooczenia nauki szkolnej oraz zapewnienie 

równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla 

poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. W Szkole Podstawowej w Kroczycach był to 

projekt pod nazwą: Wiedza moją potęgą!, a w Szkole Podstawowej w Pradłach projekt pod nazwą: Odkrywam 

sekrety nauki! 

Projekty zakooczyły się 28 września 2020r. Planowany termin zakooczenia obu projektów przypadał na 

dzieo 30 czerwiec 2020 roku. Jednakże w wyniku wystąpienia szczególnych okoliczności wywołanych pandemią 

koronawirusa, zamknięcie zajed stacjonarnych i wdrożenie zdalnego nauczania wywołało problemy w realizacji 

projektu. Realizacja projektu została wydłużona o 90 dni, co pozwoliło na zrealizowanie wszystkich 

zaplanowanych w ramach projektów zadao. 

Głównym celem obu projektów było rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz 

utworzenie w Szkole Podstawowej w Kroczycach oraz Pradłach warunków do nauczania metodą eksperymentu. 

W ramach działao projektowych organizowane były zajęcia dodatkowe dla uczniów tych szkół zgodnie ze 

zdiagnozowanymi potrzebami. Takie wsparcie pomogło rozwijad zainteresowania dzieci oraz ułatwiło im 

zrozumienie zagadnieo z przedmiotów matematycznych i przyrodniczych, które zwykle przysparzają najwięcej 

problemów w trakcie kształcenia. 
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W nawiązaniu do prowadzonych zajęd dodatkowych w ramach obu projektów odbyły się pokazy kuchni 

molekularnej oraz wycieczki do Centrum Nauki Kopernik. Celem pokazów było przede wszystkim pokazanie 

dzieciom, jak nauki ścisłe można wykorzystad w kuchni, i jakie rzeczy w sferze gastronomii można dzięki temu 

stworzyd. 

Dzięki realizacji projektów obie placówki wzbogaciły swoje zaplecze dydaktyczne, pracownie przedmiotowe 

zostały bogato doposażone. Uczniowie pracowali w trakcie zajęd projektowych i wciąż będą mogli pracowad na 

nowoczesnych i innowacyjnych pomocach dydaktycznych, samodzielnie badad zjawiska, które otaczają nas na 

co dzieo oraz poznawad zagadnienia matematyczne w sposób, który ułatwia zrozumienie i zapamiętywanie tej 

trudnej nauki. Ponadto zakupiono nowoczesny sprzęt Technologii Komunikacyjno – Informacyjnej tj. tablice 

interaktywne, laptopy, tablety, drukarki, aparaty fotograficzne i inne, które będą służyd jeszcze przez długi czas. 

 

Całkowita wartośd projektu „Wiedza moją potęgą wynosi!”: 146 200,00 zł 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 131 580,00 zł 

 

Całkowita wartośd projektu „Odkrywam sekrety nauki!”: 219 150,00 zł 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 197 235,00 zł 

 

 

Zdjęcie 29 Projekt „Wiedza moją potęgą” – Szkoła Podstawowa w Kroczycach 

 

Źródło: UG Kroczyce 
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Zdjęcie 30 Projekt „Odkrywam sekrety nauki” Szkoła Podstawowa w Pradłach 

 

Źródło: UG Kroczyce 

9. Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Sienkiewicza w m. Kroczyce 

Dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanego przez Gminę 

Kroczyce ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zainstalowano 23 latarnie oświetleniowe typu LED 

przy ul. Sienkiewicza w Kroczycach. Wykonawcą robót budowlanych związanych z instalacją oświetlenia 

ulicznego była firma ETEC Sp. z o.o. z Olkusza. Zakooczenie prac instalacyjnych nastąpiło w grudniu 2020r. 

Całkowita wartośd inwestycji wyniosła 123 615,43 zł brutto, w tym dofinansowanie 118 850,92 zł. 

Zdjęcie 31 Oświetlenie uliczne w ulicy Sienkiewicza w Kroczycach 

 

Źródło: UG Kroczyce 
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8.2 Oświata i edukacja 

W Gminie Kroczyce w 2020 r. funkcjonowały trzy szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę: Szkoła 

Podstawowa w Kroczycach, Szkoła Podstawowa w Pradłach oraz Szkoła Podstawowa w Dzibicach, która z dniem 

1 września 2020r. została przekształcona w Szkołę Filialną Szkoły w Kroczycach. Z kolei Szkoła Podstawowa w 

Siamoszycach funkcjonowała jako publiczna szkoła podstawowa, lecz jej organem prowadzącym była Fundacja 

Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „Elementarz”. Przy Szkole Podstawowej w Pradłach funkcjonował oddział 

przedszkolny. W 2020 r. działało jedno Publiczne Przedszkole Gminne oraz dwa przedszkola niepubliczne: 

Bajkowa Kraina w Przyłubsku oraz Niepubliczne Przedszkole Fundacji „Elementarz” w Siamoszycach. 

Wydatki w roku 2020 na poszczególne jednostki wynosiły: 

 Szkoła Podstawowa w Kroczycach –  3.899.500,34 zł, 

 Szkoła Podstawowa w Pradłach –  2.266.817,97 zł, 

 Szkoła Podstawowa w Dzibicach (do 31.08.2020r.) –  350.576,58 zł 

 Przedszkole w Kroczycach –  1.159.096,03 zł, 

Roczne kwoty dotacji przekazanej dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki niż JST w 2020 roku 

wyniosły: 

 Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Siamoszycach –  838.157,30 zł, 

 Niepubliczne Przedszkole Fundacji Elementarz w Siamoszycach –  332.332,40 zł 

 Niepubliczne przedszkole Bajkowa Kraina w Przyłubsku –  282.118,99 zł. 

8.2.1 Organizacja publicznych przedszkoli i szkół w Gminie Kroczyce  

Przedszkola 

Postępowanie rekrutacyjne do publicznego przedszkola w Kroczycach i oddziału przedszkolnego w 

Szkole Podstawowej w Pradłach na rok szkolny 2020/2021 przeprowadzała komisja rekrutacyjna powołana 

przez dyrektorów placówek. W przedszkolu w Kroczycach w postępowaniu rekrutacyjnym zostało przyjętych 53 

dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego złożyło 90 dzieci. 

Razem dzieci uczęszczających do przedszkola było 143. W oddziale przedszkolnym w Pradłach w postępowaniu 

rekrutacyjnym zostało przyjęte 1 dziecko w wieku 3 lat. Deklaracje o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego złożyło 31 dzieci. Razem dzieci uczęszczających do przedszkola było 32.  

Wszystkie chętne dzieci z terenu Gminy Kroczyce znalazły miejsce w przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych. Czas pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych jest dostosowany do potrzeb rodziców i 

dzieci. Przedszkole publiczne pełniło dyżur w miesiącu sierpniu. 
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Dzieci w przedszkolach realizują podstawę programową określoną przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania, które zapewniają bezpłatne nauczanie, oraz dodatkowo wszystkie dzieci uczestniczą w 

nauce religii oraz języka angielskiego. 

Tabela 35 Wychowanie przedszkolne (stan od stycznia do sierpnia 2020) 

Oddziały 
Przedszkole Publiczne w 

Kroczycach 
Oddział Przedszkolny przy Szkole 

Podstawowej w Pradłach 
Razem 

 
liczba uczniów liczba oddziałów liczba uczniów liczba oddziałów liczba uczniów liczba oddziałów 

"0" 36 2 12 
1 

48 3 

5 latki 18 1 5 23 1 

4 latki 26 1 6 
1 

32 2 

3 latki 39 1 7 46 1 

Razem 119 6 30 2 149 7 
Źródło: UG Kroczyce, SIO stan na 30 wrzesieo 2019r. 

Tabela 36 Wychowanie przedszkolne (stan od września do grudnia 2020) 

Oddziały 
Przedszkole Publiczne w 

Kroczycach 
Oddział Przedszkolny przy Szkole 

Podstawowej Pradłach 
Razem 

  liczba uczniów liczba oddziałów liczba uczniów liczba oddziałów liczba uczniów liczba oddziałów 

"0" 45 2 12 
1 

57 3 

5 latki 26 1 6 32 1 

4 latki 28 1 8 
1 

36 2 

3 latki 35 2 6 41 2 

Razem 134 6 32 2 166 8 

Źródło: UG Kroczyce, SIO na dzieo 30 wrzesieo 2020r. 

Tabela 37 Placówki przedszkolne dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Kroczyce (stan od stycznia do sierpnia 2020) 

Oddziały 
Niepubliczne Przedszkole Bajkowa 

Kraina w Przyłubsku 
Niepubliczne Przedszkole Fundacji 

Elementarz w Siamoszycach 
Razem 

  liczba uczniów liczba oddziałów liczba uczniów liczba oddziałów liczba uczniów liczba oddziałów 

"0" 0 0 10 1 10 1 

5 latki 9 1 6 1 15 2 

4 latki 7 
1 

5 

 

12 1 

3 latki  21 11 32 0 

Razem 37 2 32 2 69 4 

Źródło: UG Kroczyce, SIO na dzieo 30 wrzesieo 2019r. 

Tabela 38 Placówki przedszkolne dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Kroczyce (stan od września do grudnia 2020)  

Oddziały 
Niepubliczne Przedszkole Bajkowa 
Kraina w Przyłubsku 

Niepubliczne Przedszkole Fundacji 
Elementarz w Siamoszycach 

Razem 

 liczba uczniów liczba oddziałów liczba uczniów liczba oddziałów liczba uczniów liczba oddziałów 

"0" 0 0 0 0 0 0 

5 latki 7 1 4 1 11 2 

4 latki 12 
1 

9 
1 

21 2 

3 latki 18 9 27 0 

Razem 37 2 22 2 59 4 

Źródło: UG Kroczyce, SIO na dzieo 30 wrzesieo 2020r. 

Ogółem w szkołach podstawowych na terenie gminy w okresie od stycznia do sierpnia 2020 roku uczyło się 

449 uczniów. W okresie wrzesieo-grudzieo liczba uczniów w szkołach podstawowych wyniosła 452 osób. 
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Statystyki w zakresie liczby uczniów w szkołach w 2020 roku przedstawiają poniższe tabele. 

Tabela 39 Szkoły Podstawowe (stan od stycznia do sierpnia 2020) 

Klasa Szkoła Podstawowa Kroczyce Szkoła Podstawowa Pradła Razem 

 liczba uczniów liczba oddziałów liczba uczniów liczba oddziałów liczba uczniów liczba oddziałów 

I 39 2 20 1 59 3 

II 52 3 14 1 66 4 

III 45 2 8 1 53 3 

IV 14 1 8 1 22 2 

V 43 2 13 1 56 3 

VI 64 3 31 2 95 5 

VII 37 2 20 1 57 3 

VIII 22 1 19 1 41 2 

RAZEM 316 16 133 9 449 25 

Źródło: UG Kroczyce, SIO stan na 30 wrzesieo 2019r. 

Tabela 40 Szkoły Podstawowe dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Kroczyce (stan od stycznia do sierpnia 2020r.) 

Klasa 
Szkoła Podstawowa Fundacji 

Elementarz w Siamoszycach 

Szkoła Podstawowa Fundacji 

Elementarz w Dzibicach 
Razem 

  liczba uczniów liczba oddziałów liczba uczniów liczba oddziałów liczba uczniów liczba oddziałów 

I 8 1 0 0 8 1 

II 8 1 0 0 8 1 

III 9 2 3 1 12 3 

IV 8 3 1 2 9 5 

V 9 2 2 1 11 3 

VI 10 1 2 1 12 2 

VII  3 2 2 1 5 3 

VIII  3 2 8 1 11 3 

Razem 58 14 18 7 76 21 

Źródło: UG Kroczyce, SIO stan na 30 wrzesieo 2019r. 

Tabela 41 Szkoły Podstawowe (stan od września do grudnia 2020 roku)  

Klasa SP Kroczyce SP Pradła Razem 

 liczba uczniów liczba oddziałów liczba uczniów liczba oddziałów liczba uczniów liczba oddziałów 

I 37 2 8 1 45 3 

II 39 2 20 1 59 3 

III 52 2 13 1 65 3 

IV 46 2 7 1 56 3 

V 14 1 8 1 22 2 

VI 45 2 13 1 58 3 

VII 65 3 30 2 95 5 

VIII 36 2 19 1 55 3 
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Razem 334 16 118 9 452 25 

Źródło: UG Kroczyce, SIO na dzieo 30 wrzesieo 2020r. 

Tabela 42 Szkoły Podstawowe dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Kroczyce (stan wrzesieo do grudzieo 2020r.) 

Klasa Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Siamoszycach Razem 

  liczba uczniów liczba oddziałów liczba uczniów liczba oddziałów 

I 9 1 9 1 

II 8 1 8 1 

III 8 1 8 1 

IV 9 0 9 0 

V 5 1 5 1 

VI 9 0 9 0 

VII  8 1 8 1 

VIII  3 1 3 1 

Razem 59 7 59 7 

Źródło: UG Kroczyce, SIO na dzieo 30 wrzesieo 2020r. 

Wyniki egzaminów ósmoklasisty 2020 

Egzamin ósmoklasisty po raz pierwszy został zorganizowany w roku szkolnym 2018/2019, ma on na 

celu sprawdzenie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2019/2020 egzamin ósmoklasisty odbył się z uwagi na epidemię dopiero 

w dnia 16-18 czerwca 2020r., a wyniki były znane 3 sierpnia 2020r. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem 

obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeo musi do niego przystąpid, aby ukooczyd szkołę. Nie jest określony 

minimalny wynik, jaki uczeo powinien uzyskad, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdad. Egzamin 

ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do 

egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego 

nowożytnego. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: 

angielskiego, francuskiego, hiszpaoskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraioskiego lub włoskiego. Uczeo może 

wybrad tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęd edukacyjnych. Wyniki 

egzaminu w latach 2019-2020 przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 43 Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku 2020 

Język polski 2019 2020 Zmiana w p.% 

SP Kroczyce 62,35 66,48 4,13 

SP Pradła 65,57 58,84 -6,73 

SP Siamoszyce 89,33 63,00 -26,33 

SP Dzibice 54,50 57,00 2,50 

    

Średnia w województwie 64,12 59,29 -4,83 

Średnia w powiecie 66,89 58,89 -8,00 
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Matematyka 2019 2020 Zmiana w p.% 

SP Kroczyce 41,88 58,10 16,22 

SP Pradła 45,22 52,47 7,25 

SP Siamoszyce 66,67 46,50 -20,17 

SP Dzibice 34,25 29,13 -5,12 

    

Średnia w województwie 44,74 45,67 0,93 

Średnia w powiecie 47,20 45,22 -1,98 

 

Język angielski 2019 2020 Zmiana w p.% 

SP Kroczyce 52,12 63,43 11,31 

SP Pradła 46,83 50,78 3,95 

SP Siamoszyce 81,00 50,00 -31,00 

SP Dzibice 40,50 31,50 -9,00 

    

Średnia w województwie 60,23 55,24 -4,99 

Średnia w powiecie 59,47 55,62 -3,85 
 

Źródło: UG Kroczyce 

 

Wyniki egzaminów zewnętrznych są i muszą byd wykorzystywane w ocenie jakości pracy szkoły, ale należy 

pamiętad o tym, że cały proces edukacyjny musi byd ukierunkowany na systematyczny rozwój ucznia i nie może 

byd ograniczony i podporządkowany jedynie egzaminowi. Niemniej jednak daje wskazówki na jakich obszarach 

działao edukacyjnych należy skupiad uwagę, dokonywad określonych korekt i modyfikacji, mających na celu 

poprawę wyników nauczania. Główną funkcją zewnętrznego oceniania jest diagnozowanie osiągnięd ucznia po 

zakooczeniu każdego etapu edukacyjnego. Szkoła ma wspomagad uczniów w ich rozwoju i oferowad wysoką 

jakośd nauczania.  

 

W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Kroczyce jako organ prowadzący wdrożyła działania związane z 

kompleksowym wspomaganiem szkół (zawarto umowę z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli 

„WOM” Katowice – zaplanowanie i przeprowadzenie działao mających na celu poprawę wyników 

egzaminów zewnętrznych oraz wspomaganie dyrektorów placówek w dążeniu do poprawy jakości pracy 

szkół wybranych zakresach wynikających z diagnozy potrzeb). Przeprowadzono szereg szkoleo, których celem 

było wyposażenie nauczycieli w umiejętności i narzędzia do lepszego przygotowania uczniów do egzaminu 

ósmoklasisty m.in.. Od analizy egzaminu ósmoklasisty do programu poprawy efektów kształcenia, Jak 

pracowad z uczniem w zakresie obycia egzaminacyjnego z matematyki, języka polskiego i języka obcego, 

Podnoszenie jakości kształcenia (z języka polskiego, języka obcego i matematyki) w szkole podstawowej i 

ponadpodstawowej, Jak zapewnid sukces uczniowi. 
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8.2.2 Kadra i system doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Kroczyce 

Zatrudnienie nauczycieli w danym roku szkolnym w placówkach oświatowych jest podyktowane 

zatwierdzonym przez organ prowadzący arkuszem organizacji roku szkolnego. Jest to związane z liczbą 

oddziałów w poszczególnych placówkach, liczbą godzin wynikającą z podziału na grupy, liczbą godzin nauczania 

danego przedmiotu i poziomów nauczania zgodnie z ramowymi planami nauczania Ministra Edukacji 

Narodowej. 

Tabela 44 Zatrudnienie w placówkach oświatowych 

Placówka 

Zatrudnienie nauczycieli od stycznia 
do sierpnia 2020 

Zatrudnienie nauczycieli od września 
do grudnia 2020 

osoby etaty osoby etaty 

Publiczne Przedszkole w Kroczycach 10 7,49 10 7,49 

Szkoła Podstawowa z Oddziałem 
przedszkolnym w Pradłach 

26 17,48 25 18,31 

Szkoła Podstawowa w Kroczycach 31 28,5 32 30,06 

Razem  67 53,47 67 55,86 

Źródło: UG Kroczyce 

 Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w roku 2020 posiadali prawie 

wszyscy zatrudnieni nauczyciele. System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli pośrednio wspierany był 

przez obowiązujący system awansów zawodowych. Stan w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego 

nauczycieli na koniec roku szkolnego 2020 przedstawia tabela. 

Tabela 45 Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w poszczególnych placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Kroczyce (stan na 30 czerwca 2020r.) 

Placówka 
Nauczyciel 
stażysta 

Nauczyciel 
kontraktowy 

Nauczyciel 
mianowany 

Nauczyciel 
dyplomowany 

Razem 

Publiczne Przedszkole w 
Kroczycach 

1 1 2 6 10 

Szkoła Podstawowa z 
oddziałem przedszkolnym w 
Pradłach 

0 2 2 21 25 

Szkoła Podstawowa w 
Kroczycach 

0 0 1 31 32 

Razem 1 3 9 54 67 
Źródło: UG Kroczyce 

8.2.3 Działania podejmowane przez szkoły nakierowane na kształcenie uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Szkoły Gminy Kroczyce oraz poszczególni nauczyciele w roku szkolny 2019/2020 przeprowadzili 

działania mające na celu zindywidualizowane wspomagania rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb 

i możliwości. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, nauczanie 
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zostało dostosowane do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się. Uczniowie o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych korzystali z następujących form pomocy:  

a) rewalidacji,  

b) zajęd korekcyjno - kompensacyjnych,  

c) zajęd dydaktyczno - wyrównawczych,  

d) zajęd terapii pedagogicznej, 

e) zajęd logopedycznych,  

f) zajęd socjoterapeutycznych, 

g)porad i konsultacji z pedagogiem szkolnym, 

h) zajęd uzupełniających i rozwijających 

i) zajęd rewalidacyjno - wychowawczych 

8.2.4 Pomoc materialna 

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały dwiczeniowe. 

Ustawa podręcznikowa gwarantuje uczniom szkół podstawowych prawo do bezpłatnego dostępu do 

podręczników i materiałów dwiczeniowych. W roku 2020 prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników mieli 

wszyscy uczniowie. Zgodnie z przyjętym harmonogramem złożony został wniosek o udzielenie dotacji celowej w 

2020 roku i podział środków z dotacji pomiędzy szkoły w Gminie Kroczyce. Wysokośd wydatków na ten cel 

wyniosła 59 571,46 zł.  

Stypendium szkolne  

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane z urzędu, na wniosek rodziców, 

pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły. Stypendia szkolne może otrzymad uczeo, w rodzinie którego 

miesięczna wysokośd dochodu na osobę nie przekracza kwoty 528 zł netto w szczególności gdy w rodzinie tej 

występuje: bezrobocie, niepełnosprawnośd, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietnośd, brak umiejętności 

wypełniania funkcji opiekuoczo -wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna 

lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

Stypendium szkolne może byd udzielane uczniom w formie: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów 

udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w 

szczególności zakupu podręczników, a w uzasadnionych przypadkach także w formie świadczenia pieniężnego. 

Liczba stypendystów w Gminie Kroczyce w roku szkolnym 2019/2020 wyniosła 26 osób, kwota wypłaconych 

stypendiów 18 267,79 zł. 

Zwrot kosztów za przygotowanie zawodowe uczniów 

Pracodawcy zatrudniający młodocianych pracowników (uczniów realizujących obowiązek nauki w formie 

nauki zawodu/przyuczenia do zawodu u wybranego pracodawcy oraz kształcenie teoretyczne w szkole) mogą 

ubiegad się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest 
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posiadanie kwalifikacji wymaganych od instruktora praktycznej nauki zawodu lub zatrudnienie osoby 

posiadającej wymagane kwalifikacje, który należycie przygotuje młodocianego pracownika do egzaminu 

kooczącego naukę zawodu lub przyuczenia do zawodu. Kolejnym obligatoryjnym warunkiem jaki musi spełnid 

pracodawca, aby uzyskad dofinansowanie jest zdanie egzaminu przez młodocianego. W 2020 roku wniosek o 

dofinansowanie złożył 1 pracodawca, który zatrudniał 1 młodocianego mieszkającego na terenie Gminy 

Kroczyce. Dofinansowanie jest przyznawane w ramach środków z Funduszu Pracy i stanowi pomoc de mini mis i 

wyniosło 8 081,00 zł. Zadanie to jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.  

Dowozy uczniów 

Obowiązek dowozów realizowany jest w całości przez Gminę własnym środkiem transportu oraz 

wyłonionym w drodze przetargu autobusem firmy zewnętrznej. Przy organizacji dowozów bardzo istotnym jest 

zapewnienie pełnego bezpieczeostwa, w miarę krótkiego w czasie przejazdu do i ze szkoły oraz takiego ułożenia 

harmonogramów, aby umożliwid udział uczniów w różnych formach zajęd pozalekcyjnych organizowanych 

przez szkoły. Osiągnięcie zamierzonego efektu możliwe jest dzięki ścisłej współpracy i koordynacji działao 

między Referatem Oświaty a dyrektorami szkół i przedszkoli. Wg opinii rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół i 

przedszkoli dowozy funkcjonują sprawnie, zapewniając bezpieczny i terminowy przewóz dzieci zarówno na 

terenie Gminy jak i poza, realizując jednocześnie inne zadania statutowe, takie jak: wycieczki szkolne, 

uroczystości, imprezy okolicznościowe, zawody sportowe, konkursy i wiele innych. Pojazdy, którymi 

realizowane są dowozy są w dobrym stanie technicznym. Ocena ta wynika m.in. z ustaleo kontroli 

przeprowadzonej przez takie instytucje, jak: Policja, Inspekcja Ruchu Drogowego.  

W Gminie Kroczyce dowozy zorganizowane są w Szkole Podstawowej w Kroczycach, Przedszkolu 

Publicznym w Kroczycach, Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Pradłach oraz w Szkole 

Podstawowej Fundacji Elementarz w Siamoszycach. Ze względu na epidemie dowóz do szkół i przedszkoli 

odbywał się w reżimie sanitarnym. 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych i ośrodków szkolno –wychowawczych 

Obowiązkiem Gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom bezpłatnego transportu i opieki 

w czasie przewozu do szkoły specjalnej. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych 

w Gminie Kroczyce realizowany był w dwóch formach: dowozu zbiorowego lub dowozu indywidualnego 

zorganizowanego przez rodziców dziecka. 

W Gminie Kroczyce dzieci niepełnosprawne dowożone były busem do szkoły specjalnej w Zawierciu. Dzieci 

były również dowożone do szkół przez rodziców własnym środkiem transportu – zwrot kosztów przejazdu 

określony został w Zarządzeniu nr 84/2020 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 31 lipca 2020r. W roku 2020 z tej 

formy dowozu korzystało 4 rodziców dzieci niepełnosprawnych, ogólny koszt wyniósł 7 889,33 PLN. 

Projekty UE 

W 2020 roku zakooczono realizację projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty 

realizowane były w okresie od września 2018 roku do września 2020 roku. W Szkole Podstawowej w Pradłach 
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był realizowany projekt pt. „Odkrywamy sekrety nauki” – Całkowita wartośd projektu wynosi 219 150,00 zł 

kwota dofinansowania 197 235,00 zł a w Szkole Podstawowej w Kroczycach projekt pt. „Wiedza moją potęgą”- 

Całkowita wartośd projektu wynosi 146 200,00 zł kwota dofinansowania 131 580,00 zł.  

Pozostałe programy i projekty realizowane w szkołach podstawowych 

Programy i projekty realizowane w szkołach podstawowych w roku 2020 były przede wszystkim 

kontynuacją programów z lat ubiegłych. Były to różnorodne programy profilaktyczne i prozdrowotne dotyczące 

uczniów min.: 

-Trzymaj formę. 

-Warzywa i przetwory mleczne 

-Śniadanie daje moc. 

-Ratujemy i uczymy ratowad. 

-Bicie rekordów w jednoczesnej resuscytacji. 

-Klub Bezpiecznego Puchatka 

-Uniwersytet Młodego Odkrywcy „ Młody da Vinci” – innowacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży w gminie 

Kroczyce. 

-Województwo śląskie – Szkoła kompetencji (szkoły w Pradłach i Kroczycach oraz przedszkole w 

Kroczycach). 

- Lekcje z klasą. 

- Góra grosza. 

- Jak nie czytam, jak czytam. 

-Światowy dzieo bez tytoniu. 

- Wiem, co jem. 

- Bezpieczni po zmierzchu. 

-Misja Przyroda. 

-Eksperci programowania w podregionie sosnowieckim. 

-Dzieo bez przemocy. 

-Wielka liga czytelnicza. 

Nagrody dla najzdolniejszych uczniów w gminie Kroczyce 

W czerwcu 2020 roku wręczono uczniom nagrody pieniężne Wójta Gminy Kroczyce za wysokie wyniki w 

nauce i osiągnięcia artystyczne i sportowe w roku szkolnym 2019/2020. 

Za wyniki w nauce nagrodę otrzymało 15 uczniów. Za wybitne osiągnięcia artystyczne otrzymały: 2 uczennice w 

duecie. Kwota łączna wypłaconych nagród wyniosła 16 200,00zł. 

Program 500 plus dla nauczycieli 

W ramach programu 500 plus dla nauczycieli do Gminy Kroczyce trafiło 29 500,00 złotych na zakup sprzętu 

potrzebnego do pracy zdalnej. Pieniądze w ramach programu “500 plus dla nauczycieli” mogli otrzymad uczący 
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nauczyciele, którzy stosowny sprzęt zakupili między 1 września, a 7 grudnia tego roku. O świadczenie mogli się 

starad zarówno nauczyciele pracujący w szkołach publicznych, jak i niepublicznych. Nie dostali go natomiast 

nauczyciele wychowania przedszkolnego, ponieważ refundacja dotyczyła sprzętu niezbędnego dla nauczycieli, 

którzy nauczają na odległośd, a przedszkola od pierwszych dni września 2020r. pracowali stacjonarnie. 

Pieniądze trafiły bezpośrednio na konta samorządów, które następnie rozdzielały fundusze na poszczególne 

szkoły: 

 Szkoła podstawowa w Kroczycach  – do programu przystąpiło 29 nauczycieli, otrzymali łącznie 

14 467,97 zł. 

 Szkoła Podstawowa w Pradłach – do programu przystąpiło 14 nauczycieli, otrzymali łącznie 6 969,94 zł. 

 Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Siamoszycach- do programu przystąpiło 12 nauczycieli, 

otrzymali kwotę łącznie 5 994,98 zł. 

Zgodnie z założeniami programu niewykorzystanych środków nie trzeba było zwracad do budżetu paostwa. 

Pieniądze zostały wydane na zakup komputera z przeznaczeniem na cele edukacyjne. 

Epidemia Covid-19 w roku 2020 w szkolnictwie 

Rok 2020 był rokiem bardzo ciężkim dla edukacji w całym kraju a nawet na świecie, w obliczu trwającej 

pandemii musieliśmy zmierzyd się z całkiem nową sytuacją, jaką było dla nas zamknięcie w domach i 

dostosowanie do nauki zdalnej. 

Kalendarium najważniejszych zmian w systemie oświaty wynikających z epidemii korona wirusa w Gminie 

Kroczyce w roku 2020: 

 od 12 marca – ogłoszono czasowe zawieszenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuoczej 

jednostek systemu oświaty; 

 od 16 marca – prowadzono działania przygotowawcze do obowiązkowej pracy jednostek systemu 

oświaty w trybie zdalnym; 

 od 25 marca – szkoły i przedszkola realizują zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległośd; 

 od 6 maja – przedszkole i oddział przedszkolny w szkole podstawowych zdecydowad o kontynuacji 

działalności; 

 26 czerwca odbyło się zakooczenie roku szkolnego stacjonarnie pod dużym rygorem obostrzeo 

sanitarnych. Dzieci, uczniowie przybyli do szkół po odbiór świadectw ukooczenia danej klasy, nie było 

uroczystej akademii, uczniowie w małych grupach kierowali się do swoich klas. Rozpoczęły się wakacje; 

 1 września uczniowie powrócili do szkół do edukacji stacjonarnej, utrzymując zalecenia dystansu i 

dezynfekcji; 

 W okresie od 15.10.2020r. do 23.10.2020r. w Szkole Podstawowej w Kroczycach uczniowie klas IV - VIII 

uczyli się zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Teams 365, w jednej z klas wystąpił przypadek dziecka 

zarażonego wirusem Covid 19, klasy I-III kontynuują naukę stacjonarnie; 
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 Od 26 października uczniowie klas I - III nadal uczą się stacjonarnie w szkole. Uczniowie klas IV - VIII 

kontynuują naukę online w domu. Zajęcia stacjonarne w starszych klasach zostają z mocy prawa 

zawieszone do 8 listopada we wszystkich Szkołach Podstawowych; 

 Od 27.10.2020-01.11.2020 w Szkole Podstawowej w Pradłach zostały zawieszone zajęcia dla oddziału 

przedszkolnego, a klasa pierwsza pozostawała w kwarantannie w okresie od 03.11.2020 do 

06.11.2020r.  

 Od 9 listopada również uczniowie klas młodszych we wszystkich szkołach zaczęli realizację nauki 

zdalnej. Rozporządzenie wprowadziło naukę zdalną we wszystkich rodzajach szkół i potrwało do kooca 

roku kalendarzowego 2020. 

9 Ochrona zdrowia 

9.1.1 SP ZOZ SKALMED 

Liczba osób zdeklarowanych (zgodnie ze złożonymi deklaracjami) do Poradni POZ wg stanu na 

31.12.2020 r. wynosiła 2609. Natomiast liczba porad udzielonych pacjentom SP ZOZ „SKALMED” w Kroczycach 

w 2020 roku jest następująca: 

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 

Liczba udzielonych porad ogółem – 10927, w tym 5109 teleporad. 

 

Tabela 46 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - liczba udzielonych porad medycznych  

PORADNIA Liczba udzielonych porad w tym teleporady 

Kardiologiczna 636 15 

Dermatologiczna 23 3 

Rehabilitacyjna 93 63 

Ginekologiczno-położnicza 367 41 

Chirurgii ogólnej 435 2 

Chirurgii urazowo-ortopedycznej 1292 52 

Okulistyczna 447 23 

Otolaryngologiczna 104  

Stomatologiczna 3550 - 

źródło: SP ZOZ SKALMED 

SP ZOZ „SKALMED” w Kroczycach pokrywa koszty działalności z uzyskanych środków z Narodowego Funduszu 

Zdrowia w ramach zawartych kontraktów oraz za świadczone usługi, tj. z badao, za porady, ze szczepieo oraz za 

wykonane usługi zdrowotne. W 2020r. procentowe wykonanie kontraktu z NFZ przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 47 Wykonanie kontraktu z NFZ w % w podziale na świadczenia medyczne 

Rodzaj świadczenia Wykonanie kontraktu z NFZ w % 
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Świadczenia w zakresie kardiologii 73,72 

Świadczenia w zakresie kardiologii – świadczenia pierwszorazowe 52,90 

Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii 5,48 

Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii – świadczenia pierwszorazowe 21,12 

Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii 45,40 

Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej 69,84 

Świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej 68,50 

Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu 68,92 

Świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu 41,65 

Świadczenia w zakresie okulistyki 69,29 

Świadczenia zabiegowe w okulistyce  16,44 

Świadczenia w zakresie otolaryngologii 18,82 

Świadczenia zabiegowe w otolaryngologii 12,86 

źródło: SP ZOZ SKALMED 

Na koniec 2020 roku SP ZOZ SKALMED zatrudniało 17 osób na umowę o pracę w tym 3 lekarzy, 4 pielęgniarki, 3 

fizjoterapeutów (w tym 2 mgr fizjoterapii), 1 masażysta, 2 pracowników rtg, 2 pomoce stomatologiczne, 

księgową oraz sprzątaczkę. Zatrudnionych było również 15 osób na umowę cywilnoprawną, w tym 13 lekarzy, 

położna oraz pracownik RTG. 
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9.2 Kultura 

9.2.1 Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach 

Charakterystyka sieci bibliotecznej 

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach wchodzą: Biblioteka Centralna (ul. Batalionów Chłopskich 

4/5) oraz Filia nr 1 w Pradłach (ul. Wyzwolenia 19). 

Kadra Bibliotekarska 

Na dzieo 31 grudnia 2020 r. biblioteka zatrudniała 4 pracowników na 2,75 etatu, w tym: na stanowiskach 

merytorycznych – 3 pracowników na 2,50 etatu, w administracji i księgowości – 1pracownik na 0,25 etatu. 

Księgozbiór 

Stan księgozbioru na dzieo 31 grudnia 2020 r. wynosi: 23 317 woluminów, 46 jednostek materiałów 

audiowizualnych. 

Ogółem w 2020 roku przyjęto 960 materiałów bibliotecznych o wartości 20 451,33 zł, w tym: 

a) zakupiono 946 książek o wartości 20 000,00 zł (w tym 469 wpływy materiałów bibliotecznych woluminów o 

wartości 10 000,00 zł pochodziło z dotacji celowej w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego „Zakup nowości dla bibliotek”); z budżetu organizatora zakupiono 477 książek na kwotę 

10 000,00zł. Średnia cena książki kupionej wyniosła 21,14 zł, 

b) w formie darowizny biblioteka otrzymała 7 książek o wartości 221,76 zł, 

Na 100 mieszkaoców zakupiono 15 książek. 

Prenumerowano 8 tytułów czasopism o wartości 606,00 zł na I półrocze. Z powodu epidemii covid-19 

wstrzymano prenumeratę na II półrocze, ponieważ od 12.03 do 31.12 nie można było wypożyczad czasopism do 

domu, ani udostępniad na miejscu z uwagi na panującą epidemię. 

W ciągu roku sprawozdawczego wycofano 772 książki o wartości 392,43 zł (egzemplarze zaczytane, 

zdezaktualizowane, zagubione przez czytelników). 

Tabela 48 Wpływy materiałów bibliotecznych 

Wyszczególnienie ilośd 

książki zakupione z budżetu, w tym: 

–z dotacji celowej 

–z dotacji od organizatora 

 

469 

477 

Dary i inne wpływy 14 

Razem 960 

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach 

Czytelnictwo 

W 2020 roku w Bibliotece było 1027 zarejestrowanych użytkowników aktywnie wypożyczających, liczba 

odwiedzin w bibliotece wyniosła 11 438. 
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Tabela 49 Czytelnicy aktywnie wypożyczający wg wieku 

Wiek rok 2020 % czytelników 

do 5 lat 50 4,9 

6-12 lat 165 16,1 

13-15 lat 55 5,3 

16-19 lat 84 8,2 

20-24 lat 81 7,9 

25- 44 lat 293 28,5 

45-60 lat 157 15,3 

powyżej 60 lat 142 13,8 

ogółem 1027 100 

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach 

Tabela 50 Struktura zawodowa czytelników 

Zajęcie rok 2020 % czytelników 

Osoby uczące się 446 43,4 

Osoby pracujące 330 32,1 

Pozostali 251 24,5 

Razem 1027 100 

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach 

Liczba czytelników na 100 mieszkaoców –17. 

Udostępnianie zbiorów 

W 2020 roku łącznie wypożyczono na zewnątrz 25821 jednostek inwentarzowych dokumentów bibliotecznych 

w tym: 25531 książki, 83 jednostek zbiorów audiowizualnych oraz 207 czasopism nieoprawnych. Średnia 

wypożyczeo na czytelnika wyniosła 25,14 jednostek inwentarzowych. Średnia wypożyczeo na mieszkaoca 

wyniosła 4,17 jednostki inwentarzowe. Średnia dzienna wypożyczeo materiałów bibliotecznych wyniosła 97,70 

jednostek inwentarzowych. 

Tabela 51 Wypożyczanie na zewnętrz 

Wyszczególnienie liczba 

Książki 25531 

materiały audiowizualne 83 

czasopisma nieoprawne 207 

razem 25821 

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach 

W 2020 roku na miejscu udostępniono 446 materiałów bibliotecznych, w tym: 87 książek i 359 czasopism 

nieoprawnych. Liczba odwiedzin w Czytelni wyniosła 180. Liczba użytkowników korzystających z Internetu 

wyniosła 57. Liczba udzielonych informacji 46. Z uwagi na panującą pandemię czytelnie od 12.03 do 

31.12.2020r. były nieczynne zgodnie z rekomendacja Biblioteki narodowej. 
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Tabela 52 Udostępniania prezencyjne 

Wyszczególnienie  Liczba 

książki 87 

czasopisma nieoprawne 
359 

Razem 446 

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach 

Komputeryzacja biblioteki 

W Bibliotece funkcjonuje 12 komputerów Wszystkie stanowiska komputerowe są podłączone do 

Internetu. Użytkownicy mają dostęp do 8 komputerów, pozostałe 4 wykorzystywane są do prac bibliotecznych. 

We wszystkich agendach działa zautomatyzowany system elektroniczny SOWA SQL (wypożyczanie książek na 

zewnątrz, opracowanie zbiorów, inwentarze, katalogi on-line oraz system monitów i raportowania). Katalog 

zbiorów jest dostępny na stronie biblioteki, a także w www.w.bibliotece.pl, 

https://w.bibliotece.pl/w/zawierciaoskim. 

Strony http://bibliotekakroczyce.pl/ oraz http://bibliotekakroczyce.blogspot.com/ są na bieżąco aktualizowane. 

Umieszczane są tam: komunikaty, galerie zdjęd, relacje ze spotkao. 

Praca z dziedmi i młodzieżą szkolną 

Od 1 września Biblioteka przystąpiła do projektu „Mała książka – wielki człowiek. Wszystkie dzieci w wieku od 3 

do 6 lat (rok urodzenia 2014-2017), które zapisały się lub były zapisane do biblioteki otrzymały wyprawkę 

czytelniczą składającą się z: Karty Małego Czytelnika, naklejek oraz książki wraz z broszurą dla rodziców. 

Przed wprowadzeniem obostrzeo dotyczących epidemii Biblioteka w Kroczycach zorganizowała : 

- 2 lekcje biblioteczne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kroczycach, 

Zdjęcie 32 Zajęcia z uczniami SP Kroczyce 

 

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach 

- Poranek z baśnią dla dzieci - „Królowa pszczół”, 

- Ferie w bibliotece 2020 dla dzieci, 

http://www.w.bibliotece.pl/
https://w.bibliotece.pl/w/zawiercia�skim
http://bibliotekakroczyce.pl/
http://bibliotekakroczyce.blogspot.com/
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Zdjęcie 33 Ferie w bibliotece 

 

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach 

- szkolenia indywidualne dla młodzieży nt. jak korzystad z katalogów on-line biblioteki i bibliotek w powiecie 

- spotkanie autorskie z Dominiką Smoleo dla młodzieży w Szkole Podstawowej w Kroczycach 

Działalnośd kulturalno-edukacyjna 

Spotkania autorskie: 

- spotkanie autorskie z Dominiką Smoleo autorką powieści obyczajowych, 

- Kroczyckie Czwartki Literackie to spotkania naszych czytelniczek – seniorek (50+) zainteresowanych książką, 

historią i literaturą. Spotkania te odbywają się raz w miesiącu w ostatni czwartek i są formą zagospodarowania 

wolnego czasu, zaspokojenia potrzeb kontaktu z innymi ludźmi w podobnym wieku. Z powodu epidemii 

spotkania odbyły się tylko w styczniu i lutym, 

- konkurs na najlepsze opowiadanie świąteczne związane z Gminą Kroczyce pt.: „Tajemnice Okiennika 

Wielkiego” współorganizowane z Domem Kultury w Kroczycach. 

Zdjęcie 34 Spotkanie autorskie z Dominiką Smoleo 

 

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach 
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Przychody Biblioteki w roku 2020 przedstawiały się następująco: 

-otrzymana dotacja z Gminy Kroczyce - 207 000 zł, 

-otrzymana dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach Wieloletniego Programu MKiDN na zakup nowości 

wydawniczych – 10 000 zł. 

Koszty działalności za rok 2020 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kroczycach przedstawiały się następująco: 

 -zakup książek -20 000 zł (tym: 10 000 zł z MKiDN i 10 000 zł z budżetu biblioteki), 

- zakup usług obcych tj. prowizje bankowe, szkolenia, obsługa BHP, dostawa wody, przegląd przeciwpożarowy, 

abonament, opał, energia, usługi telekomunikacyjne – 16 147,87 zł, 

-wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenie – 133 483,90 zł, 

-składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 20 122,25 zł, 

- zużycie materiałów 22 225,98 zł, 

- wydatki poniesione w związku z COVID19 – 1 136,03 zł, 

- pozostałe usługi tj. ubezpieczenia, opłaty, podróże służbowe - 1 868,14 

- spotkania autorskie - 500,00 zł, 

- Zakładowy Fundusz Socjalny – 4 520,00 zł. 

Tabela 53 Czytelnictwo i zakupy zbiorów bibliotecznych w 2020 roku 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach Filia w Pradłach Razem 

Zbiory biblioteczne 15 825 7 509 23 334 

Liczba zarejestrowanych czytelników  801 226 1 027 

Liczba wypożyczeo książek na zewnątrz 21 091 4 440 25 531 

Liczba wypożyczeo audiobooków 83  0 83 

Liczba wypożyczeo książek na miejscu 79 8 87 

Liczba wypożyczeo czasopism na zewnątrz 207 0 207 

Liczba wypożyczeo czasopism na miejscu 359 0 359 

Liczba odwiedzin biblioteki 9 342 2 096 11 438 

Liczba książek z zakupu 698 248 946 

Liczba pozyskanych książek z darów 6 1 7 

Liczba tytułów czasopism 8 0 8 

Zakup książek w zł 14 500 5 500,00 20 000,00 

Zakup czasopism w zł 606,00 0,00 606,00 

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach 

 

Na tle innych gmin powiatu zawierciaoskiego nasza biblioteka wypada bardzo dobrze. W tabelach 

statystycznych Biblioteki Śląskiej za rok 2020 czytamy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach wg indeksu 

aktywności zajmuje 2 miejsce w powiecie zawierciaoskim. Tylko 0,1 pkt dzieli nas od zajęcia 1 miejsca. 
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9.2.2 Dom Kultury w Kroczycach 

Dom Kultury w Kroczycach jest samorządową instytucją kultury, której celem jest różnorodne 

organizowanie życia kulturalnego mieszkaocom oraz turystom i gościom gminy Kroczyce, posiada szeroką 

ofertę kulturalną oraz edukacyjną, koordynuje działania grup 

społecznych o charakterze kulturalnym i udziela wsparcia oraz 

organizuje prace gminnych zespołów muzycznych. 

Edukacja kulturalna 

W 2020 roku Dom Kultury prowadził następujące zajęcia: 

- muzyczne (zajęcia nauki gry na gitarze, zajęcia nauki gry 

na pianinie, zajęcia nauki gry na akordeonie, zajęcia 

nauki gry na instrumentach dętych w ramach orkiestry 

dętej, zajęcia emisji chóralnej, zajęcia wokalne); 

- zajęcia ruchowe; 

- zajęcia taneczne, 

- zajęcia artystyczne (robienie mydła, dla dzieci i młodzieży 23.01.2020r.), 

- zajęcia folklorystyczne, muzyczne i inne w ramach prowadzonych zespołów, 

- zajęcia z Lego Robotyki, prowadzone przez podmiot zewnętrzny. 

 Dom Kultury w Kroczycach organizuje różne formy edukacji artystycznej. W ciągu tygodnia odbywały 

się zajęcia przeznaczone zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Były to: zajęcia ruchowe (połączone z elementami 

rytmiki) oraz wokalne. Ponadto prowadzone były zajęcia nauki gry na instrumentach takich jak: gitara, pianino 

oraz instrumenty dęte.  

Tabela 54 Koła zainteresowao jakie działały w roku 2020 

Zajęcia Ilośd osób 

ogółem 

Dzieci i młodzież 

szkolna 

Osoby powyżej 60. 

roku życia 

Zajęcia muzyczne 37 37 0 

Zajęcia taneczne 37 6 10 

Orkiestra Dęta 34 12 4 

Chór Cecyliaoski 20 0 0 

Grupy folklorystyczne (Zespół Pieśni i Taoca 

„Ziemia Kroczycka" oraz Koła Kulinarno-Śpiewacze) 
163 15 51 

Źródło: DK w Kroczycach 

 
Przy Domu Kultury działały również koła gospodyo wiejskich – 8 kół. Po wejściu ustawy z dnia 9 

listopada 2018r.o kołach gospodyo wiejskich 7 kół przeorganizowało się jako grupy artystyczno-kulinarne 

działające przy Domu Kultury, 2 koło (KGW Biała Błotna, KGW Siamoszyce) zarejestrowały oficjalnie swoją 

działalnośd zgodnie z procedurą przewidzianą w przywołanej ustawie. 

Wydarzenia kulturalne 

W ciągu roku 2020 odbyły się 10 wydarzeo kulturalnych o zróżnicowanym charakterze artystycznym tj. 
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Koncert Noworoczny (6.01) 

Eliminacje do konkursu „Wygraj Szansę” (26.02) 

Koncert z okazji Dnia Mamy – w formie online (26.05) 

Spektakl „Wiankowe Igraszki” – w formie online (24.06) 

Koncert Muzyczne Odmrożenie (2.08)  

Koncert Pandemiczny Sen Kapelmistrza – w formie online (18.09)  

Nagranie piosenki patriotycznej przez Zespół Wokalny (28.11) 

Konkurs literacki na Najlepszy Tekst Do Pieśni Ludowej (listopad) 

Konkurs na Najlepsze Opowiadanie Świąteczne Związane Z Gminą Kroczyce (listopad) 

Kolędowanie w Gminie Kroczyce – w formie online (21 i 22.12) 

 

Dom Kultury w Kroczycach do marca 2020 roku realizował zaplanowany harmonogram imprez. Pierwszym z 

wydarzeo, a zarazem ostatnim bez obostrzeo i z pełną widownią na ponad 800 osób, był Koncert Noworoczny. 

Odbył się 6 stycznia 2020r.w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kroczycach. Podczas Koncertu 

Noworocznego wystąpili uzdolnieni miejscowi artyści i wokaliści. Wystąpiła Jurajska Orkiestra Kameralna pod 

batutą Leopolda Stawarza razem z solistami. Nie zabrakło też Zespołu Pieśni i Taoca Ziemia Kroczycka, Chóru 

Cecyliaoskiego oraz Kroczyckiej Orkiestry Dętej. Gwiazdami wieczoru byli: Mariola Napieralska, artystka Teatru 

Buffo oraz tenor Tomasz Janczak, dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. Film z koncertu można 

zobaczyd pod tym linkiem: https://bit.ly/3aiFQwi  

 

Zdjęcie 35 Koncert noworoczny w Kroczycach 2020 

 
źródło: DK Kroczyce 

https://bit.ly/3aiFQwi
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W marcu ubiegłego roku ze względu na zapobieganie rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa 

Dom Kultury zawiesił wszelkie zajęcia, próby oraz wydarzenia kulturalne. Od rozpoczęcia działalności w maju (w 

ograniczonym zakresie i zgodnie z reżimem sanitarnym), Dom Kultury w Kroczycach zorganizował cztery 

wydarzenia w formie nagrao wideo, które później można było obejrzed w Internecie, jedno wydarzenie 

plenerowe w reżimie sanitarnym oraz dwa konkursy literackie, w tym jeden we współpracy z Gminną Biblioteką 

Publiczną w Kroczycach. 

 Największą cykliczną imprezą w Kroczycach od lat są Kroczyckie Wianki, których celem jest między 

innymi kultywowanie lokalnych tradycji i folkloru podczas obchodów tradycyjnej „Nocy Świętojaoskiej”. 

Wydarzenie odbywa się u nas już od ponad dziesięciu lat i na stałe wpisało się w kalendarz najlepszych imprez 

w regionie. W 2020 roku, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, Kroczyckie Wianki odbyły się online, w 

formie filmu krótkometrażowego. W spektaklu wystąpili między innymi: Zespół Pieśni i Taoca „Ziemia 

Kroczycka”, Chór Cecyliaoski oraz młodzi artyści związani z Kroczycami. Reżyserem spektaklu była ceniona 

artystka i wolontariuszka Domu Kultury w Kroczycach - Anita Maszczyk. 

Zdjęcie 36 Kadr ze spektaklu online pod tytułem „Wiankowe Igraszki” 

 

źródło: DK w Kroczycach 

 

Warto zaznaczyd, że przejście ze standardowej działalności instytucji kultury na częściową lub pełną 

działalnośd online w 2020 roku było dużym wyzwaniem organizacyjnym dla kadry Domu Kultury w Kroczycach. 

W ubiegłym roku DK uruchomił kanał w serwisie internetowym YouTube, a także rozwinął profil na Facebooku, 

by udostępnid nagrania koncertów i spektakli szerszej publiczności. Dzięki temu wykonania naszych grup 

artystycznych i artystów dotarły do znacznie większej liczby odbiorców – zdecydowanie mniej widzów 



str. 148 

 

moglibyśmy pomieścid w sali audiowizualnej domu kultury czy nawet w hali sportowej. Koncert z okazji Dnia 

Mamy dotarł do 7,7 tys. użytkowników Facebooka, a spektakl „Wiankowe Igraszki” miał zasięg aż 26 tys. 

użytkowników tego portalu (dane z dnia 16.01.2021 r.). Dzięki współpracy z telewizją internetową TVRegion, 

opublikowano cykl wywiadów ze zdolnymi młodymi mieszkaocami Gminy Kroczyce, między innymi z 

projektantką mody Klaudią Klimas czy z wokalistką Julią Bednarz. Opublikowano też nagrania promujące Koła 

Kulinarno-Śpiewacze z Gminy Kroczyce. Wywiady przeprowadzał Dyrektor Domu Kultury w Kroczycach, Leopold 

Stawarz. Ponadto, w listopadzie i grudniu 2020 roku ruszyły prace nad przygotowaniem płyty pod tytułem: 

„Nieodkryty Ląd” z nagraniami młodych zdolnych wokalistów związanych z Gminą Kroczyce. Płyta wraz z prasą 

lokalną Wieści z Kroczyc i okolicy trafiła do większości gospodarstw domowych w naszej gminie przed 

Wielkanocą 2021. 

Zespoły i organizacje 

Przy Domu Kultury w Kroczycach w 2020 roku działały: 

1. Zespół Pieśni i Taoca „Ziemia Kroczycka"; 

2. Kroczycka Orkiestra Dęta; 

3. Chór Cecyliaoski; 

4. Koła Kulinarno - Śpiewacze; 

 

Historia Zespołu Pieśni i Taoca „Ziemia Kroczycka” sięga lat 60. XX wieku. Jako Zespół Pieśni i Taoca działa od 

1990 r. Koncertowali na Jasnej Górze i w Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej. Zespół został wyróżniony 

odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla województwa śląskiego. W 

swoim repertuarze posiada suitę kroczycką, śląską, suitę taoców górali żywieckich, suitę krakowską, suitę 

cieszyoską i blok kolędowy. Od 2014 roku zespół występuje z kapelą. Obecnie zespół liczy ok. 40 osób. Funkcję 

kierownika chóru pełni Barbara Czajkowska, kierownika choreograficznego - Katarzyna Miklas, a opiekunem 

zespołu Małgorzata Sochacka.  

 W marcu ubiegłego roku zespół wziął udział w konkursie online Zespołu Pieśni i Taoca „Śląsk” pod 

tytułem Zaśpiewaj ze Śląskiem! w ramach akcji #zostaowdomu. Z kolei w grudniu Zespół Pieśni i Taoca „Ziemia 

Kroczyckaˮ został wyróżniony Nagrodą Specjalną Starosty Zawierciaoskiego - Jurajskie Berło. Nagrody w postaci 

symbolicznego Jurajskiego Berła, dyplomu, gadżetów promocyjnych oraz czeku o wartości 1000 zł wręczyli 

laureatom członkowie Kapituły Wicestarosta - Paweł Sokół i Barbara Laskowska – Przewodnicząca Rady 

Powiatu Zawierciaoskiego oraz Barbara Kozioł - Członek Zarządu Powiatu. Uroczystośd odbyła się 18 grudnia 

2020 roku.  



str. 149 

 

Zdjęcie 37 Uroczyste wręczenie nagrody Jurajskie Berło dla ZPiT Ziemia Kroczycka 

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Zawierciu 

Historia Orkiestry Dętej w Kroczycach sięga 1917 roku, a za początek jej działania uznano lato 1958 

roku. Udział w reaktywacji zespołu po latach wojen mieli: Władysław Kowalski, Jacek Kowalski oraz Mieczysław 

Knapik. Pierwszym kapelmistrzem orkiestry był Bolesław Zając z Zawiercia. Kroczycka Orkiestra Dęta w 

Kroczycach grała między innymi: podczas pieszej pielgrzymki na Jasną Górę w 1959 roku, Dożynek 

Jasnogórskich w 1994 roku oraz podczas uroczystości otwarcia szkoły w Kostkowicach w 1965 roku. Obecnie 

kapelmistrzem Orkiestry Dętej w Kroczycach jest Tomasz Zawadzki, który pełni tę funkcję od 2013 roku. W 

ubiegłym roku orkiestra nagrała koncert online pod tytułem Pandemiczny Sen Kapelmistrza. 

Zdjęcie 38 Gminna Orkiestra Dęta podczas koncertu Kulturalne Odmrożenie 

 

Źródło: DK w Kroczycach 
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Kolejną zorganizowaną grupą artystyczną jest Chór Cecyliaoski, który prowadzi pani Cecylia Miłosz. Zespół 

powstał w 2017 roku i zajmuje wysokie miejsca w konkursachi przeglądach. W 2018 roku chór zdobył I miejsce 

podczas XXIII Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Myszkowie. Bierze czynny udział w wydarzeniach 

organizowanych przez Dom Kultury w Kroczycach i nie tylko. Chór Cecyliaoski wystąpił gościnnie na Koncercie 

Noworocznym w Pilicy w styczniu 2020 roku. Z kolei w czerwcu chór wziął udział w nagraniu spektaklu online 

pod tytułem „Wiankowe Igraszki”. Chór Cecyliaoski, razem z innymi zespołami działającymi przy domu kultury, 

wziął udział w uroczystości pożegnania odchodzącego do innej parafii proboszcza, ks. Jana Kopcia (w lipcu 

2020). 

Zdjęcie 39 Chór Cecyliaoski podczas koncertu Noworocznego 

 

Źródło: DK w Kroczycach 

 

Przy Domu Kultury w Kroczycach działają grupy kulinarno-śpiewacze, które przeorganizowały się w 2018 roku z 

kół gospodyo wiejskich. W 2020 roku było ich osiem (Kroczyce, Dzibice, Szypowice, Pradła, Podlesice, Biała 

Błotna, Lgota Murowana, Kostkowice). Dom Kultury współpracuje też z KGW, które zarejestrowały się na 

podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyo wiejskich (Siamoszyce i Biała Błotna). W 

ubiegłym roku gospodynie z Podlesic zwyciężyły w powiatowym plebiscycie Mistrzowie Agro 2020 Dziennika 

Zachodniego oraz zajęły wysokie, drugie miejsce w etapie wojewódzkim konkursu.  
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Zdjęcie 40 Koło Kulinarno-Śpiewacze w Podlesicach 

 

Źródło: DK w Kroczycach 
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9.3 Turystyka, sport i rekreacja 

Gmina Kroczyce charakteryzuje się bardzo dużym potencjałem atrakcyjności turystycznej. Oferta 

noclegowa gminy jest bardzo dobrze rozwinięta i zaspokaja potrzeby wszystkich grup turystów biorąc pod 

uwagę ich ekonomiczne zdolności nabywcze, a bogactwo zasobów naturalnych umożliwia przede wszystkim 

udostępnienie bardzo szerokiej oferty turystyki aktywnej.  

W dalszym rozwoju turystyki na terenie gminy należy upatrywad szans na zwiększenie możliwości 

zarobkowych mieszkaoców gminy. Nowe możliwości w tym zakresie otwiera powszechna moda na produkty 

spożywcze bio i eko oraz wypoczynek na łonie natury. Działalnośd gminy w tym aspekcie przejawia się w 

dbałości o istniejące i powstawania nowych miejsc związanych ze sportem i rekreacją o charakterze 

okołoturystycznym, są nimi przede wszystkim:  

1. Sied tras rowerowych (od Siamoszyc gdzie łączy się z trasą Gminy Ogrodzieniec do Morska, gdzie 

zbiega się z trasą zawierciaoską), 

2. Amfiteatr oraz basen otwarty w Kroczycach, 

3. Boisko sportowe w Kroczycach Orlik przy SP Kroczyce, 

4. Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Pradłach 

5. Stadion sportowy w Kroczycach, 

6. Plac rekreacyjny w miejscowości Dzibice, 

7. Plac rekreacyjny w miejscowości Piaseczno, 

8. Plac zabaw w miejscowości Siemięrzyce, 

9. Plac zabaw w miejscowości Pradła, 

10. Punkt wypoczynkowy oraz ciągi piesze i dojścia w okolicy skały Okiennik Wielki w Piasecznie, 

11. Siłownia na wolnym powietrzu oraz punkt wypoczynkowy w miejscowości Kostkowice, 

12. Siłownia na wolnym powietrzu oraz punkt wypoczynkowy z ogrodzeniem w miejscowości 

Gołuchowice, 

13. Siłownia na wolnym powietrzu wraz z ogrodzeniem w miejscowości Pradła, 

14. Siłownia na wolnym powietrzu, plac zabaw oraz punkt wypoczynkowy w miejscowości Siedliszowice, 

15. Siłownia na wolnym powietrzu, plac zabaw z ogrodzeniem miejscowości Biała Błotna, 

16. Siłownia zewnętrzna przy basenie otwartym w Kroczycach, 

17. Skatepark, parking i organizacja ciągów pieszych, 

18. Otwarta strefa aktywności w Dobrogoszczycach, 

19. Otwarta strefa aktywności w Przyłubsku. 

9.3.1 CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH OBIEKTÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH 

Stadion sportowy w Kroczycach 

W 2011r. wybudowano Stadion Sportowy w Kroczycach, aby młodzi piłkarze z Kroczyc mieli gdzie sprawdzid 

swoje umiejętności. Stadion Sportowy przy ul. Partyzantów w Kroczycach składa się z boiska piłkarskiego o 

wymiarach 100x 62 m, z trawą naturalną, trybunami oraz szatnią dla zawodników w obiekcie zaplecza 
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sportowego. Na stadionie rozgrywane są mecze miejscowego klubu LKS Skalniak Kroczyce oraz innych klubów 

sportowych. Przy stadionie znajduje się również bieżnia o długości 100m.  

Boisko wielofunkcyjne Orlik przy Szkole Podstawowej w Kroczycach 

Młodzież i mieszkaocy gminy Kroczyce mogą korzystad z kompleksu sportowego "Orlik 2012", mieszczącego się 

przy Szkole Podstawowej w Kroczycach. W jego skład wchodzą boiska do piłki nożnej i ręcznej, oraz do 

koszykówki i siatkówki. Na sztucznej murawie można także grad w tenisa. Boisko do piłki nożnej ma wymiary 

56m x 26m, natomiast drugie 28m x 15m. Sztuczne oświetlenie pozwala korzystad z obiektu również w 

godzinach wieczornych. „Orlik” powstał w ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”. 

Amfiteatr oraz basen otwarty w Kroczycach 

W centrum Kroczyc połączono atrakcje w jednym miejscu. Basen sąsiaduje z placem zabaw oraz siłownią na 

wolnym powietrzu, przy obiektach znajduje się również amfiteatr. W kroczyckim amfiteatrze odbywają się 

wszystkie ważne wydarzenia kulturalne, takie jak m.in.: Wianki Kroczyckie, Święto Kluchy czy też koncerty 

okazjonalne. Jest to miejsce ogólnodostępne dla mieszkaoców gminy i turystów. 

Punkt wypoczynkowy oraz ciągi piesze i dojścia w okolicy skały Okiennik Wielki w Piasecznie 

W sołectwie Piaseczno znajduję się grupa skał wapiennych znana wszystkim jako Okiennik Wielki. W skalnym 

murze, wybite jest okno o głębokości 7 i średnicy 5 metrów. Okno to jest pozostałością systemu jaskiniowego 

istniejącego tu dawniej. Wysokośd ścian Okiennika to ponad 30 metrów. U stóp skał przebiega Szlak Orlich 

Gniazd. Wokół Okiennika powstała również trasa rowerowa, świetna również dla rolkarzy. Jest to miejsce 

bardzo dobrze znane przez turystów, a w szczególności miłośników wspinaczki.  

Zdjęcie 41 Okiennik Wielki w Piasecznie 

 

Źródło: UG Kroczyce 
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9.3.2 Zaangażowanie w działania sportowe organizowane na terenie gminy 

Gmina wspiera działania sportowe organizowane na terenie Gminy Kroczyce przez inne podmioty. Najczęściej 

wsparcie przyjmuje następujące formy: 

 objęcie zawodów/imprez sportowych patronatem honorowym przez Wójta Gminy Kroczyce, 

 wsparcie w zabezpieczeniu tras biegowych i organizacji zawodów/imprez sportowych, 

 pomoc w organizacji oraz udostępnienie i zabezpieczenie miejsc i obiektów niezbędnych do organizacji 

zawodów/imprez sportowych,  

 wsparcie w promocji lokalnej poprzez propagowanie informacji o organizowanych imprezach (np. za 

pośrednictwem strony internetowej i mediów społecznościowych, media lokalne, plakaty i banery w 

miejscach publicznych itp.) 

 dofinansowanie zawodów/imprez sportowych.  

Wśród imprez o charakterze sportowym organizowanym na terenie Gminy Kroczyce, lub których trasa 

przebiegała przez tereny Gminy Kroczyce, które miały miejsce w 2020 r. można wymienid: 

 JURATHLON RUN Kroczyce- Piaseczno, który odbył się w dniu 19.07.2020r.  

W maratonie były 4 kategorie biegów do wyboru: 

 Bieg na 6 km 

 Bieg na 12 km 

 Bieg na 18 km 

 Bieg na 24 km 

Trasa prowadzona była przez szlaki turystyczne, głównie drogi leśne. Rozpoczęła się i zakooczyła w Piasecznie. 

W biegu po jurze wzięło udział ponad 100 osób. 

Zdjęcie 42 Start Jurathlon Run 

 

Źródło: ActiveJura | Facebook 

https://www.facebook.com/ActiveJura
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 Jurajski Festiwal Biegowy, który się odbył w dniach 25–27 września 2020 r.  

Na Festiwalu było aż 5 biegów do wyboru, prawie 400 km tras, atrakcyjne medale i nagrody do 

zdobycia dla uczestników oraz niezwykle malownicze tereny m.in. naszej gminy.  

 

(szczegóły na stronie:www.jurajskifestiwalbiegowy.pl) 

 Bieg na orientację Mistrzostwa Polski Ultralong  

Wydarzenie odbyło się 25 października 2020 r. na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. 

Organizatorem był Wojskowy Klub Sportowy „Wawel” z Krakowa. Na trasie biegu wystąpiła duża ilośd 

wszelkich form skalnych – wysokie ostaoce, ściany skalne, kamienie, jaskinie itp. W biegu udział 

wzięło 756 uczestników. Do wyboru dla uczestników były trzy trasy do pokonania. 

 Dziecięca- 2 km 

 Krótka- 2,9 km 

 Długa-4 km 

https://www.facebook.com/hashtag/mistrzostwapolskiultralong?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-veCxQOV51GOrTOStAUgt4J5lyyIbjRsf9FJe7WPPBaBzwja1gl1TfpexWJ0iJ7PPCeMtNZUL2uBdwrjG7m8SjzYgiocu0qMkqE-ZTZbdrdvCt3okx0k0xFFGN5I2MhsLGAv1eG0LHgkC2ZPuBqgX&__tn__=*NK-R
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Gmina udostępniła nieodpłatnie należący do jej zasobów teren w Kroczycach Okupnych, nieopodal 

Podlesic. Posłużył on jako baza do zorganizowania długodystansowego biegu na orientację w terenie.  

Zdjęcie 43 Bieg na orientację Mistrzostwa Polski Ultralong 

 

Źródło: www.facebook.com/wawelbno  

Ofertę sportowo-rekreacyjną w 2020 roku dopełniały działania Domu Kultury w Kroczycach opisane w rozdziale 

Dom Kultury w Kroczycach oraz działania LKS SKALNIAK realizowane w ramach umowy realizacji zadania 

publicznego w zakresie kultury fizycznej i sporu opisane w rozdziale Aktywnośd społeczna. 

http://www.facebook.com/wawelbno
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9.4 Gospodarka komunalna 

9.4.1 Gospodarka wodociągowo-kanalizacyjna 

Działalnośd w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków prowadzi 

Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach. Eksploatowane są trzy ujęcia wody w miejscowościach: 

Przyłubsko, Lgota Murowana i Siedliszowice. Największym ujęciem wody na terenie Gminy Kroczyce jest ujęcie 

wody w Przyłubsku, gdzie pobór wód podziemnych jest zatwierdzony decyzją pozwolenie wodnoprawne w 

ilości Qhmax = 100,0 m³/h, Qdśr = 1900 m³/d. 

Zdjęcie 44 Ujęcie wody w Przyłubsku 

 

Źródło: KZB w Kroczycach 

Na ujęciu wody w Przyłubsku woda ujmowana jest ze źródła samo wypływowego. Natomiast ujęcia 

wody w Siedliszowicach i Lgocie Murowanej to wiercone studnie głębinowe. Ujęcie wody w Siedliszowicach 

dostarcza wodę do wsi Siedliszowice. Natomiast ujęcie w Lgocie Murowanej zaopatruje w wodę częśd 

miejscowości Lgota Murowana. Wybudowano z własnych środków 204 m.b. nowego ogrodzenia na strefie 

ochronnej ujęcia wody w Przyłubsku.  

W 2020 roku na wniosek Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach ustanowione decyzją nr 

WA.ZUZ.3.4100.75.2018.IM wydaną przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, Paostwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, strefy ochrony bezpośredniej dla ujęd wody zlokalizowanych w 

miejscowościach Przyłubsko, Lgota Murowana, Siedliszowice.  

Ponadto Komunalny Zakład Budżetowy decyzją nr WA.ZUZ.3.4210.1877.2020.IM wydaną przez 

Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, Paostwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

uzyskał pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia – studnia głębinowa w miejscowości 

Siedliszowice. Niniejsza decyzja wydana została na czas określony nie dłuższy niż 30 lat.  

Ilośd wody dostarczonej odbiorcom w 2020r. wynosi 204 900 m³. 
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Łączna długośd sieci wodociągowej eksploatowanej przez Komunalny Zakład Budżetowy wynosi 93,6 

km. Przyłączy wodociągowych do nieruchomości jest 2590 szt. W roku 2020 wykonanych zostało 18 szt. 

przyłączy wodociągowych. 

Taryfa obowiązującej ceny za 1m³ wody została zatwierdzona Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr WA. RET.070.1.461.8.2019 z dnia 20 marca 2019r. Obowiązująca cena 

netto wody to 4,94 zł/m³, a stawka opłaty abonamentowej wynosi 3,50 zł/ m-c/ odb. 

Komunalny Zakład Budżetowy w zakresie zbiorowego zapatrzenia w wodę, dostarcza wodę do 

następujących miejscowości : Dobrogoszczyce, Dzibice, Gołuchowice, Huta Szklana, Kostkowice, Kroczyce, 

Lgota Murowana, Lgotka, Piaseczno, Podlesice, Pradła, Przyłubsko, Siamoszyce, Siedliszowice, Siemięrzyce i 

Szypowice. Dla miejscowości Biała Błotna, i Browarek działalnośd zbiorowego zaopatrzenia w wodę prowadzi 

Gminny Zakład Komunalny w Irządzach, a dla miejscowości Trzciniec – Komunalny Zakład Budżetowy w 

Szczekocinach. 

Jakośd wody podziemnej, a zarazem wody dostarczanej mieszkaocom do spożycia jest na bieżąco 

badana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zawierciu oraz przez laboratoria posiadające 

akredytację. Jakośd dostarczanej wody jest dobra o czym świadczą wyniki badao wody wodociągowej, które 

przedstawiają się następująco. 

Tabela 55 Wyniki badao fizykochemicznych wody wodociągowej 

Lp. Nazwa 

oznaczenia 

Zastosowana metoda 

badawcza 

Status 

metody 

Jednostka 

miary 

Wynik Wartośd 

parametryczna 

1. Smak PN-EN 1622:2006 
Metoda uproszczona, 
parzysta, wyboru 
niewymuszonego. 
Informacje nt. 
warunków 
prowadzenia badao- 
do wglądu w 
laboratorium 

N, Z - <1 (akceptowalny) bnz – bez 
nieprawidłowych 
zmian 

2. Zapach PN-EN 1622:2006 
Metoda uproszczona, 
parzysta, wyboru 
niewymuszonego. 
Informacje nt. 
warunków 
prowadzenia badao- 
do wglądu w 
laboratorium 

N, Z - <1 (akceptowalny) bnz 

3. Barwa PN-EN ISO 
7887:2012+Ap l:2015-
06 Metoda D 

A, Z mg/dm³ Pt <5 bnz 

4. Mętnośd PN-EN ISO 7027-
1:2016-09(Pomiar „ In 
situ”) 

A, Z NTU 0,15 ± 0,04 Bnz (1NTU) 

5. pH PN-EN ISO 
10523:2012 

A, Z - 7,6 ± 0,2 
[T=24,8°C] 

(6,5-9,5) 

6. Przewodnośd 
elektryczna 
właściwa w 
25°C 

PN-EN 27888:1999 
Automatyczna 
kompensacja 
temperatury 

A, Z µS/cm 435 ± 35 2500 

7. Twardośd PN-ISO 6059:1999 A, Z mg/dm
3 

212 ± 28 (60-500) 
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ogólna CaCO3 
8. Magnez PN-C-04554-4:1999 

zał.A 
A, Z mg/dm

3
 2±0,3 (7-125) 

9. Chlorki PN-ISO 9297:1994 A, Z mg/dm³ 13 ± 2 250 

10. Fluorki Procedura PB 1 
wyd.06 z 20.09.2019 
na podst. Testu 
kuwetowego HACH 
LCK 323 

A, Z mg/dm³ < 0,1 1,5 

11. Jon amonowy PN-ISO 7150-1:2002 A, Z mg/dm³ < 0,05 0,5 

12. Azotany PN-82/C-04576-08 
Norma wycofana bez 
zastąpienia 

A, Z mg/dm³ 19,4 ± 3,1 50 

13. Siarczany Procedura PB 2 wyd. 
05 z 20.09.2019 na 
podst.testu 
kuwetowego HACH 
LCK 153 i 353 

A, Z mg/dm³ < 40 250 

14. Mangan ogólny PN-92/C-04590/02 
Norma wycofana bez 
zastąpienia 

A, Z mg/dm³ < 0,040 0,05 

15. Żelazo ogólne PN-ISO 
6332:2001+Apl:2016-
06 

A, Z mg/dm³ <0,010 0,2 

16. Chlor wolny PN-EN ISO 7393-
2:2018-04 (Pomiar „in 
situ”) 

A, Z mg/dm³ 0,18 ± 0,04 0,3 

Źródło: KZB w Kroczycach 

Tabela 56 Wyniki badao mikrobiologicznych wody wodociągowej 

Lp. Nazwa oznaczenia Zastosowana metoda 

badawcza 

Status 

metody 

Wynik Wartośd 

parametryczna 

1. Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-

12+A1:2017-04 

A, Z 0 jtk/100 ml  0 

2. Bakterie Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-

12+A1:2017-04 

A, Z 0 jtk/100 ml 0 

3. Enterokoki kałowe PN-EN ISO 7899-2:2004 A, Z 0 jtk/100 ml 0 

4. Ogólna liczba mikroorganizmów w 

22°C 

PN-EN ISO 6222:2004 A, Z 2 jtk/1 ml [1;6] bnz 

Źródło: KZB w Kroczycach 

Paostwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu wydał pozytywną ocenę o przydatności wody do 

spożycia na terenie Gminy Kroczyce za rok 2020 r. w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 

grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017r., poz. 2294). 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach w 2020 

roku eksploatował oczyszczalnie ścieków w Siamoszycach i w Kostkowicach. Do oczyszczalni w Siamoszycach 

podłączone są trzy miejscowości: Przyłubsko, Siamoszyce i Szypowice. 
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Zdjęcie 45 Oczyszczalnia ścieków w Siamoszycach 

 

Źródło: KZB w Kroczycach 

Łącznie obsługiwane jest 13,40 km sieci kanalizacyjnej i 228 szt. przykanalików kanalizacyjnych. W roku 

2020 oczyszczonych zostało 19 000 m³ ścieków. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Krztyni. Zlecane 

przez Komunalny Zakład Budżetowy badania ścieków realizowane są przez akredytowane laboratoria, a ich 

wyniki nie budzą zastrzeżeo. 

Sprawozdanie z badania oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Siamoszycach odprowadzanych do 

rzeki Krztyni prezentujemy poniżej. 

Zdjęcie 46 Wyniki badao fizykochemicznych 

Lp. Nazwa oznaczenia 
Zastosowana metoda 

badawcza 

Status 

metody 

Jednostka 

miary 
Wynik 

1. Chemiczne zapotrzebowanie 
Tlenu ChZTCr 

PN- ISO 15705:2005 A mg/dm³ O₂ 54,8 ± 8,2 

2. Biochemiczne Zapotrzebowanie 
Tlenu BZT₅ 

PN- EN ISO 5815-1:2019-12 A mg/dm³ O₂ 7 ± 2 

3. Zawiesiny ogólne 
PN- EN 872:2007+ Ap 1 :2007 

(Sączki Munktell/ MGC) 
A mg/dm³ 7,4 ± 1,8 

Źródło: KZB w Kroczycach 

W dniu 04.08.2020 roku Komunalny Zakład Budżetowy przejął odcinek kanalizacji sanitarnej o łącznej 

długości 11,76 km wraz z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lgotka i Kroczyce. Wartośd 

przekazanej inwestycji to kwota 12 050 077,77 zł. 

Oczyszczalnia ścieków w Kostkowicach przyjmuje ścieki z czterech miejscowości: Kostkowice, Kroczyce, 

Lgotka i Podlesice. 
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Zdjęcie 47 Oczyszczalnia ścieków w Kostkowicach 

 

Źródło: KZB w Kroczycach 

Obsługuje łącznie 23,5 km sieci kanalizacyjnej i 492 przyłącza kanalizacyjne, oczyszczono 70 000 m³ 

ścieków w 2020 roku. Sprawozdanie z badania oczyszczonych ścieków odprowadzanych do rzeki Bagienka 

przedstawiamy poniżej. 

Sprawozdanie z badania fizykochemicznego oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Kostkowicach 

odprowadzonych do rzeki Bagienka przedstawiamy poniżej. 

Tabela 57 Wyniki badao fizykochemicznych, ścieki oczyszczone 

Lp. Nazwa oznaczenia 
Zastosowana metoda 

badawcza 

Status 

metody 

Jednostka 

miary 
Wynik 

1. 
Chemiczne zapotrzebowanie 

Tlenu ChZTCr 
PN- ISO 15705:2005 A mg/dm³ O₂ 68,8 ± 14,4 

2. 
Biochemiczne Zapotrzebowanie 

Tlenu BZT₅ 
PN- EN ISO 5815-1:2019-12 A mg/dm³ O₂ 7 ± 2 

3. Zawiesiny ogólne 
PN- EN 872:2007+ Ap 1 :2007 

(Sączki Munktell/ MGC) 
A mg/dm³ 9,1 ± 2,2 

Źródło: KZB w Kroczycach 

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 

Kroczyce zostały zatwierdzone Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 

WA.RET.070.1.461.8.2019 z dnia 20.03.2019r. Obowiązująca cena za zbiorowe odprowadzanie 1 m³ ścieków 

wynosiła netto 7,92 zł. Gospodarstwa domowe, zgodnie z zatwierdzonymi taryfami, były obciążane według 

wyodrębnionych grup taryfowych odbiorców usług. 

Grupa I – gospodarstwa domowe – dostawcy ścieków z miejscowości Przyłubsko, Siamoszyce, 

Szypowice obsługiwane przez oczyszczalnie ścieków w Siamoszycach 

Grupa III – gospodarstwa domowe – dostawcy ścieków z miejscowości Podlesice, Lgotka, Kroczyce i 

Kostkowice obsługiwane przez oczyszczalnie ścieków w Kostkowicach  
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Dla gospodarstw domowych za zbiorowe odprowadzanie 1 m³ ścieków, odpłatnośd dostawców ścieków 

wynosiła netto 5,18 zł. Różnica miedzy stawką z zatwierdzonej taryfy a odpłatnością z gospodarstw domowych 

pokrywana jest dotacją Gminy Kroczyce.  

Grupa II i Grupa IV - pozostali dostawcy ścieków z miejscowości Przyłubsko, Siamoszyce, Szypowice, 

Podlesice, Lgotka, Kroczyce i Kostkowice obsługiwani przez czyszczalnie ścieków w Siamoszycach i w 

Kostkowicach (grupa obejmuje wszystkich dostawców ścieków, z którymi zawarto umowy, oprócz gospodarstw 

domowych).  

Dla Grup II i IV odpłatnośd za zbiorowe odprowadzenie 1 m³ ścieków wynosi netto 7,92 zł. 

W 2020 roku Komunalny Zakład Budżetowy zakupił dwie szafy sterownicze do przepompowni w 

miejscowości Przyłubsko i w Siamoszycach. Na zakup otrzymał dotację z Gminy Kroczyce w kwocie 21 000,00 zł. 

Tabela 58 Szafy sterownicze w Przyłubsku i w Siamoszycach  

 

Źródło: KZB w Kroczycach 

 

Z własnych środków zakupiono pompę Hydro- Vacuum FZE.3.36.1.1010.4.007 o mocy 7,5 kW za kwotę netto 

11 960,00 zł i mieszadło zanurzalne SG3. 315.2/950/2.2C firmy REDOR za kwotę netto 10 500,00 zł. 

 

9.4.2 Gospodarka mieszkaniowa i lokalami użytkowymi 

Zasób mieszkaniowy gminy na koniec 2020 roku obejmował następujące mieszkania: 

- przy ul. Batalionów Chłopskich 31: 6 mieszkao o łącznej pow. 289,20 m
2
, oraz lokal użytkowy o pow. 103,20 

m
2
. 

- przy ul. Szkolnej 12: 4 mieszkania o łącznej pow. 208,60 m
2
. 

oraz mieszkania socjalne: 

- w Siedliszowicach 53: 8 mieszkao o łącznej pow. 341,88 m
2
. 

W ramach działalności mieszkaniowej Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach łącznie 

zamieszkałych było 8 mieszkao gminnych i 7 mieszkao socjalnych. 

Przychody za rok 2020 wynosiły 75 541, 27 zł. Zaległości w opłatach za mieszkanie na koniec roku 2020 

wynosiły 4 455, 19 zł. 
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9.5 Aktywnośd obywatelska 

9.5.1 Ochotnicze Straże Pożarne 

Na terenie Gminy Kroczyce działa trzynaście jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Białej Błotnej, Dobrogoszczycach, Dzibicach, Gołuchowicach, Kostkowicach, 

Kroczycach, Lgocie Murowanej, Podlesicach, Pradłach, Przyłubsku, Siamoszycach, Siedliszowicach i w 

Szypowicach. Dwie z pośród wymienionych jednostek włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego, są to OSP w Kroczycach oraz OSP w Pradłach. 

Zdjęcie 48 Działania ratowniczo-gaśnicze 2020 

 

Źródło: OSP Kroczyce 

Jednostki te skupiają w swoich szeregach łącznie ok. 420 członków. Wszystkie trzynaście jednostek zrzeszonych 

jest w Oddziale Gminnym ZOSP RP. Całością zadao z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Gminie Kroczyce 

kieruje Zarząd Oddziału Gminnego składający się z piętnastu członków - reprezentantów jednostek OSP, na 

czele z Prezesem. 

Tabela 59 Działania ratowniczo - gaśnicze w 2020 roku 

Udział Jednostek OSP w działaniach ratowniczo- gaśniczych w roku 2020 

 

Jednostka OSP 

Rodzaj działao 

Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia 
Alarmy fałszywe ogółem 

KROCZYCE 36 50 10 96 

PRADŁA 11 4 1 16 

BIAŁA BŁOTNA 9 0 0 9 

GOŁUCHOWICE 6 0 0 6 
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LGOTA MUROWANA 3 2 1 6 

SIEDLISZOWICE 1 0 0 1 

DZIBICE 4 0 0 4 

PRZYŁUBSKO 0 1 0 1 

SIAMOSZYCE 0 2 0 2 

SZYPOWICE 0 1 0 1 

DOBROGOSZCZYCE 9 0 0 9 

KOSTKOWICE 19 0 2 21 

PODLESICE 0 0 0 0 

SUMA 98 60 14 172 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Analizy stanu ochrony przeciwpożarowej rejonu działania Komendy Powiatowej Paostwowej 
Straży Pożarnej w Zawierciu za 2020rok, PZ.5518.1.2021.EK/GN/KS z dnia 25.01.2021 

 

Tabela 60 Dotacje dla OSP w 2020 roku 

DOTACJE 

JEDNOSTKA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA KWOTA (zł) CEL 
BIAŁA BŁOTNA GMINA KROCZYCE 254zł Zakup opryskiwacza 

spalinowego oraz 
kominiarek 

MSWiA 2510zł 

suma 2764zł  
DZIBICE MSWiA 1500zł Węże tłoczne W-52 oraz W-

75 
suma 1500zł  
GOŁUCHOWICE PGE 1000zł Mundury bojowe 

NFOŚiGW 6000zł Aparat powietrzny 
FUNDUSZ SKŁADKOWY USR 10000zł Remont kominka w 

strażnicy), zakup 
selektywnego wywoływania 

BS SZCZEKOCINY 1000zł Zakup butów skórzanych 
LASY PAOSTWOWE 2000zł Zakup piły do drewna 
LASY KONIECPOL 1000zł Zakup latarek i gruszki do 

radiotelefonu nasobnego 
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
„PERŁA JURY” 

9996zł zakup strojów galowych z 
dodatkami 

Suma 30 996ZŁ  
KOSTKOWICE GMINA KROCZYCE 1300 Zakup szafek wraz z 

wyposażeniem FUNDUSZ SKŁADKOWY USR 13000 
MSWiA 6990 Buty strażackie gumowe, 

kominiarki strażackie, klucz 
hydrantowy, węże tłoczne, 
latarki, hełmy, wodery 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
„PERŁA JURY” 

10000 Zakup strojów specjalnych 

Suma 31290zł  
KROCZYCE GMINA KROCZYCE 3150zł  ubrania specjalne, parawan 

specjalny do osłony miejsca 
zdarzenia 

NFOŚiGW  
 

9450zł 
 

KG PSP 460000zł zakup średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego GMINA KROCZYCE 260000zł 

BUDŻET WOJEWÓDZTWA 
ŚLĄSKIEGO 

100000zł 

 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
„PERŁA JURY” 

9778,50zł Zakup strojów galowych 

suma 842 378,50zł  
PRADŁA GMINA KROCZYCE 2 850zł Wentylator oddymiający, 
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WFOŚiGW 8 500zł latarki, rękawice specjalne, 
buty strażackie skórzane 

suma 11 350zł  
SIAMOSZYCE GMINA KROCZYCE 2 000zł Motopompa tohatsu 

MSWiA 39 000zł 
Suma 41 000zł  
SIEDLISZOWICE MSWiA 1 600zł Buty gumowe specjalne, 

rękawice specjalne 
 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

„PERŁA JURY” 
35 051zł doposażenie i remont 

pomieszczeo kuchni 
Suma 36 651zł  
 

Źródło: UG Kroczyce 

Tabela 61 Środki pozyskane przez jednostki OSP w ramach 1% 

Środki pozyskane przez Jednostki OSP w ramach 1% 

Jednostka OSP Kwota Sposób wykorzystania 

Dobrogoszczyce 330,57 Kombinezon chroniący przed szerszeniami 
Dzibice 146,20 Lizaki ostrzegawcze, krawaty do munduru 

galowego 
Kroczyce 676,09 Buty specjalne gumowe, wąż W-52 
Lgota Murowana 190,06 Tłumica gumowa, lizak ostrzegawczy 
Pradła 430,27 Koszulki OSP, krawat, czapki OSP 
Przyłubsko 1032,33 Linka strażacka, przełączniki, smok ssawny 
Siamoszyce 1682,58 Drabina nasadkowa, ubranie koszarowe, 

latarka sygnalizacyjna LED 
Siedliszowice 375,19 Ubranie koszarowe, koszulki OSP 
Szypowice 270,03 Koszulka OSP z haftem 
suma 5 133,32  
Źródło: UG Kroczyce 

Tabela 62 Dotacje dla OSP ogółem w 2020 roku 

Łączna kwota pozyskanych dotacji 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA KWOTA (zł) 

WFOŚiGW 8500 
NFOŚiGW 15450 
MSWiA 51600 

KG PSP 460000 
GMINA KROCZYCE 269554 
BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 100000 
1% 5133,32 
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 
ROLNIKÓW 

23000 

LOKALNA GRUPA DZIŁANANIA „PERŁA JURY” 64825,50 
inne 5000 
Suma 1 003 063zł 

 
Źródło: UG Kroczyce 

 

W 2020 roku dwanaście Jednostek OSP z terenu naszej gminy skorzystało z bezzwrotnej pożyczki na pokrycie 

bieżących kosztów prowadzenia działalności statutowej przyznanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 

marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Łączna kwota pożyczek 

wyniosła ok. 16 940zł. Pieniądze te mogą byd wykorzystane na cele statutowe. 
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Źródło: OSP Kroczyce 

Tabela 63 Odznaczenia strażaków w 2020 roku 

ODZNACZENIA PRZYZNANE DRUHOM W 2020r. 

Złoty Medal Za Zasługi 
dla Pożarnictwa 

Srebrny Medal Za 
Zasługi dla 

Pożarnictwa 

Brązowy Medal Za 
Zasługi dla 

Pożarnictwa 

Odznaka Strażak 
Wzorowy 

Odznaka za 
zasługi dla 
powiatu 

zawierciaoskiego 

2 6 7 6 3 
Źródło: UG Kroczyce 

Również Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kroczycach przyznało odznaki dla druhów z 

jednostek OSP. 

Tabela 64 Odznaczenia Prezydium Zarządu Oddziału Związku OSP RP w Kroczycach 

Odznaki „Za wysługę lat” przyznane druhom w roku 2020 

X 13 
XX 6 

XXV 4 
XXX 2 

XXXV 1 
40 3 
45 2 
50 3 
55 3 

MDP 
BRĄZOWA 8 

Źródło: UG Kroczyce 

Tabela 65 Udział druhów OSP w szkoleniach w 2020 

UDZIAŁ DRUHÓW OSP W SZKOLENIACH rok 2020 

RODZAJ SZKOLENIA LICZBA DRUHÓW 

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP 10 

Razem 10 

Źródło: UG Kroczyce 
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Szkolenie to nie zostało ukooczone w roku 2020 ze względu na obostrzenia związane z COVID-19. 

Ważnośd orzeczeo lekarskich dotyczących okresowych bezpłatnych badao lekarskich członków ochotniczych 

straży pożarnych została przedłużona do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii. W związku z walką z koronawirusem większośd uroczystości, turniejów, konkursów, 

Jubileuszów zostało odwołanych. Z zachowaniem reżimu sanitarnego przeprowadzono etap gminny konkursu 

plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”. Spośród nadesłanych prac ze szkół i przedszkoli z terenu gminy komisja 

wybrała po pięd prac w trzech grupach wiekowych, które dostarczono do Zarządu Oddziału Powiatowego w 

Zawierciu. Na początku roku 2021 sześd prac plastycznych, przygotowanych przez uczniów gminy Kroczyce 

zostało wyróżnionych na etapie powiatowym oraz przesłanych do komisji wojewódzkiej.  

Zdjęcie 50 Działania ratowniczo-gaśnicze 2020 

 

Źródło: OSP Kroczyce 

9.5.2 Pozostałe organizacje pozarządowe na terenie Gminy Kroczyce 

Wśród aktywnie działających organizacji pozarządowych z terenu gminy należy wskazad, LKS 

„SKALNIAK” Kroczyce, wpisany do Ewidencji Klubów Sportowych działających w formie stowarzyszenia, których 

statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonej przez Starostę Zawierciaoskiego. 

LKS SKALNIAK prowadzi działalnośd w zakresie sportu i rekreacji ruchowej, a także działalnośd wychowawczą i 

popularyzatorską w zakresie kultury fizycznej. W 2020 roku LKS SKALNIAK realizował zadanie publiczne 

związane z organizacją działao w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie 

Gminy Kroczyce pn. „Piłka Nożna- nasza pasja”. Zadanie polegało na stworzeniu warunków do uprawiania piłki 

nożnej we wszystkich grupach wiekowych. Zawodnicy trenowali i brali udział w turniejach halowych w okresie 

przygotowawczym do sezonu, jeśli tylko sytuacja związania z pandemią COVID-19 na to pozwalała. W roku 2020 

r. po raz pierwszy od wielu lat nie odbyła się impreza sportowa pod tytułem: „Mecz oldbojów” oraz  z powodu 

obostrzeo, dzieci nie rywalizowały poza rozgrywkami ligowymi w miniturniejach. W roku 2020r. prezes LKS 

„Skalniak” - Adam Lenartowicz otrzymał nagrodę Starosty Zawierciaoskiego "Jurajskie Berło" w kategorii 

Sportowiec Roku. 
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Źródło: Starostwo Powiatowe w Zawierciu 

W 2020 roku funkcjonowały dwa Koła Gospodyo Wiejskich według nowych procedur opisanych ustawą 

z dnia 9 listopada 2018r.o kołach gospodyo wiejskich – KGW Biała Błotna oraz KGW Siamoszyce. Gospodynie 

aktywnie realizują zadania w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego i promowania folkloru oraz 

podnoszenia jakości życia na terenach wiejskich. Aplikują również z sukcesami o środki zewnętrzne na te cele. 

Organizacje pozarządowe z terenu Gminy Kroczyce prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 66 Rejestr organizacji pozarządowych w Gminie Kroczyce za rok 2020 

L.p. Nazwa Miejscowośd Typ rejestru OPP 

1 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W 

KROCZYCACH 

KROCZYCE Rejestr Stowarzyszeo NIE 

2 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W 

PRADŁACH 

PRADŁA  Rejestr Stowarzyszeo  NIE 

3 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W 

LGOCIE MUROWANEJ 

LGOTA 

MUROWANA  

Rejestr Stowarzyszeo  NIE 

4 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W 

GOŁUCHOWICACH 

GOŁUCHOWICE  Rejestr Stowarzyszeo  NIE 

5 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W 

SIAMOSZYCACH 

SIAMOSZYCE  Rejestr Stowarzyszeo  NIE 

6 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W 

PODLESICACH 

PODLESICE  Rejestr Stowarzyszeo  NIE 

7 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W 

BIAŁEJ BŁOTNEJ 

BIAŁA BŁOTNA  Rejestr Stowarzyszeo  NIE 

8 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W 

DOBROGOSZCZYCACH 

DOBROGOSZCZYCE  Rejestr Stowarzyszeo  NIE 

9 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W 

DZIBICACH 

DZIBICE  Rejestr Stowarzyszeo  NIE 

10 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W 

SIEDLISZOWICACH 

SIEDLISZOWICE  Rejestr Stowarzyszeo  NIE 

11 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOSTKOWICE  Rejestr Stowarzyszeo  NIE 
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KOSTKOWICACH 

12 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W 

PRZYŁUBSKU 

PRZYŁUBSKO  Rejestr Stowarzyszeo  NIE 

13 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W 

SZYPOWICACH 

SZYPOWICE  Rejestr Stowarzyszeo  NIE 

14 TOWARZYSTWO ROZWOJU 

SAMORZĄDÓW LOKALNYCH - PRO 

EUROPA 

LGOTA 

MUROWANA  

Rejestr Stowarzyszeo  NIE 

15 LUDOWY KLUB SPORTOWY "SKALNIAK" KROCZYCE  Rejestr Klubów Sportowych prowadzony 

przez Starostę Powiatu Zawierciaoskiego 

NIE 

16 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ 

GIMNAZJUM W KROCZYCACH 

KROCZYCE  Rejestr Stowarzyszeo  NIE 

17 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW JURY 

KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ 

KROCZYCE  Rejestr Stowarzyszeo  NIE 

18 NOWE HORYZONTY LGOTA 

MUROWANA  

Rejestr Stowarzyszeo  NIE 

19 UNIA MŁODYCH LGOTA 

MUROWANA  

Rejestr Stowarzyszeo  NIE 

20 FUNDACJA PRZYRODA I CZŁOWIEK KOSTKOWICE  Rejestr Stowarzyszeo/ Rejestr Fundacji na 

stronie www.zawiercie.powiat.pl 

NIE 

21 STOWARZYSZENIE PRZYJACIELE JURY KROCZYCE  Rejestr Stowarzyszeo  NIE 

22 FUNDACJA ECOACTIVE PODLESICE  Rejestr Stowarzyszeo/ Rejestr Fundacji na 

stronie www.zawiercie.powiat.pl 

NIE 

23 POLSKI INSTYTUT RATOWNICTWA 

GÓRSKIEGO 

LGOTKA  Rejestr Stowarzyszeo/ Rejestr Fundacji na 

stronie www.zawiercie.powiat.pl 

NIE 

24 FUNDACJA CENTRUM DZIEDZICTWA 

PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO 

PODLESICE  Rejestr Stowarzyszeo/ Rejestr Fundacji na 

stronie www.zawiercie.powiat.pl 

NIE 

25 "OSTOJA DLA ZWIERZĄT" SIAMOSZYCE  Rejestr Stowarzyszeo/ Rejestr Fundacji na 

stronie www.zawiercie.powiat.pl 

NIE 

26 STOWARZYSZENIE ACTIVE JURA KROCZYCE Rejestr Stowarzyszeo/ Rejestr Fundacji na 

stronie www.zawiercie.powiat.pl 

NIE 

27 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ 

KULTURY„KROCZ-ART.” 

KROCZYCE Rejestr Stowarzyszeo/ Rejestr Fundacji na 

stronie www.zawiercie.powiat.pl 

NIE 

Źródło: UG Kroczyce na podstawie KRS oraz www.zawiercie.powiat.pl  

10 Inne działania i zadania 

Należy także wspomnied, że wzorem innych samorządów podejmowano aktywne działania mające na celu 

powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. Od marca 2020 r. na stronie www.kroczyce.pl, 

na oficjalnym profilu Gminy Kroczyce na portalu Facebook oraz w prasie gminnej prowadzono akcje 

informacyjne na temat obowiązujących obostrzeo sanitarnych oraz informowaniu o chorobie COVID-19. 

Publikowano materiały pochodzącę z oficjalnych stron Ministerstwa zdrowia oraz Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego na temat działao profilaktycznych mających na celu ograniczenie przenoszenia się wirusa. 

Dodatkowo Ochotnicza Straż Pożarna z Kroczyc prowadziła dezynfekcję miejsc publicznych w centrum Kroczyc 

oraz na gminnych przystankach autobusowych. Koszt dezynfekcji wyniósł: 1792,26 zł. Druhowie z Ochotniczych 

Straży Pożarnych wraz z członkami Rad Sołeckich oraz Radnymi od dnia 22 kwietnia 2020 r. zostali 

zaangażowani w dystrybucję pakietów ochronnych (maseczka ochronna oraz jednorazowe gumowe rękawiczki) 

dla mieszkaoców gminy. Łączny koszt zakupów środków ochrony dostarczonych bezpośrednio do domostw 

mieszkaoców wyniósł: 48 525,00 zł za maseczki oraz 19 894,37 zł za rękawiczki.  

http://www.zawiercie.powiat.pl/
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11 Informacje dodatkowe 
 

Na bieżąco wszelkie informacje na temat funkcjonowania Gminy Kroczyce, aktów prawa miejscowego oraz 

bieżących wydarzeo znajdziecie Paostwo w następujących serwisach internetowych: 

www.kroczyce.pl  

http://www.kroczyce.bip.jur.pl/ 

https://gwkroczyce.peup.pl/  

 

oraz w serwisie społecznościowym Facebook na oficjalnym profilu Gminy Kroczyce. 

 

 

Zdjęcie 52 Kroczyce, widok pola uprawne 

http://www.kroczyce.pl/
http://www.kroczyce.bip.jur.pl/
https://gwkroczyce.peup.pl/
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